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

De Mannetjes
Huisje gekraakt

‘Er staan in het centrum nog 
wel betere (winkel)panden

 leeg om te kraken’

Atelierruimte te huur!
In de gemeenteadvertentie

 leest u er meer over

vervolg op pagina 3

Sinds december 2009 is het onbewoonde huisje aan het Westerkanaal in de Amster-
damse Waterleidingduinen (AWD) door studenten gekraakt. Maar wat is het verhaal 
achter het onbewoonde huisje wat aan de 1000 meterweg ligt? Met medewerking van 
Hans Vader (ex-boswachter), Christien Kemp en Antje Ehrenburg (Historische werk-
groep AWDuinen) wordt het raadsel opgelost. 

Aan het winterse weer kleven helaas  ook nadelen. Zo vond 
de bezorgdienst het in sommige wijken onverantwoord 
om de krantenbezorgers met een volle tas de straat op 
te sturen. Hierdoor was de bezorging van de Zandvoortse 
Courant vorige week minder goed dan u gewend bent.

Onlangs zijn de onderhandelingen over de standplaatshou-
derscontracten positief afgerond. Arlan Berg, de voorzitter 
van de vereniging, is erg blij dat er na twee jaar eindelijk 
iets op papier staat dat ondertekend kan gaan worden.

door Nel Kerkman

Voor 1950 werd het huisje 
nog door gezinnen bewoond, 
later was het een schaftgele
genheid voor terreinwerkers 
en boswachters. Het huisje 
staat naast een pompge
bouw aan het kanaal en 
diende als dienstwoning 

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

De nieuwste 
zonnebrillen van 
TRUE RELIGION, 

MOSCHINO, & CHOPARD 
zijn nu binnen bij 

SEA OPTIEK!!!! 
Graag tot ziens!

Het ‘kraakpand’ in de waterleidingduinen

Huisje van het Wester gekraakt Krant niet goed bezorgd

Rond met standplaatshouders

van de machinist. De (stoom)
pomp die destijds draaiende 
werd gehouden, moest met 
de hand gestookt worden. Er 
was nog een bedstee voor
dat de vloer vernieuwd werd 
en een grote houtkachel ver
warmde het huisje. 

De laatste bewoner van het 

De bezorgers mochten in dit 
bijzondere geval zelf aange
ven als ze het niet aandurf
den om de krant rond te 
brengen. Daarom kon het 
voorkomen dat afgelopen 
week in uw straat de krant 
niet is bezorgd. Voor deze 
gevallen werden de gebrui
kelijke afhaalpunten voor
zien van extra kranten. Via 
internet is geprobeerd men
sen hiervan op de hoogte te 
brengen. 

Arlan Berg is wel blij maar 
nog niet helemaal tevre
den. Bij de contracten hoort 
ook een vergunning en die 

Raadhuisplein 14
T. 023-573 64 61 - Zandvoort 

week 2 : 
• Zonnekorn brood , met 
 gemalen zonnepitjes € 2,50
• Krentenbollen, 5 stuks  € 1,95

Stap ook eens binnen voor 
een lekker belegd broodje 
met één van onze heerlijke 
ambachtelijke salades en 

een lekker kopje koffie

Zondag 17 januari a.s.
Heemsteeds Symfonie Orkest

o.l.v. Dick Verhoef.
O.a. “Uit de Nieuwe Wereld”

van Antonin Dvorak.
Locatie: Protestantse kerk
Aanvang 15.00 uur
Kerk open 14.30 uur
Toegang: gratis
www.classicconcerts.nl

huis was Van Gils. Daarna 
heeft het Hoog heem raad
schap Rijnland het huis 
voor zijn bewakingsdienst 
voor 1 gulden per jaar ge
huurd met de verplichting 
om het op te knappen en 
te onderhouden. Rijnland 
heeft er ongeveer 10 jaar 
ingezeten. Het was toen 
van alle gemakken voorzien, 
zoals telefoon, verwarming 
en koelkast op gas (grote 
tank buiten) en later ook 
een grote mast aan de 
buitenkant voor hun ra
dioverbinding met andere 
Rijnlanders. Doordat men 
een leiding in de grote bo
ring aan de westkant van 
het huis had gemonteerd, 
was er water. Een grote 
waterzak die op zolder lag 
werd vol gepompt en via 
een kraantje in het keuken
tje kon men water tappen 
en de WC doorspoelen. Deze 
voorziening is er niet meer. 
Voor bewoning is het huis 
zeer primitief, dus hoelang 
de krakers het vol houden is 
nog een vraag. Het wachten 
is op Waternet of ze er mo
gen blijven. 

Alhoewel wij het zeer be
treuren dat de krant niet bij 
iedereen bezorgd is, hebben 
wij alle begrip voor de ge
maakte keuzes. De bezorg
dienst sprak van een uit
zonderlijke situatie die met 
name woensdagavond en 
donderdag voor veel gevaar 
zorgde. IJs en weder dien
dende zal de bezorging vanaf 
deze week, zoals u gewend 
bent, weer op een hoog pijl 
staan. 

vergunningen zijn er nog 
niet. De vergunning geeft 
tenslotte het recht om een 
standplaats in te nemen en 

in het contract gaat men een 
overeenkomst aan bijvoor
beeld om een vergoeding te 
betalen. In het contract staat 
in artikel 5.5 dat de huurder 
zelf verantwoordelijk is voor 
de benodigde vergunningen 
maar die ontbreekt dus nog. 



2

Zandvoortse Courant • nummer 02 • 14 januari 2010

3

Het is prachtig buiten. Ragfijne 
ijzelrandjes versieren de bo
men. Sinds lang hebben we 
niet zoveel sneeuw gehad in 
Zandvoort. De opwarming van 
de aarde lappen we maar even 
aan de (sneeuw)laars. Ook de 
vorst zit tot nog toe stevig in 
het zadel. Stiekem hoopt het 
land op een Elfstedentocht. 
Nee, schaatsen doe ik niet 
meer. Te gevaarlijk. En koud! 
Naast de open haard bekijk 
ik al het gedoe op TV. Het lijkt 
me geweldig als de vorst nu 
even doorzet. Het Walhalla 
voor schaatsfanaten wordt 
dan geopend. Bij het opruimen 
van de kerstversiering kwam ik 
(weer) die dozen tegen. Ouwe 
dozen met als opdruk: kinder
spullen, agenda’s en overige 
troep. “Laten we die spulletjes 
eens gaan bekijken.” Via een 
hoge ladder sleepte manlief 
alles naar beneden. Verbijsterd 
staarde ik in de eerste doos. 
Popperige babyjurkjes, laken
tjes en sloopjes. Zelfgemaakt. 
Het meeste was vergeeld en 
vol vreemde vlekjes. Geruite 
wiegbekleding werd meteen 
in de afvalbak gekieperd. Een 
zilver bestekje en een geëmail
leerd bordje, gepoetst en afge
wassen. De piepkleine jurkjes 
zijn in de peuterklas beland. 
Ook nog een hele klus om die 
priegeldingen te strijken. Dat 
ik zoiets deed jaren geleden! 
Na het wassen vielen de ga
ten in de lakentjes. Weg ermee. 
Ook de agenda’s verdwenen 
in de papierbak. In onze zij
kamer staat nog een zak. Vol 
met babykleertjes van klein
zoon. Tja, dochter is ook aan 
het opruimen… De moraal 
van dit verhaal: bewaar al die 
spullen niet. Voor je het weet 
is alles vergeeld of verouderd 
en is het een broeikast voor die 
vliegensvlugge zilvervisjes. 
Zolang het koud blijft gaat de 
opruimwoede nog wel even 
door. Totdat het voor
jaarszonnetje de aarde 
weer verwarmt en we 
kunnen genieten van 
de tuin, bloemen en 
planten. Het kan me 
niet snel genoeg gaan!

cartoon

Koud begin 
van 2010

column
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Het door het college ingediende raadsvoorstel Structuurvisie 
Parel aan Zee+ heeft veel vragen en discussie opgeleverd. Op 
hoofdlijnen is men het wel eens maar in de details zit nog een 
hoop ruimte om tot elkaar te komen. De Structuurvisie is een 
kijk in de toekomst naar 2025 met een doorloop naar 2040.

Bijna drie uur had de commis
sie nodig om te kunnen be
sluiten dat het voorstel zeer 
zeker geen hamerstuk zal 
worden tijdens de komende 
raadsvergadering van 26 ja
nuari. Alleen de PvdAfractie, 
hoe kan het ook bijna an
ders volgens Nico Stammis, 
was het volmondig met het 
voorstel eens. Hans Drommel 
(VVD) verwoorde het goed 
toen hij zei dat dit plan meer 
discussie verdiende, niet al
leen vanwege de importan
tie maar ook vanwege het 
feit dat het een goed plan is. 
Verantwoordelijk wethouder 
Marten Bierman is er stel
lig van overtuigd dat Parel 
aan Zee+ investeerders naar 
Zandvoort zal trekken, temeer 
als de provincie Zandvoort 
zal aanwijzen als badplaats 
nummer een. “Mocht Texel af
vallen, (de andere gegadigde 

voor de ‘titel’, red.) dan komen 
ze in de rij staan om hier te 
kunnen investeren”, zei hij. 
Vervolg op 26 januari.

APV
Het voorstel voor een nieu
we Algemeen Plaatselijke 
Verordening (APV), een ac
tuele set regels voor het 
gebruik van de openbare 
ruimte, spitste zich hoofd
zakelijk toe tot het toelaten 
van honden op het strand. 
Hondenbezitters mogen, mits 
voorzien van een ‘poepzakje’, 
hun huisdier tussen 19.00 en 
07.00 uur op het strand uitla
ten. Volgens het college is dit 
moeilijk handhaafbaar, voor
gesteld wordt om van 15 april 
tot 15 september überhaupt 
geen honden toe te laten 
op het Zandvoortse strand. 
Drommel, zelf hondenbezit
ter, brak toch een lans voor de 

Veel discussie om Parel aan Zee+ 
Politiek Commissie Raadszaken, 12 januari

‘oude’ situatie, gesteund door 
bijna de voltallige commissie. 

Minder vergunningen
De nog lopende APV wordt 
sterk vereenvoudigd. Een 
voorbeeld daarvan is de ver
gunning die nodig is voor 
evenementen: onlangs werd 
besloten dat evenementen 
die tot aan 300 toeschouwers 
trekken wel moeten worden 
gemeld, maar verder vergun
ningvrij zijn. Burgemeester 
Meijer beloofde de commis
sie dat hij na de zomer deze 
APV samen met inwoners, 
ondernemers en instanties 
tegen het licht zal houden. De 
bedoeling is te streven naar 
een nog eenvoudiger APV. 
“Misschien kunnen we wel 
komen tot vergunningenvrij 
beleid. Als men zich dan aan 
de regels houdt is er niets aan 
de hand. Zodra men zich daar 
echter niet aan houdt, zal er 
alsnog een vergunning moe
ten worden aangevraagd, die 
dan zwaar zal worden beoor
deeld”, gaf hij als voorbeeld. 
Ook over de APV heeft de raad 
het laatste woord.

familieberichten

burgerlijke stand
1 januari - 8 januari 2010

Geboren:
Mees Benjamin, zoon van: Dullaart, Jan Daan en: Steur, 
Jessica Charlotte.
Elisa Sterre, dochter van: van den Berg, Ramon en: Bietmann, 
Jacqueline.
Lieke, dochter van: Oerlemans, Remco en: Kofler, Friederika.
Arif Kamal, zoon van: Choubassi, Kamal en: Calzado Korthof, 
Karin.

Aangifte Geregistreerd Partnerschap:
Willemse, Hendrikus Gerardus Wilhelmus en: Paap, Helena 
Johanna.
Overleden :
Ruhling, Hendrik Jan Willem, oud 89 jaar.
Viehoff geb. Makkee, oud 90 jaar.
van der Sluis geb. van Raamsdonk, Maria Johanna, oud 92 jaar.
Paap, Jacob, oud 81 jaar.
Bartens, Dirk Jacob, oud 81 jaar.

Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat zij voor ons  
heeft betekend, geven wij u kennis van het  

overlijden van onze lieve moeder, zus en oma

Aleida Geertruida Helena 
Hendriks – Coenders

~ Leida ~
weduwe van Frederik Evert ( Frits) Hendriks

Amsterdam, 14 mei 1922                Hoofddorp, 6 januari 2010

Correspondentieadres:
Lijsterstraat 23
2042 CH  Zandvoort

De crematie heeft dinsdag 12 januari plaatsgevonden.

Heden is van ons heengegaan
mijn lieve man, zorgzame vader, schoonvader en opa

Dirk Jacob Bartens

Zandvoort, 5 juni 1928           Zandvoort, 7 januari 2010

Anneliese Bartens - Koper

Robbert en Karin
Priscilla

Celsiusstraat 35
2041 TB Zandvoort

De crematieplechtigheid 
heeft dinsdag 12 januari plaatsgevonden.

In plaats van kaarten.

Op 88-jarige leeftijd is rustig en kalm van ons  
heengegaan mijn lieve vrouw, onze moeder,  

oma en overgrootmoeder

Ferdinanda Pimentel ~ de Haen
NAN

Nico Pimentel

 Mildred †, Eileen
  Daniëlle
   Guy

 Rick en Debby
  Jamie Lee

10 januari 2010
Fazantenstraat 3
2042 CK  Zandvoort

De crematieplechtigheid zal plaatshebben op 
vrijdag 15 januari in het crematorium Haarlem, 
Vergierdeweg 271 te Haarlem-Noord. Tijd 
van samenkomst aldaar 13.45 uur.

Na afloop is er gelegenheid tot condoleren.

Rust nu maar uit,
je hebt je strijd gestreden.
Je hebt het met veel moed gedaan.
Wie kan begrijpen dat je hebt geleden.
En wie kan voelen, wat je hebt doorstaan.

Intens verdrietig, en vol bewondering voor de wijze  
waarop zij met haar ziekte is omgegaan, geven wij u  
kennis van het overlijden van mijn lieve vrouw, 
onze moeder, oma en overgrootmoeder

Margaretha van der Ploeg - Pol

          Groningen,      Zandvoort, 
      19 februari 1925    8 januari 2010

Jan van der Ploeg
Kinderen, kleinkinderen
en achterkleinkinderen

Tollensstraat 15
2041 PP Zandvoort

Onze dank gaat uit naar huisarts B. van Bergen, 
voor zijn goede zorgen.

Gré is overgebracht naar Uitvaartzorgcentrum Zandvoort, 
Tollensstraat 67 te Zandvoort, alwaar geen bezoek.

De begrafenisplechtigheid zal plaatsvinden op 
donderdag 14 januari om 14.00 uur in de aula van de 
Algemene Begraafplaats Zandvoort, eveneens gelegen 
aan de Tollensstraat 67 te Zandvoort.

Na de plechtigheid is er gelegenheid tot condoleren in 
de koffiekamer van de begraafplaats.

(herplaatsing)

Amsterdam:

Rolleston, New Zealand:

Rolleston, New Zealand: 
Zandvoort:

Amsterdam:
Etowah (USA):

Marijke en Roel
Samira, Souad
Kitty
Yolanda, Ciska
Johan 
Harry
Ruud en Riet
Ria
en achterkleinkinderen

… Moegestreden …

Jacob Paap
-Jaap-

… Mijn lieve man en onze zorgzame vader en opa …

7 november 1928                 31 december 2009

Sien Paap-Paap
Jos en Ewald 
Joyce en Jeffrey
Nicole en Yordi
Ernesto en Marjam
Martine en Herman
Ralf en Gaby
Sabine
Larissa

Van Ostadestraat 19
2042 VR Zandvoort

De crematieplechtigheid heeft inmiddels plaatsgevonden.

Namens ANBO afdeling Zandvoort geven wij 
kennis van het overlijden van de heer 

Jaap Paap

Altijd actief voor onze ANBO.
Tevens bestuurslid van het ANBO koor ‘Voor Anker’.

Wij zijn hem veel dank verschuldigd en zullen 
zijn enthousiaste inbreng erg missen.

Zijn vrouw Sien en de verdere familie wensen 
wij veel sterkte met dit verlies.

Zandvoort, januari 2010 

Namens het bestuur van de ANBO Zandvoort,
Jaap Molenaar,
voorzitter

Met ontroering en dankbaar om zijn leven hebben wij 
kennis genomen van het overlijden van 

pastor  Henk Kaandorp

Hij was van 1967 – 1988 pastor in de Agathaparochie.

Met zijn joviale en open geest heeft hij velen geraakt. 
Spreekwoordelijk bleef zijn onaangetaste geheugen. 
Gezichten en namen vergat hij niet. Met passie ging hij 
voor in liturgie, verleden en heden eigentijds verbindend. 
Binnen de Lokale Raad van kerken in Zandvoort een  
stimulator van oecumenische samenwerking. Velen zullen 
hem blijvend herinneren van school, om een gesprek, van 
het kaarten, om zijn stem. Een man Gods midden in het 
leven. Ook tijdens zijn emeritaat bleef hij betrokken bij de 
Agathaparochie. Hij is 88 jaar geworden.

De uitvaartplechtigheid is in zijn geboorteplaats Heiloo, 
zaterdag 16 januari om 11.30 in de Willibrorduskerk, 
Westerweg 267. De begrafenis is daaropvolgend op 
de begraafplaats naast deze kerk.

Namens het parochiebestuur St. Agatha,
Dick Duijves, pastor
Jan Akerboom, v.voorzitter
Sandra Kluyskens, secretaris

Algemene uitvaartbegeleiding Zandvoort
Omdat u voor kwaliteit kiest!

~ Regelen en uitvoeren van de uitvaart 

~ Verzorging van overledene  
~ Begeleiding voor nabestaanden 

~ Persoonlijke aandacht 
    voor U en Uw dierbare 

Dag en nacht bereikbaar

023 -7515 666
Gevestigd in Zandvoort

Evert H. Schweitzer
Voor een stijlvolle en verzorgde uitvaart

vervolg - pagina 1  standplaatshouders

Arlan Berg

“Zolang wij niet de voor
waarden uit deze vergun
ning kennen dan is het dus 
vooralsnog verstandiger 
om het contract niet te te
kenen”, aldus Berg. De ge
meente streeft ernaar om 
op 26 januari de contracten 
te laten tekenen.

Venters en 
strandpachters
De venters op het strand 

zijn nog lang niet zover. In 
september is een contract
voorstel gedaan richting de 
ventersvereniging, die in de 
BERAP verwekt is maar nog 
niet bij de vereniging op pa
pier is binnengekomen. Ook 
van de venters is Arlan Berg 
sinds kort de voorzitter. Hij 
moet constateren dat de 
gemeente nog steeds in ge
breke blijft. Ook de strand
pachters hebben nog steeds 

geen contract en zijn in on
derhandeling, maar deson
danks weten zij nog steeds 
niet wat de pachtsom zal 
gaan worden. Toch moe
ten zij in februari op gaan 
bouwen om op tijd de eer
ste gasten te kunnen ont
vangen. De meeste strand
pachters willen uiterlijk voor 
de Pasen (4 en 5 april) open 
zijn. De bouwvergunningen, 
waaraan vanaf komend jaar 
alle strandpaviljoens moe
ten voldoen, komen mond
jesmaat af. Hier echter zijn 
ook een paar exploitanten 
zelf schuldig aan door te 
laat de bouwtekeningen, 
en soms zelfs verkeerde, aan 
te leveren en een bouwver
gunning aan te vragen. Het 
wordt kort dag, er zal nu wat 
tempo gemaakt moeten 
worden, willen er geen rare 
dingen gaan gebeuren aan 
het begin van het seizoen. 
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Er is deze weken weinig te doen aan straatvegen en groenonderhoud. 
Voorlopig houden we ons allemaal bezig met gladheidbestrijding. 
Bedenk daarbij dat de vuilnisman de hele dag door de sneeuw ploe-
tert. U helpt hem geweldig als u de afvalbak en grofvuil zo gunstig 
mogelijk voor hem neerzet.
 De huidige weersituatie is wellicht ook een reden om de aandacht te 
verschuiven naar gescheiden aanbieden van afval: glas, papier, tex-
tiel, KCA, koelkasten en elektrische apparatuur moeten apart worden 
ingeleverd. Nog bruikbare spullen uit het huishouden kunnen naar 
de Schalm en grofvuil moet ordelijk en zonodig gebundeld worden 
aangeboden. Of het nu waait, regent of sneeuwt: Samen houden we 
ZANDVOORT SCHOON!? Bel voor meer informatie de reinigingscon-
troleur en/of de meldlijn 023-5740200.

ZANDVOORT SCHOON 
genoeg van de sneeuwoverlast!?

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)

Haarlem snelle hulp gega
randeerd blijven. 

Onveilige 
rotonde?
Al eerder heeft de 
Zandvoortse Courant 
bericht over Trudie 
van Duin, die con

tact heeft gezocht met de 
gemeente over de onveilige 
verkeerssituatie op de ro
tonde Van Lennepweg. De 
gemeente stelde dat er een 
duurzaam veilige rotonde is 
aangelegd, waar bovendien 
weinig ongevallen plaats 
vinden. Het is dus geen 
‘black spot’, aldus de ge
meente. Maar Van Duin ziet 
dat anders: “Een black spot 
is namelijk een plek waar 
in drie jaar tijd, minimaal 6 
ongevallen met letsel zijn 
gebeurd. Uit de verhalen op 
het schoolplein blijkt dat 
dit aantal ruimschoots is 
gehaald.” Van Duin 
wil de gemeente er
van overtuigen dat 
er meer ongevallen 
zijn geweest dan 
er geteld zijn. Dan 
pas kan men eisen 
dat de gemeente de 
verkeersveiligheid 
verbetert. Zij vraagt 
iedereen die op deze roton
de een (bijna) ongeluk heeft 
meegemaakt, dit kenbaar te 
maken via het klachtenfor
mulier op de gemeentelijke 
website.

Het zal je 
maar gebeuren
Dichter bij Zee Ada Mol ver
telde nietsvermoedend aan 
Ankie Miezenbeek het ver
haal van haar hond Mickey. 
Als knipoog maakte Ankie 
daarvan het volgende rijm
pje. “Mickey liep langs het 
Zwanenmeer. En dacht, ik 
ga lekker op het ijs voor een 
keer. Het duurde even voor
dat Mickey het door had. 
Het ijs was veel te dun en 

ook erg glad.  Ada zag het 
gebeuren en schrok zich 
dood. Keek eens rond, lag 
er echt geen boot? Hier 
veel ijs en daar een beetje 
water. Niemand had Ada 
en Mickey in de gaten. 
Wat moest Ada nu toch 
doen?Tjonge, die Mickey 
is echt een oen! Ik moet 
hem nu toch echt gaan 
halen. Oh, wat is dat vre
selijk balen. Mickey houdt 
het echt niet langer vol. Ik 
heet toch niet voor niets: 
Ada Mol. Jas uit, het ijs op 
en oh jee het water in. Bah, 
ik heb helemaal geen zin. 
Brrrrrr het water is echt 
heel koud. Het is omdat ik 
zo van Mickey houd! Het 
moest, of ik wilde of niet, 
toch gebeuren. Thuis toch 
maar alles vertelt, in geu
ren en kleuren.”

Hoofdprijzen 
decemberactie

Zaterdagochtend zijn de 
acht hoofdprijzen van de 
OVZ decemberactie uit
gereikt. De gelukkige win
naars namen in grand 
café Danzee hun prijzen 
in ontvangst. Gert van 
Kuijk, de nieuwe en zeer 
actieve voorzitter van OVZ 
(Ondernemersvereniging 
Zandvoort): “We hebben 
125.000 lootjes laten ma
ken en er zijn er echt niet 
veel over. Dat betekent dus 
dat de actie goed is aan
geslagen bij het winkelend 
Zandvoorts publiek. We heb
ben vier weken lang circa 25 
prijzen mogen uitdelen en 
dan nu de acht hoofdprij
zen”, aldus Van Kuijk.

Goed nieuwjaar

Een geweldig bericht kreeg 
stichting Bunker Museum 
Zandvoort (BMZ) in het pas 
geboren nieuwe jaar te ho
ren. Na de oprichting van 
stichting BMZ, anderhalf 
jaar terug, is de kogel door 
de bunker: Waternet heeft 
aangegeven mee te willen 
werken om de officiers kan
tinebunker aan het begin 
van de zuidduinen aan te 
wijzen als museumbunker. 
Hoewel er eerst nog een 
schriftelijke bevestiging 
moet komen en onderte
kening van een contract, is 
er meer licht in de duister
nis gekomen. Er moet nog 
veel werk verzet worden, 
zoals de bunker uitgraven, 
deuren in de bunker plaat
sen en uiteraard sponsors 
aanschrijven. De streefda
tum voor de opening heeft 
stichting BMZ gesteld op 5 
mei 2010.

Redding nabij
Ti jdens  de  extreme 
sneeuw val op woensdag 
6 januari was het ook voor 
de politie nauwelijks mo
gelijk om met normale 
voertuigen in de regio te 
rijden. Aan het eind van 
de middag werd besloten 
om de twee 4x4 voertui
gen van de Zandvoortse 
Reddingsbrigade in te zet
ten in de omgeving van 
Haarlem. Bewoners van 
Haarlem moesten wel 
even wennen aan de twee 
oranje reddingsvoertuigen 
die met blauwe verlich
ting door de straten reden. 
Dankzij de Zandvoortse 
Reddingsbrigade kon in 

Het Nieuwjaarsconcert met de koren Voor Anker, Music 
All In en I Cantatori Allegri, was van het begin tot het ver-
rassende einde van hoog niveau. En het einde was verras-
send omdat het een geheim gehouden optreden was van 
toneelspelers van Wim Hildering die liedjes uit hun jubile-
ummusical De Jantjes zongen.

I cantatori Allegri

Liedjes uit De Jantjes

Grandioos Nieuwjaarsconcert

Het deed de organisatie goed 
dat ondanks het barre winter
weer met spekgladde straten 
en trottoirs de Agathakerk 
goed gevuld was, weliswaar 
niet helemaal vol maar toch 
zeker voor 90% gevuld. Het 
ANBOkoor Voor Anker, onder 
leiding van Wim de Vries, en 
Music All In van dirigent Ed 
Wertwijn, hadden voor de 
gelegenheid een aantal num
mers uit bekende musicals 
ingestudeerd die prima uit 
de verf kwamen. I Cantatori 
Allegri ‘beperkten’ zich onder 
leiding van dirigent Jan Peter 
Versteege, tot klassieke liede
ren met een wonderbaarlijk 
hoog niveau. Na de pauze kre
gen Martha Koper en Wim de 
Vries zelfs een staande ova
tie na een aantal duetten. 

Dat Martha Koper op hoge 
leeftijd nog steeds beschikt 
over een prachtige geoefende 
stem was overduidelijk.

De in het programmaboekje 
aangekondigde ‘Finale’ was 
voor de toehoorders een 
volkomen verrassing. Nadat 
stalmeester van dienst Paul 
Olieslagers deze had aange
kondigd, gingen de deuren 
achterin de kerk open en 
kwam de cast van De Jantjes, 
dat toneelvereniging Wim 
Hildering afgelopen jaar als 
jubileumstuk met veel succes 
op de planken heeft gebracht, 
achter een accordeoniste de 
kerk binnen, waarna nog een 
twintigtal minuten een aan
tal nummers werd gebracht 
die door de zaal volmondig 
werden meegezongen. Henk 
Jansen onderscheidde zich 
door in een heerlijk, onver
valst Amsterdams accent 
twee solos op zich te nemen. 
Een Nieuwjaarsconcert dat 
geheel anders was dan dat 
van vorig jaar: een uitsteken
de vondst van het organisa
tiecomité!

Volstrekt onafhankelijke partij !
 

Zonder twijfel lijst 2

HEMA Zandvoort, Raadhuisplein 1

HEMA Zandvoort zoekt leuke mensen 
vanaf 15 jaar voor de zaterdag en zondag. 

Op zaterdag werken we  
van 8.30 uur tot 17.00 uur. 

Zondag van 11.30 uur tot 17.00 uur. 

Ook kunnen wij nog aanvulhulpen plaatsen, 
2 uur per dag, b.v. van 16.00 tot 18.00 uur.  

De tijden worden aangepast  
aan jullie rooster.

Brieven aan mw. Kaspers of de hr. van der Laan. 
Of haal een sollicitatieformulier 

bij de klantenservice. 

Maak het fleurig
en groen

Specialist voor al uw bloemwerken.

Volwassenen & computer

Digitale Fotobewerking 
Donderdag 20:00 – 22:00 uur

Start: 4 februari 

Website bouwen en onderhouden 
Woensdag 20:00 – 22:00 uur

Start: 3 februari

Voor info en 
aanmeldingsfomrulieren:
www.pluspuntzandvoort.nl
023 57 40 330 

YogActive 
Donderdag 13:30 – 15:00 uur
 20:30 – 22:00 uur

Start: 21 januari

Zwangerschapsyoga 
Donderdag 19:30 – 21:00 uur

Start: 1 april

Stijldansen voor paren 
Woensdag of Zondagavond

Voor info en 
aanmeldingsfomrulieren:
www.pluspuntzandvoort.nl
023 57 40 330 

www.zandvoortsecourant.nl

Verschijnt iedere donderdag en wordt gratis
huisaanhuis bezorgd in heel Zandvoort en Bentveld!
Kantooradres: Kleine Krocht 2 • 2042 JN Zandvoort 
Tel 023 – 5732 752 • info@zandvoortsecourant.nl
Openingstijden: maandag en dinsdag 09.00  17.00 uur.
Overige dagen op afspraak.
Advertentie acquisitie: Letty van den BrandKinderdijk 
Tel. 06 – 4342 9783 • letty@zandvoortsecourant.nl
advertenties@zandvoortsecourant.nl

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

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

Vormgeving: IR Design Zandvoort 
Kleine Krocht 2  2042 JN Zandvoort

Druk: Dijkman offset 
Visseringsweg 40  Diemen

Verspreiding: ZVO Verspreiders 
Tel. 061139 1478 • www.zvoverspreiders.nl

Uitgever: Zandvoort Press B.V.

Oplage: 9.250 exemplaren

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

colofon

UITVAARTZORGCENTRUM ZANDVOORT
Tollensstraat 67, 2041 PR  Zandvoort.

Telefoon (023) 571 32 78.
www.uzn-nederland.nl

UITVAARTCENTRUM HAARLEM
Parklaan 36, 2011 KW  Haarlem.

Telefoon (023) 532 87 50.
www.uitvaartcentrumhaarlem.nl

Sinds 1992
uw uitvaartondernemer in Zandvoort.

A LA LA LA LA L T I J D   D I R E C T E   H U L PT I J D   D I R E C T E   H U L PT I J D   D I R E C T E   H U L PT I J D   D I R E C T E   H U L PT I J D   D I R E C T E   H U L P
B I J   OB I J   OB I J   OB I J   OB I J   O V E R L I J D E NV E R L I J D E NV E R L I J D E NV E R L I J D E NV E R L I J D E N

Komende zondag
Protestantse gem. Zandvoort
10.00 uur ds. mr. J.W. Verwijs
www.kerkzandvoort.nl
RK Parochie St. Agatha
10.30 uur Pastor D. Duijves
www.aapparochies.nl
RK Parochie Antonius & Paulus
10.30 uur Pastor C. van Polvliet

kerkdiensten 

“Sporten houdt de geest 
jong en het lichaam vitaal”

www.sportinzandvoort.nl
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evenementen agenda
15 Oomstee Jazz - Clous van Mechelen Quartet 

in café Oomstee. aanvang 21.00 uur

17 Classic Concerts - Openingsconcert: 
Heemsteeds Philharmonisch Orkest. 
Protestantse Kerk, aanvang (15.00 uur

17 Jazz in Zandvoort - Trio Johan Clement met als 
gast Jasper Blom, De Krocht, aanvang 14.30 uur

17 Jazz café - SPOOR 5 in café 
Alex, aanvang 16.30 uur

23 Frans Duijts avond Kom gezellig meezin
gen op de liedjes van Frans Duijts! In ‘t 
Wapen van Zandvoort, aanvang 21.00 uur

24 Jazz café - Papa Luigi e amici in 
café Alex, aanvang 16.30 uur

31 Jazz café - SPOOR 5 in café 
Alex, aanvang 16.30 uur

januari

VVV Zandvoort: 7 dagen per week geopend!

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

Meest verkopende makelaar in 
Zandvoort 2009! (bron: NVM)

Rob Greeven Kim Dekker Timo Greeven Suzanne Greeven

 
Zandvoort

 
Zandvoort

 
Zandvoort

 
Zandvoort

 
Zandvoort

 
Zandvoort

Vinkenstraat 9

Van Lennepweg 63-33

Zandvoortselaan 119

Ontvanger Schoutenstraat 3

Kochstraat 4

Louis Davidsstraat 13a

Deze halfvrijstaande woning in Zandvoort-Zuid is  
gelegen aan een idyllisch laantje met veel groen 
dichtbij de Amsterdamse Waterleidingduinen en het 
bekende “Zwanenmeertje” . De woning beschikt o.a. 
over 3 slaapkamers, een gastenverblijf of praktijkruim-
te, een ruime garage, een diepe zonnige achtertuin 
met terras en een zéér royale oprit voor meerdere 
auto’s. Heerlijk rustig wonen op een fijne locatie nabij 
de zuidduinen, het strand en het centrum.

• Uitstekende woonlocatie in Zandvoort-Zuid;
• Woonoppervlakte ca. 130 m2

 excl. gastenverblijf/praktijkruimte;
• Royale oprit voor meerder auto’s 
• Perceelgrootte 413 m2, bouwjaar circa 1954;
• Zie www.greevenmakelaardij.nl 
 voor digitale plattengronden en details.

Deze royale en moderne woning is verdeeld over 
3 woonlagen. De woonkamer heeft openslaande 
deuren naar de tuin, er is een moderne keuken met 
in bouwapparatuur, 4 slaapkamers en een luxe bad-
kamer met stoomdouchecabine! Deze dijkwoning 
heeft veel ruimte en is gunstig gelegen nabij scholen, 
het centrum, het strand en de duinen. Parkeer-
gelegenheid treft u in de directe omgeving, zowel 
voor als achter de woning.

• Aantrekkelijke lichte woning met verrassende 
 indeling én 4 slaapkamers;
• Royale woning met parkeermogelijkheden
 aan de voor- en achterzijde van de woning;
• Heerlijk zonnige tuin op het zuiden met berging;
• Woonoppervlakte 130 m2, perceeloppervlakte 94 m2;
• Zie www.greevenmakelaardij.nl 
 voor digitale plattengronden en details.

Maar weinig woningen kunnen zeggen dat ze een 
prachtig vrij uitzicht hebben over de Amsterdamse 
Waterleidingduinen. Laat deze knusse tussenwoning 
met voor- en achtertuin dat nou hebben! De woning 
beschikt o.a. over een woon- en eetkamer met open 
keuken v.v. diverse inbouwapparatuur, een badkamer 
met ligbad en inloopdouche, 1 ruime slaapkamer en 
een aangebouwde stenenberging welke ook van bin-
nenuit te bereiken is.

• Ideale starterwoning in een heerlijke omgeving;
• Voortuin en achtertuin met achterom 

en stenen berging; 
• Dakkapel aan de voorzijde van de woning.
• Woonoppervlakte 50 m2, inhoud woning 165 m2, 

bouwjaar ca. 1920;
• Zie www.greevenmakelaardij.nl 

voor digitale plattengronden en details.

Deze ideale eengezinswoning beschikt over 3 slaap-
kamers en een prettige achtertuin met achterom. De 
woning is gunstig gelegen aan een rustige straat en 
op slechts 250 meter van het strand! Achter de woning 
is een speeltuintje met extra parkeergelegenheid 
aanwezig. Bent u op zoek naar dé geschikte eenge-
zinswoning dan bent u van harte welkom voor een 
bezichtiging!

• Ideale gezinswoning op slechts 250 m van het strand;
• Parkeermogelijkheden op achtergelegen parkeerterrein;
• De woning is geheel v.v. dubbel glas, Intergas CV 2001;
• Tevens wordt er een garage aan het Fenemaplein 
 t.k. aangeboden, vraagprijs: € 23.500,= k.k.;
• Woonoppervlakte ca. 100 m2, perceel 99 m2;
• Zie www.greevenmakelaardij.nl 
 voor digitale plattengronden en details.

In Zandvoort-Noord ligt dit zeer ruime bedrijfspand 
(ca. 480 m2) met bedrijfshal, kantoorruimte, pantry, 
buitenruimten en parkeren op eigen terrein voor 
minimaal 4 auto’s. Het bedrijfspand is te bereiken via 
de entree of via de overheaddeur (3.65 breed x 2.85 
hoog). Het bedrijf is voor vele doeleinden geschikt 
denkt u aan opslag voor auto’s, voorraden, distributie, 
lichte industrie etc.

• Mogelijkheid om een gedeelte te huren van de 
 opslagruimte i.p.v. het geheel;
• Parkeergelegenheid op terrein en buitenruimten 

aanwezig;
• Alarminstallatie aanwezig;
• Huurtermijn 1 jaar + 1 jaar optie, maximaal 3 jaar;
• Waarborgsom 3 maanden huur, indexering is van 

toepassing;
• Zie www.greevenmakelaardij.nl 
 voor digitale plattengronden en details.

Wie weet Videoland in Zandvoort nou niet te vinden? 
Deze bedrijfsruimte is op een goede en levendige 
locatie gelegen midden in het centrum. Het is voor 
vele doeleinden geschikt zoals detailhandel of 
kantoorfunctie. Op woensdag is de wekelijkse markt 
om de hoek en de herontwikkeling van het Louis 
Davids carree biedt een goed toekomstperspectief. Het 
pand is 18 meter diep en heeft naar binnen draaiende 
deuren aan de voorzijde. U wilt als zelfstandige niet 
meer huren en eigenaar van uw bedrijfspand zijn?  
U bent van harte welkom voor een bezichtiging!

• Alarminstallatie aanwezig, airco bouwjaar ca. 2001;
• Alle zondagen koopzondag in Zandvoort;
• Vloeroppervlakte ca. 95 m2;
• Zie www.greevenmakelaardij.nl 
 voor digitale plattengronden en details.

De meest actieve makelaar van Zandvoort!

Vraagprijs: € 499.000,= k.k.

Vraagprijs: € 359.000,= k.k.

Vraagprijs: € 149.000,= k.k.

Vraagprijs: € 289.000,= k.k.

Huurprijs: € 3.500,= p.m. 
excl. BTW en nutsbedrijven.

Vraagprijs: € 239.000,= k.k.

Verkocht oNder Voorbehoud 

bedrijfsruiMte!

oNderNeMer!

geZiN!

royaal!

starter!

jan
w a t e r
Hoog Laag Hoog HoogLaag

do
vr
za
zo
ma
di
wo
do

03.10
03.48

-
-
-
-
-
-

14
15
16
17
18
19
20
21

1 1 . 0 6
1 1 . 4 5
00.30
00.45
00.55
0 1 . 1 4
02.06
02.24

1 5 . 2 3
1 5 . 5 4
04.21
04.55
05.29
05.59
06.31
07.06

23.44
-

12.09
1 2 . 3 5
1 3 . 1 5
1 3 . 5 0
1 4 . 1 9
15.06

-
-

16.28
17.00
1 7. 3 5
1 8 .1 6
18.46
1 9.1 6

waterstanden

SpotlightS
Marloes
wordt
19 januari 2010

18 jaar !
Van Harte Gefeliciteerd
Papa, Mama, Maaike, en Odie

Onze Dommel wordt 16 januari 30 jaar!!!

Als je Jesse ziet, roep dan “Woef!”
Lieverd, gefeliciteerd met je verjaardag!

Afgelopen dinsdag is in de Jaarbeurs in Utrecht het start-
sein gegeven voor de Vakantiebeurs 2010. Vanzelfsprekend 
is ook Zandvoort aanwezig op de grootste Nederlandse 
beurs voor aansprekende arrangementen, leuke dagjes uit 
en verrassende week(end)jes weg. VVV Zandvoort verte-
genwoordigt in de stand van Noord-Holland dé badplaats 
van de provincie. 

De 9 jarige Leah Bos uit Zandvoort is uitzinnig van blijd-
schap. Via de voorronden van het songfestival ‘Kinderen 
voor kinderen’ heeft zij zich geplaatst voor de grote finale 
op 26 februari aanstaande in theater ’t Spant in Bussum. 
Samen met nog 10 andere zangtalenten uit Noord-Hol-
land, is zij uit een groep van 260 uitgekozen om naar de 
provinciale finale te gaan.

Dinsdag 12 januari werden in Café Koper de open kampi-
oenschappen Sjoelen voor dames georganiseerd. Veertig 
dames hadden zich aangemeld en streden fanatiek om 
de eretitel. Hanneke van Dam ging er aan het eind van de 
avond mee vandoor.

Wethouder Wilfred Tates bezocht het Zandvoortse VVV team

Leah Bos tijdens de voorronde

Winnares Hanneke van Dam

VVV Zandvoort op Vakantiebeurs 2010

Plaatsgenootje naar finale 
‘Kinderen voor kinderen’

Hanneke van Dam
sjoelkampioene

Dinsdag, tijdens de vakdag 
van de Vakantiebeurs, werd 
de NoordHolland stand 
feestelijk geopend door gede
puteerde Jaap Bond, burge
meester van Amsterdam Job 
Cohen en oud BZNzanger Jan 

Van kleins af aan wist haar 
moeder dat Leah een ‘thea
terbeest( je)’ zou gaan wor
den. Al vroeg zong zij eigen 
teksten en op haar derde is 
zij op ballet gegaan bij Conny 
Lodewijk. Toch was de muzi

De aanwezige heren moch
ten tijdens dit kampioen
schap niet sjoelen maar wel 
luidruchtig joelen. En dat 
werd veelvuldig gedaan als 
ondersteunende begeleiding 
in de lange voorronde, die uit
eindelijk zes deelnemers voor 
de finaleronde opleverde. De 
afsluitende en spannende 
finale werd met 93 punten 

Keizer. Tevens gaven zij daar
mee het startsein voor het 
themajaar ‘Watersensations’. 
Ook de Zandvoortse wet
houder van Economie en 
Toerisme, Wilfred Tates, was 
hierbij aanwezig.

kale kant meer haar ding en 
nu leert ze keyboards bij de 
Zandvoortse muziekschool 
New Wave. Binnenkort stapt 
ze over naar gitaarles. Ook 
volgt zij nu zangles ter voor
bereiding voor de grote finale. 

gewonnen door Hanneke  
van Dam. Overige uitslag: 2.  
Hel  ma Bluijs (91), 3. Anita van  
Dam (88), gedeeld 4. Ellen 
Blu ijs en Belinda Göranssen 
(83) en 6. Olga Poots (80).  
Dins dag 23 februari wordt 
het 2e Heren Open Sjoel kam  
pioenschap gehouden. 
Aan vang 19.30 uur. In s chrij  
vingen zijn nu al welkom.

Tijdens de opening werden 
twee onderdelen in het 
kader van het themajaar 
gepresenteerd: een film 
over NoordHolland waar
in water centraal staat en 
‘de watermeter’, een leuke 
gadget waarmee je de wa
tertemperatuur kan meten. 
Vervolgens kan men de con
clusie trekken dat bij elke 
(water)temperatuur de pro
vincie NoordHolland van 
alles te bieden heeft!

Woensdag gingen de deu
ren open voor de consu
ment, die het leuk vindt om 
te zien welke ‘toeristische 
producten’ allemaal te koop 
zijn. En één van die toeristi
sche producten is een ‘Zin 
in Zandvoort’arrangement. 
Uitgerust met een actie
kaart, de nodige flyers en 
natuurlijk de kersverse VVV
gids 2010, is VVV Zandvoort 
klaar voor de drukte die de 
beurs nog brengen zal. Ook 

in 2010 zal de trend ‘Lekker 
weg in eigen land’ door
zetten en daar maakt VVV 
Zandvoort dankbaar gebruik 
van. “Vorig jaar hebben we 
tijdens de vakantiebeurs 
veel arrangementen ver
kocht en dat hopen we in 
2010 eigenlijk wel te over
treffen”, zegt Lana Lemmens 
van VVV Zandvoort, “en hier
voor krijgen we dit jaar wel 
heel bijzondere hulp. Onze 
burgemeester Niek Meijer 
komt namelijk ook een 
dagje meehelpen de ‘Zin in 
Zandvoort’arrangementen 
te verkopen.” Degenen die 
tijdens de beurs een arran
gement boeken, maken hier
mee óók nog kans op een di
ner bij de burgemeester en 
zijn vrouw thuis! 

Een ieder die de Va kan
tiebeurs en natuurlijk de 
stand van VVV Zandvoort wil 
bezoeken, kan dit nog tot en 
met zondag 17 januari. 
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Karim en Mo
www.autobedrijfkarimo.nl

Curiestraat 10, 2041 CD Zandvoort T. 023-5733792
F. 023-5733793 E. autobedrijfkarimo@planet.nl

Onderhoud en reparatie alle merken
Occasions in - en verkoop

APK

Bitumineuze dakbedekkingen Goot vernieuwing en reparatie
Pannen daken Koper en zinkwerk
Shingle daken Loodwerkzaamheden
Zinken en koperen daken Hemelwater afvoeren
Dakterrassen Stormschade en onderhoud
Dakisolatie Ook voor uw schilderwerken

Voor al uw voorkomende dakwerkzaamheden
Garantie 10 jaar op materiaal en uitvoering Tel: 023-573 1390
Bel voor vrijblijvende offerte of dakadvies Fax: 023-573 1393

DAK –  LOOD –  EN ZINKWERK

De makelaar die voor elke woonwens
een passende sleutel heeft.
Kijk op www.trendmark.nl

of bel Mark Grote op tel.: 023-5734712

Flexibel
Enthousiast
Klantgericht
Persoonlijk

2010! Een nieuw jaar, hoog tijd voor 
leuke conditietraining in de buitenlucht! 

Onze trainingen zijn zeer verantwoord 
en voor iedereen toegankelijk.

Iedereen die zich per telefoon of via onze 
website inschrijft voor 1 februari profiteert 

van een aantrekkelijke korting:

u betaalt geen € 95,- maar € 59,- voor 10 trainingen!

Trainingstijden: woensdag: 19.30-20.45 uur,
  zaterdag:  10.00-11.15 uur.

Verzamelplaats: Boulevard Paulus Loot 
t.h.v. strandtent Havana.

Bel: 06-53227486
Mail: info@quatrobt.nl

www.QuatroBT.nl

Eindelijk leuke conditietraining!

 

 

 

 

Seniorenmenu: € 7,00 
Ma 14-09-09  Gebakken tartaar met gebakken aardappelen en spinazie 

Di 15-09-09  Kibbeling met frites, sla en sausjes 

Wo 16-09-09  Macaroni met een gebakken ei 

Do 17-09-09 Andijvie stamppot met een bal gehakt 

Vr 18-09-09  Vissticks met frites, doperwten en wortelen 

Za 19-09-09  Nasischotel met 1 stokje saté en een gebakken ei 

Zo 20-09-09  Kippotje met frites en sla 

Ma 21-09-09  Gebakken lever met aardappelpuree en rode kool 

Di 22-09-09  Scholfilet met gebakken aardappelen en wortelen 

Wo 23-09-09 Hutspot met warme worst en gebakken spek 

Do 24-09-09  Schnitzel met frites en witlof 

Vr 25-09-09 Gestoofde kabeljauw met aardappelpuree en bloemkool 

Za 26-09-09  Kippenbout met frites en sla 

Zo 27-09-09  Bal gehakt met gebakken aardappelen en bloemkool 

Bestellen voor 11.00 en bezorgd tussen 12.00 en 14.00 uur of eventueel tussen 16.00 en 
17.30 uur.  U kunt ook een plaatsje reserveren in ons restaurant om gebruik te maken 
van het seniorenmenu. Bent u in bezit van de ZandvoortPas, dan krijgt u een toetje 
gratis. 

Brasserie restaurant Harocamo 

Kerkstraat 14  |  023-5712102 

Geen zin om te kokkerellen? Gewoon Harocamo even bellen!
Wij bezorgen voor ieder wat wils, zoals broodjes, saté, 
spareribs, diverse visgerechten of een uitgebreid diner.
U kunt het zo gek niet bedenken!

Let op! Ook de seniorenmenu’s à € 7,-- 
en de daghap à € 10,-- bezorgen wij gratis!

  Bel: 5712102 
  kijk voor meer info:
  www.harocamo.nl 

Brasserie restaurant Harocamo 
Kerkstraat 14, 2042 JE Zandvoort
Geopend van 9.00 tot 22.00 uur
Woensdags gesloten

BY CHRIS KUIN

driegangenmenu voor € 29,50 
 Gerookte rib-eye

 met een mayonaise van rode pesto
of

Kreeftensoep
met halfgeslagen room en cognac

iii
Entrecote

met een jus van kastanjechampignons
of

Blackened zalm 
 in cajun kruiden gebakken zalm 

iii
Huisgemaakte Apfelstrudel

met kaneelijs

 Dinsdag gesloten
Zeestraat 36

2042 LC Zandvoort
023-5736680

www.restauranthugoos.nl

Zondag 17 januari
vanaf 15.00 uur

Gezellige
Amsterdamse middag

met lekkere hapjes
&

Zaterdag 23 januari
   vanaf 21.00 uur

Frans Duijts avond
Kom gezellig meezingen!

Bezoek ook eens onze website: www.wapenvanzandvoort.nl
Gasthuisplein 10 - 2042 JM Zandvoort 
Jeroen en Bart Schuitenmaker Tel.: 023-8223780
Maandag en dinsdag gesloten.

Een afvaardiging van Sociaal Zandvoort (SZ), onder leiding van voorzitter/raadslid Willem 
Paap, heeft afgelopen vrijdag hun allereerste verkiezingsprogram aan burgemeester Niek 
Meijer overhandigd. Het is tevens de eerste politieke partij die hun programma voor de 
komende vier collegejaren in de openbaarheid bracht.

Gemeente Amsterdam en de provincie Noord-Holland zijn 
het begin januari niet eens geworden over de overlast die 
de damherten veroorzaken. De provincie wil dat de dam-
herten in de Amsterdamse Waterleidingduinen worden af-
geschoten, de gemeente weigert dat vooralsnog. 

Dr. Nico Blom (46) is bij het LUMC in Leiden aangesteld als 
hoogleraar Kindercardiologie, met als specialisme hartrit-
mestoornissen bij kinderen. Nico Blom woont in Zandvoort 
en is hier zijn carrière begonnen op de Mariaschool. Vrijdag 
jongstleden was zijn oratie in Leiden.

Vlnr. burgemeester Niek Meijer, Henk Keur, Kees Visser en Willem Paap

Damherten in de duinen | Foto: Rob Bossink

Nico Blom | Foto: Helen Pink

Fred Paap

SZ verkiezingsprogram overhandigd

Onenigheid over afschieten damherten 
Zandvoorter wordt hoogleraar

Het allereerste verkiezings
program omdat SZ een af
splitsing is van de SP, die 
gedurende de huidige raads
periode is ontstaan. “Sociaal 
Zandvoort is er voor alle bur
gers en geeft extra aandacht 
aan de ouderen en zwakke

door Nel Kerkman

De meningen van de gemeen
te en provincie lopen duide
lijk uiteen. Zo vindt gedepu
teerde Jaap Bond dat er eerst 
een beheerplan moet komen 
waarmee onderzocht wordt 
of afschieten van de dieren 
nodig is. De Amsterdamse 
wethouder Maarten van 
Poelgeest wil hier niets van 

Samen met de zustercentra 
van het Academisch Medisch 
Centrum (AMC) en het VU 
medisch centrum, vormt het 
Leidse kinderhartcentrum 
het Centrum Aangeboren 
Hart afwijkingen Amster
dam/Leiden (CAHAL). Blom is 
binnen het LUMC werkzaam 
bij het WillemAlexander 
Kinder en Jeugdcentrum, 
kort gezegd de afdeling 
Kindergeneeskunde. Blom is 
de enige kindercardioloog in 
Nederland die is gespeciali

ren in onze samenleving. Dat 
kunt u terugvinden in ons 
verkiezingsprogramma. Wij 
vinden dat het belang van de 
Zandvoortse inwoners cen
traal moet staan. U mag ons 
hierop aanspreken”, zei secre
taris Henk Keur na afloop van 

weten. Hij wil eerst kijken 
of het plaatsen van extra 
hekken en wildroosters een 
oplossing is. Gedeputeerde 
Bond ziet de hekken niet zit
ten, hij vindt dat het plaatsen 
van wildwerende hekken niet 
zal voldoen aan het algemene 
dierenwelzijn. Daarmee doelt 
Bond op de andere dieren in 
het gebied die door te veel 
herten benadeeld worden als 

seerd in katheterablatie be
handelingen bij kinderen met 
hartritmestoornissen. Verder 
heeft hij zich toegelegd op in
terventies via hartkatheterisa
tie bij patiëntjes met aange
boren hartafwijkingen. Sinds 
2000 is Blom bij het LUMC 
plaatsvervangend hoofd van 
de afdeling Kindercardiologie. 

Project in Suriname
Het onderzoek van Blom richt 
zich op de ontwikkeling van 
het prikkelgeleidingsysteem 

de kleine ceremonie strijdlus
tig en penningmeester Kees 
Visser kon dat alleen maar 
beamen. Meijer beloofde dat 
hij het program, dat tevens 
op de website www.sozci
aalzandvoort.nl staat, door 
zal lezen.

het gaat om voedsel.

Ontheffing voor afschot
De gemeente Am ster dam, ei
genaar van de Amster damse 
Water leidingduinen, is ver
antwoordelijk voor het flora 
en faunabeheer. In 2004 is 
Amsterdam gestopt met het 
wildbeheer en inmiddels is 
het aantal damherten in 5 
jaar tijd verhoogd. De afge
lopen maanden was er zowel 
op ambtelijk als op bestuurlijk 
niveau contact tussen de pro
vincie en Amsterdam, waarbij 
ambtelijk er geen verschil van 
mening is over de aantallen 
in het dossier. Voordat er af
geschoten kan worden moet 
er eerst een gedegen fauna
beheerplan komen waar apart 
het onderdeel damherten 
centraal staat. Daarna zal een 
rechter het plan toetsen en 
pas dan kan er een vergunning 
komen voor afschot. Dit pro
ces kan nog tot eind 2010 du
ren voordat de provincie een 
aanwijzing kan geven, tegen 
de wil van de eigenaar van het 
gebied, dat jagers damherten 
mogen afschieten.

van het hart in relatie tot het 
ontstaan van hartritmestoor
nissen en klinisch onderzoek 
aan hartritmestoornissen. 
Verder participeert hij in 
onderzoek aan interventies 
via hartkatheterisatie en in 
onderzoek naar de rechter
kamerfunctie van patiënten 
met aangeboren hartziekten 
die samenhangen met vo
lume of drukoverbelasting. 
Blom participeert sinds 2000 
ook in het Kindercardiologisch 
Project Suriname: jaarlijks 
worden kinderen met een 
aangeboren hartziekte ge
screend in het Academisch 
Ziekenhuis in Paramaribo. 
Sinds de late jaren zeventig 
worden ze, indien nodig, voor 
verdere behandeling naar 
Leiden overgebracht, hetgeen 
zeer kostbaar is. Sinds 2005 
reizen ook teams van CAHAL 
naar Paramaribo om er in het 
Academisch Ziekenhuis ingre
pen te verrichten. Vorig jaar 
heeft Blom voor dit project 
een bijdrage ontvangen van 
Rotaryclub Zandvoort, mede 
door met (oud)plaatsgenoten 
Willem Jubels, Wouter Kolk en 
George Polman de marathon 
van New York te lopen.

De afgelopen weken is er binnen het Zandvoortse politie-
ke wereldje druk gespeculeerd over de opmerkzame aan-
melding van Fred Paap bij Gemeentebelangen Zandvoort 
(GBZ). De vraag was of Paap, de huidige fractievoorzitter 
van de VVD in de gemeenteraad, op de kieslijst zou komen 
te staan en zo ja, op welke plaats. Afgelopen donderdag 
was er na de besloten algemene ledenvergadering van 
GBZ duidelijkheid.

Fred Paap niet op kieslijst GBZ

Nadat de deuren weer ge
opend waren kwam naar 
voren dat Paap, gedwongen 

door de Kieswet, niet op de 
lijst van GBZ kon komen. 
De Kieswet is dwingend als 
het gaat om de kieslijsten. 
Iedereen die een plaats krijgt 
op een lijst moet een ver
klaring van ondersteuning 
ondertekenen en die is on
herroepelijk. Aangezien Paap 
op de negende plaats bij de 
VVD staat, en derhalve zo een 
verklaring heeft ondertekend, 
kan hij dus niet bij GBZ op de 
lijst komen. “Er was eventueel 
een mogelijkheid geweest als 
ik het bestuur van de VVD een 
verzoek zou doen om mij van 
de lijst te halen voordat die 

bij de Kiesraad zou worden 
ingediend. Ik heb dat niet 
gedaan en dus sta ik er bij de 
VVD op”, aldus Paap in een re
actie. Tevens gaf hij aan ook 
niet de wethouderskandidaat 
voor GBZ te zijn.

Definitieve kieslijst
De leden van GBZ hebben 
tijdens de vergadering de de
finitieve kieslijst vastgesteld. 
Lijsttrekker en wethouders
kandidaat is Michel Demmers. 
Hij wordt gevolgd door oud
raadslid Astrid v.d. Veld en Leo 
Miezenbeek staat op drie. De 
overige plaatsen zijn voor: 4. 
oudbijzonder commissielid 
Charlotte Jongmans; 5. Joke 
Draijer, het huidige raadslid 
voor GBZ; 6. Cor Draijer; 7. het 
huidige bijzonder commissie
lid Cor van Koningsbruggen; 
8Theo van Koningsbruggen; 
9. Lars Carree; 10. oudraads
lid Jaap Brugman; 11. Dennis 
Visser en 12. Michiel Jansen.

  Bezoek ook eens onze website: 
  www.sportinzandvoort.nl

Zelf kleding maken
Dinsdag 20:00 – 22:00 uur

Start: 2 februari 

Intuïtief tekenen en schilderen
Woensdag 19:45 – 21:45 uur

Start: 10 maart

Aquarelleren
Dinsdag 9:00 – 11:30 uur

Start: 19 januari 

Fotografie
Maandag 20:00 – 22:00 uur

Start: 1 februari 

Voor info en 
aanmeldingsfomrulieren:
www.pluspuntzandvoort.nl
023 57 40 330 
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C U L T U U R
Kunstenaars gezocht

Heemsteeds Philharmonisch 
Orkest in Protestantse kerk

Jasper Blom in De Krocht

Tentoonstelling ‘Ontpoppen’ 

Hoewel het nog een witte wereld is en er volop geschaatst 
wordt, is de Lokale Raad van Kerken Zandvoort al weer 
druk doende met de nieuwe zomerexpositie. Voor de vijfde 
keer is er, traditiegetrouw in de maanden juli en augustus, 
een expositie in de Agatha kerk aan de Grote Krocht.  

Het eerste Kerkpleinconcert van Classic Concerts is meteen 
een klapper! Het Heemsteeds Philharmonisch Orkest zal 
de reeks in 2010 openen. Het orkest staat onder leiding van 
de ‘nieuwe’ dirigent Dick Verhoef die in 2007 Iman Soete-
man opvolgde. Soeteman stond in 1966 aan de wieg van 
het orkest.

Komende zondag zal topsaxofonist Jasper Blom de gast 
zijn van het Trio Johan Clement in het kader van Jazz in 
Zandvoort. Blom (1965 ) geldt als een van de belangrijk-
ste saxofonisten uit de Nederlandse jazzscene. Hij won het 
Meervaart Jazzconcours en de European Jazz Award.

In een tijd dat er geen literatuur of opleiding aanwezig 
was, vervaardigde Jan F. van Beelen (1936) handpoppen 
met koppen van papier-maché en met kleding van vodden. 
Deze poppen gebuikte Van Beelen in zijn eigen gemaakte 
poppentheater. Nu staan de handpoppen in de vitrines van 
de Zandvoortse bibliotheek. Samen met zijn olieverf schil-
derijen vormen zij de basis van de tentoonstelling. 

Jasper Blom

Schilderij van Jan F. van Beelen

2010 komen 2 leden bij u om 
te overleggen welke werken 
het meest geschikt zijn voor 
de expositie. Verder is er een 
geografische lijn en kun
nen alleen kunstenaars uit 
Zandvoort, Aerdenhout (tot 
station Heemstede), Bentveld 
of Haarlem (t/m Helmlaan, 
Munterslaan) meedoen. Bij 
inschrijving ontvangt u uit
gebreide informatie over de 
expositie en de voorwaarden. 
De expositie is van 3 juli t/m 28 
augustus. De kerk is in die pe
riode elke zaterdag geopend 
van 14.00 tot 17.00 uur en vrij
willigers houden toezicht. 

Mochten er nog vragen zijn 
dan kunt u terecht bij Marina 
WassenaarNijhuis, tel. 5712861 
of 061508 4686, email: f2hj
wass42@hetnet.nl. De uiter
lijke inschrijfdatum voor de 
tentoonstelling is maandag 
31 mei 2010, na de inschrijving 
bent u officieel aangemeld. 

met onder andere werken 
van Ludwig van Beethoven 
(ouverture Corolian), Johan 
Sebastiaan Bach (Pastorale in 
Cmineur) en Johan Strauss 
sr. (Radetzkymars, de traditio
nele afsluiting van de Wiener 
Philharmoniker tijdens het 
Nieuwjaarsconcert).

Het concert in de Pro te s
tan tse kerk is gratis toegan
kelijk met aan het slot een 
openschaalcollecte voor de 
renovatie van de sanitaire 
voorzieningen in de kerk. De 
aanvang is om 15.00 uur, de 
kerk gaat om 14.30 uur open.

lent in Nederland. Momenteel 
is Blom op veel fronten actief. 
Samen met gitarist Jesse van 
Ruller heeft hij een kwartet 
waarmee hij in juni 2007 een 
CD heeft opgenomen. Samen 
met pianist David Berkman 
leidt hij een Nederlands/
Amerikaans kwartet ‘Dialect’. 
Tevens is hij als hoofdvakdo
cent jazzsaxofoon verbonden 
aan het conservatorium van 
Amsterdam.

Het Trio Johan Clement zal 
voor de gelegenheid uit een 
andere bezetting bestaan. op 
piano zal Johan Clement ver
vangen worden door Rob van 
Kreeveld en op drums kunt u 
genieten van Gijs Dijkhuis die 
Frits Landesbergen vervangt. 
Uiteraard zal Eric Timmermans 
de contrabas bespelen en het 
geheel presenteren. Aanvang 
in De Krocht is om 14.30 uur 
en de toegang bedraagt € 15. 
Studenten betalen slechts € 8. 

zicht van de veelzijdige kun
stenaar Jan F. van Beelen. De 
20 olieverf schilderijen in de 
bibliotheek zijn indrukwek
kend. Met name de kunst
werken met gezichten vragen 
extra aandacht.    

De tentoonstelling ‘Ont pop
pen’ in de bibliotheek Duin
rand Zandvoort is tot 30 
januari te bezichtigen, de 
keramische beelden bij het 
Zandvoorts Museum tot 7 
februari. 

Sporen uit het verleden

Edo van Tetterode
Aan de boulevard Paulus Loot staan een aantal beel-
den. Eén daarvan is de replica Loeres, maar verrassend 
is het dat er nog een beeldje van Edo van Tetterode aan 
de boulevard staat. Het kunstobject Vuistvechters stelt 
twee figuren voor, getooid met strooien hoed, die sa-
men aan het ‘armpje drukken’ zijn. Uiteraard hoort ook 
bij dit kunstwerkje een bijzonder verhaal. 

Vuistvechters
Het beeldje stond oorspronkelijk in de tuin van Edo van 
Tetterode. Peter Keller, een goede vriend van Edo, vond 
het een geweldig kunstobject en vroeg aan Edo of het 
te koop was. Edo’s antwoord was: “Nee, het blijft in mijn 
tuin staan.” Jaren later belde Edo naar Peter met de me

tekst en foto Nel Kerkman

door Nel Kerkman

De tentoonstelling in 2009 
was ondanks het moei
lijke thema ‘Horen, Zien en 
Zwijgen’ een groot succes. Het 
aanbod aan kunst was divers 
met niet alleen schilderijen en 
beeldhouwwerken maar ook 
poëzie, glaswerk, fotowerken 
en patchwork. Er zijn zelfs 
verschillende kunstwerken 
verkocht. Dit jaar is het thema 
‘Op golven van muziek’ zeer 
inspirerend en zal ook gekop
peld worden met de oecume
nische kerkdiensten. 

Regio gebonden
Natuurlijk is iedereen wel
kom, amateur of profesi
onele kunstenaars. Buiten 
het thema zijn er nog een 
paar zaken waaraan voldaan 
moet worden. De ingeleverde 
kunstwerken moeten visu
eel herkenbaar zijn met het 
thema. Vanuit de werkgroep 

Het orkest is in binnen en 
buitenland door diverse 
orkestreizen zeer bekend. 
Medewerking aan dit con
cert wordt gegeven door de 
nog zeer jonge gitarist Rudie 
Bos (1997) die een eigen 
compositie ten gehore zal 
brengen: Fantarossie (con
cert voor orkest en gitaar).

Voor de pauze zal het orkest 
een aantal stukken uit de 
negende symfonie, opus 95 
‘Uit de nieuwe wereld’, van 
Antonín Dvorák ten gehore 
brengen. Na de pauze is er 
een gevarieerd programma In 1989 studeerde Blom cum 

laude af aan het Rotterdams 
Conservatorium en vertrok 
hij voor een half jaar naar 
New York. Eenmaal terug 
in Nederland richtte hij een 
kwintet met drie blazers op: 
Zut Alors! met onder andere 
Michael Moore. In 1993 richtte 
hij de groep Five Up High op, 
een jazzkwintet dat bestond 
uit de top van het jonge jazzta

Tekst en foto Nel Kerkman

In de maand januari zijn op 
drie locaties in Zandvoort de 
kunstwerken van Van Beelen 
geëxposeerd. In de tuin van 
het Zandvoorts Museum staan 
keramische sculpturen met 
als thema de Eenhoorn. Bij de 
ABN AMRO bank  is eveneens 
werk van hem tentoongesteld 
en in de bibliotheek is tot 30 
januari de tentoonstelling 
‘Ontpoppen’ te bewonderen. 
Zo krijgt men een mooi over

“ZFM Zandvoort 20 jaar live”
Dinsdag 9 februari bestaat ZFM Zandvoort precies 20 jaar. 

Om dit te vieren nodigt het bestuur alle medewerkers,  
ex-medewerkers, sponsoren, adverteerders  

en andere belangstellenden uit 
voor de receptie op 9 februari 2010.

Locatie: Take Five aan zee
 Boulevard Paulus Loot 28
 2042 AD Zandvoort

Tijd: 18.00 tot 20.30 uur
Muzikale omlijsting: Ruud Jansen

Wij rekenen op uw komst!
“Zegt het voort, zegt het voort”

Zandvoort, 9 januari 2010

Beste  ondernemers in Noord,

De Ondernemers Vereniging Zandvoort (OVZ) wil in 2010 o.a. de aanpak van het 
bedrijventerrein Nieuw Noord stevig op de politieke agenda zetten. Een deel van het 
terrein is in de loop der jaren verpauperd en een gedegen integrale aanpak is o.i. zeer 
gewenst.

Als start willen wij, samen met politici, ondernemers en vertegenwoordigers van 
de pers, een “Schouw” organiseren om ter plekke vast te stellen hoe de situatie is. 
Vervolgens een bijeenkomst in Pluspunt waar een vertegenwoordiger van de KvK 
in het kort zal schetsen welke mogelijkheden er zijn om een bedrijventerrein met 
succes te upgraden.

Aan de politieke partijen hebben wij inmiddels hun visie gevraagd over de toekomst 
van het bedrijventerrein. Mogelijk dat u mede op basis van hun visie beter uw stem 
tijdens de komende verkiezingen voor de gemeenteraad kunt bepalen.
De verschillende meningen zullen wij u ook tijdens die bijeenkomst presenteren. 
Uiteraard zullen wij de diverse politici blijven attenderen op dit onderwerp.

Ter afsluiting een borrel om met elkaar bij te praten over dit en andere onderwerpen.

Wij verwachten u op maandag 25 januari om 15.30 ter hoogte van Colpitt, Kamerlingh 
Onnesstraat 40.

Met vriendelijke groeten,

Dennis Spolders
Ondernemer Noord en bestuurslid OVZ
Mede namens het Ondernemers Platform Zandvoort en
de Kamer van Koophandel

belastingaangiften / fiscale adviezen  •  administraties / boekhoudingen 
jaarrekeningen  •  accountantscontrole / management ondersteuning 

Zondag 24 Januari
Vanaf 17.00uur

Live achter de piano.
***

Haltestraat 32  |  2042 LN  Zandvoort
www.cafefier.nl

dedeling dat het beeldje te koop was maar wel onder 
één voorwaarde. Het bedrag moest niet naar Edo worden 
overgemaakt maar naar tien toegewezen goede doelen. 
Toen Keller het bedrag had overgemaakt, verhuisde de 
Vuistvechters in 1980 naar de tuin van familie Keller. 



Een ongekend genoegen is de gevallen sneeuw voor de kinderen. Het levert mooie 
plaatjes op met besneeuwde bomen en sleeën in de duinen. Heel vroeger  werd met 
houten sleetjes vanaf de Strandweg zo het strand op gesleet. Tegenwoordig bestaan 
sleeën steeds vaker uit plastic en ook een plastic vuilniszak kan de pret verhogen. 

Sneeuwpret: toen en nu
Sneeuwpret in zandvoort&Heden  Verleden

door Nel Kerkman

De Strandweg was één 
van de oudste en be
langrijkste toegangs
wegen vanuit  het 
dorpscentrum naar het 
strand. Vanaf kop Kerk
straat liep de weg toen 
nog zonder bestrating 
richting Rotonde schuin 
naar beneden. Aan deze 
weg was in die tijd ook 
het eindpunt van de 
paardentram, waar 
destijds een dienst 
werd onderhouden om 
de treinbezoekers van
af het spoorstation bij 
de Passage aan de Van 
Speijkstraat naar de 
Strandweg te brengen. 

Jammer genoeg bestaat 
de Strandweg van 1800 
niet meer. Als je de oude 
Zandvoorters moet ge
loven was deze weg dé 
sleebaan van Zandvoort. 
Wanneer je het goed 

deed dan gleed je met een 
noodvaart op je houten 
sleetje tot aan de vloedlijn 
en soms in zee. Deze platte 
sleetjes werden speciaal 
gemaakt door wagenma
ker Robbert Loos. 

Foto: A. Bakels

Foto: Rob Bossink

Drukte op de duintoppen | Foto: Rob Bossink

Sprookjeswonderland | Foto: Zandvoortphoto.nl

Snowboarden achter de auto op de zuidboulevard  | Foto: particuliere inzending

Sneeuwruimer in de winkelstraat | Foto: Chris Schotanus Ongekend straatbeeld | Foto: Zandvoortphoto.nl

Skiënd naar huis | Foto: Chris Schotanus

Een witte deken ligt over het circuit | Foto: Chris SchotanusZin in Zandvoort? | Foto: Chris Schotanus

Ploegen door de sneeuw | Foto: particuliere inzending

Levensgrote sneeuwpop in de Marisstraat | Foto: particuliere inzending



14

Zandvoortse Courant • nummer 02 • 14 januari 2010

15

ZANDKORRELS INVULBON

                               Victor Bol

het mulle zand lopen en kon het niet nalaten om van alles 
en nog wat van het strand mee te nemen. De strandvonds
ten stapelden zich thuis op en zo ontstond zijn plan voor het 
juttersmuZEEum. Maar dat ging niet van een leien dakje, er 
was veel weerstand bij de gemeente. Hij kocht ondertussen 
een kleine auto en organiseerde strandtochten voor kinderen. 
Inmiddels is zijn ‘Strandactief’ uitgegroeid tot een florerende 
seizoenzaak. Door zijn strandactiviteiten is hij niet meer als 
vrijwilliger aan het JuttersmuZEEum verbonden maar wel 
participeert hij als bestuurslid. Maar daar blijft het niet bij 
want Victor is, net zoals eb en vloed, bezig met allerlei ideeën. 
Zijn Amerikaanse DUKW heeft hij sinds kort voor een Russisch 
amfibie voertuig omgeruild. Deze wil hij van de zomer als re

clamevoertuig gaan gebruiken. Tegenslagen zoals: geen 
kentekenplaat en bewijs van herkomst, kapotte 

remmen en nog veel meer technische pro
blemen, weerhouden Victor er niet van om 

door te gaan. Uren ligt hij op de koude 
vloer van zijn loods om ‘zijn geliefde’ 

voertuig te repareren. 

Gouden handen 
Wat zijn ogen zien, maken zijn 
handen. Ongelofelijk als je leest 
wat Victor allemaal bedacht én 
gemaakt heeft. Niets is hem te 

dol: paalzitten voor een goed doel, 
een 1 april grap met een levens

echt gemaakte Russische duikboot 
uit triplex en schuimblokken, tot aan 

de beroemde pleister op de muur van Burg. 
Engelbertsstraat. De appelboom in de tuin bij 

burgerlijke zaken in de Schoolstraat, kreeg dankzij Victor 
een tweede leven als kunstobject. De boom stond op ‘t strand 
als ballenboom of was gevuld met bezems bij het project 
‘opgeruimd gevoel’. Bij de geboorte van zijn tweede dochter 
gebruikte Victor een gekapte iep die als geboortekaartje met 
vogelnestje op het strand stond. Voor het millennium bedacht 
hij een origineel stalen visgraatbankje (werd nooit uitgevoerd) 
en maakte de millenniumschatkist die is ingegraven in het 
Raadhuisplein. Met de slogan ‘Zandvoort, de meeste kleurige 
badplaats van Nederland’ verfde hij met schoolkinderen de 
witte banken in allerlei kleuren en dessins. Plannen om in 
Zandvoort met gekleurde blokken vanaf het circuit naar het 
centrum een route te maken werden achteloos van tafel ge
veegd. De naam van Victor Bol staat als eerste op de onder
scheiding (gemaakt door Victor) als ‘Zandvoorter van het jaar’. 
Victor Bol is een Sil de strandjutter met gouden handen, een 
kunstenaar met een schetsboek vol unieke en ludieke plannen 
om Zandvoort nóg mooier te maken.

Dorpsgenoten

Maar Victor heeft nog veel meer noten op zijn zang en is ie
mand die vol zit met ontzettend leuke plannen. Eigenlijk teveel 
om op te noemen, daarom een kleine bloemlezing uit het leven 
van dorpsgenoot en kunstenaar Victor Bol.

Zandvoorts jochie
De naam Bol duidt op een Zandvoortse familie. 
Victor heeft niet zo’n hechte band met zijn 
roots en weet alleen dat zijn opa en oma 
met een handkar ijs op ‘t strand vent
ten en zijn opa dorpsveldwachter was. 
Ondanks deze summiere berichtge
ving is Victor een echt Zandvoorts 
jochie die na schooltijd direct naar 
het strand ging om daar zijn vertier 
te zoeken, de tijd vergat en daar
door altijd te laat thuis kwam. Maar 
dat mocht de pret niet drukken, het 
strand bleef ondanks huisarrest aan 
Victor trekken. De familie Bol woonde 
met 6 kinderen in Oud Noord en daar 
ging Victor ook naar school. Eerst naar 
de Josine van de Endenschool (nu het Rode 
Kruis gebouw) en daarna naar de Plesmanschool 
bij meester Ramkema. In zijn beleving was naar school gaan 
en vooral voorlezen een echte ramp, want Victor is dyslectisch. 
Van de basisschool ging Victor naar de Zocherschool voor land 
en tuinbouw, gevestigd in het Grote Huis te Elswout. Hij be
haalde zijn diploma als boomchirurg met goed gevolg en werd 
medewerker bij de gemeentelijke groenvoorziening. “Lekker 
in de natuur bezig zijn en bomen naar mijn hand vormen, dat 
was toch het ultieme vrijheidsgevoel”, vertelt Victor. Voor hem 
geen kantoorbaan. 

Strandjutter
Echter drie weken na de geboorte van zijn dochtertje Tessa 
kreeg Victor een flink motorongeluk waardoor hij zijn beroep 
niet meer kon uitoefenen. Net nu hij was begonnen als part
timer kwam de klap voor hem en zijn vrouw Marian hard aan. 
Ondanks deze tegenslag krabbelde Victor samen met Marian 
en veel doorzettingsvermogen langzaam er weer bovenop. 
Victor ging, om zijn spieren aan te sterken, voor therapie door 

Victor Bol

Tekst en foto Nel Kerkman

Vraag eens aan iemand of ze Victor Bol kennen, dan zegt 
men direct: “het Juttersmu-ZEE-um”. Zijn naam is onher-
roepelijk verbonden aan deze toeristische trekpleister. 
Sterker nog, tien jaar geleden was hij degene die met het 
idee kwam om voor zijn gedachtenspinsel een plaatsje in 
Zandvoort te zoeken. 

 Do. Vr. Za. Zo. 

Weer

Temperatuur

Max 2-3 1-2 2 3

Min -1 -1 -1 -1

Zon 10% 30% 50% 20%

Neerslag 20% 15% 30% 60%  

Wind zo. 3-4 zzo. 3-4 zo. 4 z. 3-4

Dooioffensief slaagt uiteindelijk     
Het weekend weerbericht van zandvoort en omgeving

Die elfstedentocht komt er 
ook dit jaar niet, zoals ei
genlijk al in oktober 2009 
gezegd. De rest van de week 
houden we het voorlopig 
nog gewoon vrij koud in 
Zandvoort en Bentveld. De 
hele periode tot en met het 
weekend blijft de wind in de 
oost tot zuidhoek bivakke
ren en voert meestal koude 
lucht aan. Een hogedrukge
bied boven het noordoosten 
van Europa blijft weersbepa
lend. 

Tegelijkertijd is er wel wat 
dooidreiging aan de zuid
westflank. Vanaf die kant 
namelijk probeert zachtere 
lucht een poging te doen de 
vorst te ondermijnen. We 
zagen dat op woensdag al. 
Dit gaat hoogstwaarschijn
lijk ook wel lukken en vooral 
ZuidwestNederland en 
Vlaanderen worden steeds 
gevoeliger voor een serieuze 
dooiaanval. Daar zou het aan 
het einde van de week wel 
eens +5 graden kunnen wor
den. In het noordoosten van 
Nederland is er voorlopig 
nog niets aan de hand met 
de duurvorst. 

Wij zitten in ZuidKenn
nemer land ietwat op de wip 
en houden een kwakkelig 
scenario voorlopig. Overdag 

blijft het toch wel meesten
tijds boven nul na vandaag. 
Een tweede dooioffensief 
in het weekeinde krijgt 
waarschijnlijk meer suc
ces en brengt ook neerslag 
met zich mee in Zandvoort. 
Sneeuw is mogelijk, ijsregen, 
of zelfs gewone regen kan 
als de temperatuur boven 
de 2 graden blijft tijdens de 
vallende neerslag.

Volgende week zien we 
twee dingen gebeuren, al
thans op de meest recente 
weerkaarten. Enerzijds pro
beert de zachte zuidweste
lijke lucht nog wat terrein
winst te boeken, anderzijds 
versterkt hoge druk zich 
weer boven het uiterste 
noordoosten van Europa. 
Nederland blijft dan nog 
even in het grensgebied 
liggen. Het is nog niet hele
maal een uitgemaakte zaak 
of de vorst of juist de dooi 
aan het langste einde zal 
trekken. De kans dat de dooi 
gestaag doorzet lijkt net iets 
groter te worden. Echt wisse 
dooi met 8 tot 12 graden is 
niet aan de orde. 

Toch terugkerende vorst? 
Bel de weerprimeurlijn: 
09001234554  

weerman Marc Putto 

Deze winter komen sneeuwliefhebbers royaal aan bod 
en we mogen nu al spreken van de sneeuwrijkste win-
ter sinds het seizoen 1978/’79. Velen herinneren het 
zich nog wel, de beruchte winter van ’79. Sneeuwdui-
nen tot zes meter hoogte in het noorden van het land, 
schaatsen op straat, maar geen elfstedentocht. 

Plastic Heroes in Zandvoort 
Ambtenaren nemen het voortouw

De werknemers van de afdeling Reiniging en Groen dienden in 2009 als proefkonijn voor de plastic inzameling. 
Zij testten in de praktijk of plastic apart houden wel zo simpel is als het klinkt. De uitkomst van dit experiment? 
De ambtenaren zetten graag een extra stap voor de plastic bak. De belangrijkste reden? Plastic scheiden is wel 
een hele gemakkelijke manier om een steentje bij te dragen aan een schonere wereld. 
 
Sommige werknemers kozen toch nog vaak voor de restafvalbak. Soms was dan het argument: ik wist niet wat 
nu wel en wat nu niet bij het plastic afval hoort. De beste afvalscheiders kozen niet voor ‘bij twijfel niet doen’, 
maar gebruikten bovenstaand schema als ze het niet zeker wisten.

Behang- en schildersbedrijf 
Arnold Nijkamp Tel/Fax 571 
31 72 Mobiel 0654 264 259 
Voor al uw behang, wit en 
schilderswerkzaamheden 

www.arnoldnijkamp.nl 
.........................................................

Kabelinternet/adsl 
installa  teur helpt bij alle 

PC-PRO BLEMEN. Advies en 
aanleg (draadloos) netwerk. 

Ook avonden/weekend.
 Repit, to taal service voor

 computergebruikers. 
0235719666 of 0644696001. 

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

Autobedrijf Trade Ard. 
Lid BOVAG en NAP. 

Max Planckstraat 44, 
tel. 5730519 / 0653498304 

www.trade-ard.nl
.........................................................

Klussenbedrijf Rico. 
Voor al uw kleine klus
sen in en om het huis. 

Redelijke prijs. 
Voor info: 061423 2051  

.........................................................
Beautysalon MYRNA 

Van Speijkstraat 2/101, 
2041KL Zandvoort. 

Behandeling volgens 
afspraak, ook ‘s avonds. 

Tel. 5720108 of 0648318230
.........................................................

Het Pakhuis een kring 
loopwinkel waar van alles 

te koop is! Van serviezen en
 glaswerk tot meubels 

en van kleding tot boeken. 
Kennemerweg 6 Zandvoort 

(voormalige TZB kantine) 
De winkel is geopend 

op donvrijzat 1017 uur. 
Info: 06  53693409

.........................................................
Bibliotheek Duinrand 
zoekt zsm een mede

werker klanten, leen en 
verwijsservice. 15 uur p.w. 

Voor informatie: www.
bibliotheekduinrand.nl 

of tel. 5714131

L. Paap 06-51815360. 
Aanmeten 

therapeutische 
elastische kousen, 

hulpmiddelen, braces, 
diabetes sokken, 

verbandpantoffels, 
slechtziende artikelen, 

agenda’s, webboxen, enz.
.........................................................

Woningruil 
(wegens handycap). 

Aangeb.:
 goed onderhouden 3 

kamer app. 1e verd. met 
balkon op het zuiden. 

Subsidiabele huur  € 510,. 
Nabij strand (100 mtr).
Gevr.: Ben. woning na
bij centrum met  tuin. 

Huur ca. € 850,. 
Onkostenvergoeding. 

Info: 0235573830
.........................................................

Luister zondagavond 
17 januari op ZFMradio 

naar ‘Het laatste uur’. 
Daarin is een boeiend 

interview te horen 
met zakenman 

Dr. Frank Vellema. 
Het programma begint 

om 23.00 uur. Meer info? 
Mail: hetlaatsteuur@live.nl
.........................................................

Te huur per 1 feb.: 
gestoff. 3-kamer 

maisonette in het 
centrum, met uit

zicht op zee. 
Huur € 875, excl. 

Inlichtingen: tel. 5713802 
en/of 5712944

.........................................................
Luxe 

schoonheidsbehandelingen 
voor een betaalbare prijs! 
Lucienne’s Schoonheids- 

en Massagesalon. 
Gelaatsbehandelingen:
 50 min. nu voor € 24,  
75 min. nu voor € 32,50. 

Voor info of afspraak: 
tel. 0623972853

Particuliere zandkorrel €7,50
Met ZandvoortPas €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 zandkorrel €12,50 (excl.BTW)
Met ZandvoortPas €10,-
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, Kleine Krocht 2
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 verkeerde of onjuiste inhoud 
van Zandkorrels. Zet en typefouten voorbehouden. 

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

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

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

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

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

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:

Voor structurele bezorgklachten: ZVO-verspreiders, tel. 06-1139 1478 of www.zvo-verspreiders.nl

• Centrale balie Gemeente Zandvoort
• Bruna Balkenende (Grote Krocht)
• Greeven Makelaardij (Oranje buitenhuisje)
• Pluspunt Noord (Flemingstraat)
• Shell Duinzicht (pompstation Dr. Gerkestraat)Afhaalpunten
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Anubis
Omdat Appie jarig is, 
gaan de Anubisbewoners 
naar een echt griezel
huis. Tijdens Appies hor
rorfeestje slaat de klok 
twaalf uur en dan begint 
het huis te spoken: de 
piano speelt uit zichzelf 
en achter een dichte 
deur zit ineens een 
achtbaan. Maar als een 
van hen daarna zoek is, 
lijkt het even niet meer 
voor de lol. Maken ze el
kaar bang? Of spookt het echt 
in huis? Nienke denkt dat het te maken heeft met het 
dagboek dat ze in het huis heeft gevonden. Het is van 
het eenzame jongetje Arghus dat honderd jaar geleden 
in het huis woonde. Hij wilde bij een groepje vrienden 
horen, maar werd door hen verstoten, waarna hij wraak 
zwoer op hun vriendschap.

Ben jij al hip–tip
In deze rubriek geven wij wekelijks een ‘Ben jij al hip-tip’. Het kan van alles zijn: 
een reisje, een nieuwe gadget, een leuk restaurantje. Deze week staat een ‘dagje 
weg’ centraal en wel naar de plek Winterberg om even de hevige sneeuwval hier 
in Zandvoort te ontwijken.

De reis gaat naar Winterberg, de meest po
pulaire wintersportplaats in het Sauerland 
(D). De reisafstand is vanuit Zandvoort onge
veer 400 kilometer, een uurtje of vier rijden 
dus. ’s Ochtends 05.00 uur vertrekken, dan 
ben je daar om een uur of negen. Hele dag 
skiën en ’s avonds laat weer naar huis!

Er is genoeg parkeergelegenheid dus daar 
hoef je je geen zorgen over te maken. Direct 
naast de parkeerplaatsen vind je niet alleen 
de mooiste pistes en de grootste skicarrou
sel van het Sauerland: óók zijn er eventueel 
voldoende professionals die les geven indien 
je een opfrisser nodig hebt over hoe het rem
men ook al weer gaat als je van de hoogste 

pistes afdaalt. Voor de mensen die niet hoe
ven te rijden, zijn er genoeg locaties voor 
een gezellige aprèsski.

Dus: je vertrekt zaterdagochtend vroeg rich
ting Winterberg, parkeert je auto naast de 
piste, haalt een skipas, huurt een paar ski’s 
en je gaat lekker skiën! Daarna een paar 
drankjes voor de bijrijders en je rijdt naar 
huis, afzakkertje in het dorp en de hele zon
dag uitslapen! Een grove schatting voor de 
kosten: Benzine € 50, parkeren € 30, ski’s plus 
skischoenen € 15, skipas vanaf 09.00 uur 
€ 23, wat drankjes en misschien een hapje 
€ 50. Voor een kleine honderd euro de man 
heb je wel een vette dag!

Dreamcatchers
Dave Douglas: “Communicatie opent deuren”
Lange nachten aan het werk in een bar vol feestende mensen en gezelligheid. Overdag zijn administratie bij-
werken en dan ook nog eens tijd vrijmaken voor zijn gezin. Hoe houdt een mens dit vol? Voor de 31-jarige Dave 
Douglas, sinds april 2009 de trotse eigenaar van bar/dancing Fame, is dit routine. Met de juiste instelling en 
een sterke vrouw aan zijn zijde weet hij er elke week weer een betekenisvolle draai aan te geven.

door Ilja Noltee

Tot zijn tiende jaar woonde Dave, samen met zijn 
moeder, in Amsterdam. “Mijn ouders zijn vanaf 
mijn geboorte al gescheiden. Contact met mijn 
vader had ik amper, ook doordat hij in Curaçao 
is gaan wonen, waar hij oorspronkelijk vandaan 
komt. Omdat mijn moeder geen alimentatie 
wilde ontvangen, moest zij hard werken om 
rond te komen. Ze maakte lange dagen en ik 
zag haar daardoor weinig. Ik werd opgevangen 
door een JoodsAmsterdams stel dat bij ons in de 
flat woonde. Zij was een grote, gezellige vrouw 
en hij een zeer gewaardeerd politieagent. Het 
was een man met veel humor. Ik heb de mazzel 
gehad dat zij mij een groot deel van mijn leven 
hebben opgevoed, want zodoende heb ik toch 
een vaderfiguur gekend. Ik keek tegen hem op 

en heb veel van hem geleerd. Hij was altijd in 
voor een praatje. Communicatie opent deuren, 
dat heeft hij me zeker bijgebracht”, vertelt Dave. 

Doordat Dave van jongs af aan veel op zichzelf 
is geweest werd hij al vroeg zelfstandig. Op zijn 
15de ging hij dan ook het huis uit. Nadat hij eerst 
een tijd her en der bij familie woonde, kwam 
hij uiteindelijk in Zandvoort terecht. Naast zijn 
studie Marketing werkte hij 40 uur per week in 
de horeca. “Ik zorgde altijd voor twee dingen: dat 
ik poen op zak had en dat ik goede cijfers haalde”, 
aldus Dave. Na zijn studie ging hij werken als 
accountmanager in de media en later bij een 
licentie agentschap voor kindertelevisiezenders. 
Dave: “Ik kwam er al vroeg achter dat gezag niets 
voor mij is. Ik ben een eigenaardige jongen en 
voor mij is het werken voor een baas eigenlijk 

geen optie. Vanaf mijn twintigste droomde ik 
er dan ook van om een eigen zaak te hebben.”

Een leergierige kwajongen die uitkeek naar vrij
heid. En dat heeft hij uiteindelijk door hard wer
ken ook gekregen. “Ik ben ervan overtuigd dat je 
eerst veel ervaring moet opdoen als werknemer 
voordat je zelf werkgever kunt zijn. Door veel te 
netwerken en te luisteren naar de behoeften 
van je klanten zal je groeien”, zegt Dave. Voor 
hem is babbelen een aangeboren eigenschap. 
In zijn geval een uitermate positieve. Douglas is 
een mensenmens en dat maakt hem mentaal 
sterk. “Als je een droom hebt moet je hem na
jagen. Je kunt alleen maar spijt krijgen van de 
dingen die je niet gedaan hebt. Een tegenslag 
krijg je altijd, maar knokken zal ik altijd blijven 
doen”, besluit Dave.

 

What’s Happening?
Vrijdag 15 januari:
Geen plaat klinkt hetzelfde in de Amsterdamse discotheek 
Escape, waar vanavond Classified plaatsvindt. Classified is een 
stoute combinatie van house, latinhouse & eclectic. Van 23.00 
tot 05.00 uur wisselen de beste deejays zich af, waarbij de lek
kerste platen uit de boxen worden geknald! Deze sexy party 
kun je gewoon niet missen! Kaarten in de voorverkoop: € 12,50. 
Leeftijd: 21+ en meer info kun je vinden op: www.classified
online.nl

Vrijdag 15 januari:
Circus Zandvoort presenteert vandaag voor de eerste keer 
Ladies Night! Speciaal voor de dames is dit een lekkere, onge
compliceerde avond uit. Een beetje bijkletsen met vriendinnen, 
een hapje en een drankje en uiteraard een leuke film. En omdat 
het Ladies Night is, krijgen de dames ook nog een goodie bag 
mee naar huis vol verrassingen. Voor een supergezellige avond 
betalen de dames € 12,50 per persoon. Reserveren is mogelijk 
via telefoonnummer 0235718686. Kaarten dienen uiterlijk een 
dag van tevoren te worden afgehaald.

Zaterdag 16 januari:
Al vanaf 21.00 uur kun je vanavond helemaal uit je dak gaan op 
de hits van de jaren 80! De gaafste songs komen aan bod bij  
80’s Verantwoord in het Patronaat in Haarlem. The kings of the 
oldschool records, de 7 INCH TWINS laten je over de dansvloer 
glijden met platen van Madonna, Madness, Prince en vele an
deren… Ook DJ Whiplash is van de partij. Vj’s Clipsync en Pretty 
Pablo zorgen voor alle videoclips, tvseries, films & commercials. 
Speel zelf de echte Atari games van PacMan en Space Invaders! 
Kaarten zijn € 12,50 en the party starts @ 21.00 uur. Leeftijd: 
21+. Check: www.eightiesverantwoord.nl voor meer informatie.

Een nieuw jaar, een ver
nieuwde pagina, een nieu
we columnist! Mijn naam 
staat rechtsonder in de co
lumn, zorg dat je hem weet 
voordat je verder leest. In 
deze eerste column zet ik 
uiteen wat je inhoudelijk 
allemaal kunt verwachten 
op deze pagina in het ver
volg. Op de plek waar je nu 
aan het lezen bent, is we
kelijks een column te lezen 
van één van de vier vaste 
columnisten, die hun me
ning geven over van alles 
dat leeft in hun hoofd (en 
in Zandvoort!). 
Dreamcatcher is een ge
heel nieuwe rubriek waarin 
een Zandvoorter wordt ge
vraagd te vertellen over zijn 
dromen van vroeger en of 
die dromen nu werkelijkheid 
zijn geworden. Deze rubriek 
zal om de week verschij
nen en afgewisseld wor
den met een oude rubriek 
in een nieuwe, mooie jas. 
Een vraaggesprek met een 
Zandvoorter waarin hij of zij 
meer kan ‘shinen’ dan voor
heen in ‘In the picture’. Een 
dieper vraaggesprek zodat 
er geen standaardantwoor
den worden gegeven en de 
lezer meer van hem of haar 
komt te weten. 
De twee reeds bestaande 
rubrieken ‘What’s happe
ning’ en onze tip van de 
week blijven ongewijzigd: 
twee superleuke korte stuk
jes waarin wordt verteld 
wat deze week helemaal 
hot is. ‘What’s happening’ 
is de uitgaansagenda van 
de week, oftewel, we vertel
len alvast wat de ‘plaats te 
zijn’ is. Zorg dat je er bent! 
In de ‘Ben jij al hiptip’ van 
de week staat iets exclusiefs, 
iets nieuws, iets 2010, iets 
dat hot is. Dit kan materi
alistisch zijn, maar ook een 
restaurant waar je gewoon 
gegeten moet hebben, of 
een doeding, wat je simpel
weg gedaan moet hebben 
om hip te zijn. 
Ik wens jullie veel plezier op 
deze nieuwe pagina en 
zorg dat je hem nim
mer overslaat! Jo
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Kinderen
Faalangsttraining 9-12 jaar

Maandag 15:30 – 17:00,  Start: 1 maart
Van faalangst kun je grote hinder hebben. 

Faalangst is door middel van bewustwording 
en training te overwinnen.

Sociale Vaardigheidstraining 
Dinsdag 15:30 – 17:00,  Start: 2 maart 

In deze training leren kinderen te functioneren in 
een groep en rekening te houden met anderen.

Schermen 8 – 11 jaar 
Woensdag 16:00 – 17:00,  20 januari – 14 april

Typevaardigheid 8 – 12 jaar 
Vrijdag 16:00 – 17:15,  22 januari 

Koeking 4 kids 7 – 12 Jaar 
Donderdag 15:30 – 17:30 

elke 6 weken start: 11 maart

Timmerclub 7+ 
Vrijdag 17:00 – 18:30,  Start: 22 januari 

Voor meisjes en jongens.

Voor info en 
aanmeldingsfomrulieren:
www.pluspuntzandvoort.nl
023 57 40 330 

VAN AACKEN 
GLASZETTERSBEDRIJF 
levering en plaatsing alle glassoorten.

NU OOK:
vernieuwen kozijnen & schilderwerk.

vrijblijvende offerte!
023-5720480 / 06-41374921
email: aacken@kpnmail.nl

APK KEURING
Alle merken vanaf € 29,-

vraag naar de voorwaarden

Bij grote beurt gratis!

Dier van de Week

Konijn Scrabble is een energieke jongen. Het bruin-
witte hangoorkonijn is zwervend op straat aangetrof-
fen. Scrabble heeft wilde haren en die wil hij voorlopig 
ook niet kwijt. Hij loopt graag rond en houdt er ook 
niet van om in een klein hok te zitten. Deze jongen 
heeft dus echt de ruimte nodig, anders wordt hij ook 
een beetje vervelend. Oppakken laat hij wel toe, maar 
vindt dat niet zo leuk. Een beetje oefenen kan daarom 
ook geen kwaad. Scrabble is niet zo lief tegen andere 
konijnen. Dus een huisje voor zichzelf is een aanrader. 

Wie geeft Scrabble een fijn nieuw huis? Kom kennisma-
ken in het Kennemer Dierentehuis aan de Keesomstraat 
5. Geopend van maandag tot en met zaterdag tussen 
11.00 en 16.00 uur. Telefonisch te bereiken op nummer 
5713888 of kijkt u op www.dierentehuiskennemerland.
nl voor meer informatie.

Introductie 
nieuwe pagina



18

Zandvoortse Courant • nummer 02 • 14 januari 2010

19

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 vlak
je naast de rij of boven de kolom. 
Indien u in een donker vlakje bij
voorbeeld 4\8 ziet staan, bete
kent dat u vertikaal op 4 moet 
uitkomen en horizontaal op 8. 
Let op: er zijn soms meerdere 
oplossingen mogelijk.

     9 28       7 13

 14         12 18\13    

 12     25 11\14        

   23           27 

   13       7\9      

   4     12\18        

   12 4\26           10

 25           10    

 8           6 

De oplossing staat elders op deze pagina

De bedoeling van de breinbreker 
is de rekenkundige som op zo een 
manier op te lossen dat hij klopt. 
Gelijke letters zijn gelijke cijfers.
 

Brein
breke

rBreinbreker
Breinbreker Brein

breke
r

  BJF   E   HF  
    :   =    
  -   x   +  
  KK   E   KB  
    -   =    
             
  GJG   HK   GAB  
    -   =    

De oplossing staat elders op deze pagina

Ook de nieuwjaarsreceptie ging niet voorbij aan de bewoners en buurtbewoners van het Huis 
in de Duinen. In de vernieuwde ontmoetingszaal, restaurant Brasserie ‘het Duinpannetje’, 
heette locatiemanager Ron Nijhuis bewoners, buurtbewoners en gasten hartelijk welkom. 
Hij sprak de wens uit om in 2010 het Huis in de Duinen vooral positief op de kaart te zetten. 

Het zal je maar gebeuren. Je bent op leeftijd en hebt al-
tijd zelfstandig gewoond, maar door omstandigheden ga 
je (tijdelijk) verhuizen naar een zorgcentrum. Een bejaar-
dentehuis is een instelling waar ouderen tijdelijk of de-
finitief wonen omdat ze verzorging of verpleging nodig 
hebben die in de oorspronkelijke woonsituatie niet kan 
worden geboden. 

Pianist Ad van der Gein treedt nog steeds op met een trio 
en speelt dan ook nog steeds vele Cocktail Trio toppers. 
Het Cocktail Trio is een van de meest vrolijke trio’s uit de 
geschiedenis van de Nederlandse muziek. Een aantal ge-
beurtenissen uit het rijkelijke verleden van het trio hebben 
wij op een rijtje gezet.

Het werd een oergezellige 
nieuwjaarsreceptie. De vrij
willigers liepen weer af en 
aan met heerlijke drankjes 

Nieuwjaarsfeestje in Huis in de Duinen

Verhuizen naar 
een verzorgingstehuis

Kleurrijke verleden van Het Cocktail Trio

en hapjes. De keuken had 
er weer iets heerlijks van 
gemaakt. De muzikale om
lijsting was weer ‘pico bello’ 

seniorenpagina
Heeft u tips? Mail dan naar senioren@zandvoortsecourant.nl

in orde en werd verzorgd 
door Ab van der Gein, van 
het Cocktail Trio, met assi
stentie van drummer/zan

de komische teksten. Onder 
meer voor liedjes als Kom In 
Mijn Wigwam en Geen Bier, 
Geen Borrel, Geen Wijn. Met 
het repertoire verzorgt Het 
Cocktail Trio speciale kinder
shows. In het seizoen ‘62’63 
speelt Het Cocktail Trio in de 
Snip & Snap revue Harten 
Troef.

1965
De single Het Vlooiencircus 
verschijnt in de lente en is 
een groot succes. In de herfst 
scoort Het Cocktail Trio op
nieuw een hit met Wie Heeft 
De Sleutel Van De JukeBox 
Gezien?

1968
Het Cocktail Trio neemt 
liedjes op uit films van Walt 
Disney. Ze brengen ze uit met 
speciale Walt Disneyboekjes. 
101 Dalmatiner Hondjes ne
men ze samen op met Helen 
Shepard en Henk van der 
Molen. Er wordt een poging 
gedaan voet aan de grond 
te krijgen in Duitsland. Het 
Cocktail Trio heeft het ech
ter te druk met optredens in 
Nederland, zodat de plaatjes 
niet voldoende in Duitsland 
kunnen worden gepromoot.

1969 – 1970
Het succes van Het Cocktail 
Trio neemt af. André Meurs 
valt weg als tekstschrijver en 
het schnabbelcircuit veran
dert ten nadele van de band.

1973
In later jaren wordt het re
pertoire minder verfijnd en 

Een dergelijke verhuizing 
heeft een behoorlijke im
pact. Het is niet niets om 
uit je vertrouwde huisje 
in een vreemde omgeving 
terecht te komen. Gebeurt 
het plotseling, door ziek of 
zeer, dan is het wat spul
len bij elkaar pakken en 
daar ga je. Daar zit of lig 
je dan in een vreemde ka
mer, nog geen eigen spul
letjes. Vreemd, onwennig. 
Gelukkig begint het na 
enkele dagen wel te wen
nen. Je leert andere oude
ren kennen, je kunt als dat 
lichamelijk en geestelijk 
mogelijk is, gezellig samen 
eten en een praatje maken. 
Je leert het huis en de weg 
in het huis kennen. Je kan 
meedoen aan verschillende 
activiteiten, maar je hoopt 
wel zo snel mogelijk weer 
naar huis te gaan. Maar 
er zijn er ook die dit niet 
kunnen. Dan is er gelukkig 
de verpleging die je helpt. 
Sommigen ouderen zijn be
hoorlijk in de war en weten 
niet hoe het alarm of de tv 
werkt. Gewoon roepen en 
hopen dat er iemand rea
geert. Reuring genoeg op 
de gang.

De rasmuzikanten Tonny 
More, Carel Alberts en Ad 
van de Gein ontmoetten 
elkaar in het Amsterdamse 
Place Pigalle en besloten sa
men te gaan werken. Vanaf 
dat moment was het Cocktail 
Trio een feit. Uitgangspunt 
was het vertalingen maken 
van Amerikaanse novelty hits 
en daarmee een komisch en 
aanstekelijk programma 
op de planken te brengen. 
Spoedig schreef het drietal 
ook eigen materiaal. Carel 
Alberts schreef of vertaalde 
teksten, Ad van der Gein 
wass verantwoordelijk voor 
de composities. 

1954
Het Cocktail Trio heeft be

Ook als je er permanent 
gaat wonen is het meestal 
een hard gelag. Als je er 
zelf bewust voor kiest,  kan 
het nog een gezellige oude 
dag worden. Maar wat als 
je vindt, dat het je wordt 
opgedrongen? Voelt het 
dat  je opgeborgen wordt? 
Is dit je eindstation? Nou 
eigenlijk wel. In je hart 
weet je dat het zelfstandig 
wonen echt niet meer kon, 
ondanks alle thuiszorg en 
hulp van familie. Eén voor
deel: je vertrouwde spulle
tjes verhuizen mee.

De andere kant: Hoe vin
den de familieleden het? 
Die zijn er aan de ene kant 
meestal helemaal niet blij 
mee, maar mantelzorg kan 
zwaar zijn. Sommigen kun
nen het lang volhouden, 
maar niet iedereen kan dat 
en voelt dat hij/zij het niet 
meer aan kan. Daar schiet 
dan niemand iets mee op. 
Dan is dit de beste oplos
sing. Het is een opluchting 
om te weten, dat je er niet 
alleen voor staat. Ouder 
worden gaat vanzelf, maar 
oud zijn is niet altijd even 
gemakkelijk. 

hoorlijk succes in het land, 
iets waar ook Hilversum 
lucht van krijgt. De groep 
doet mee aan een landelijke 
AVROtournee waarbij ze 
opvallen met hun komische 
act. Binnen korte tijd is het 
Cocktail Trio een begrip.

1961
Volgens Tuney Tunes is Batje 
Vier ‘één van de geestigste 
nummers die we de laatste 
jaren hoorden,’ terwijl later 
van een ‘doldwaas plaatje’ 
sprake is. Het is de eerste 
single die terug te vinden is 
in een hitparade. Gedurende 
de jaren is het Cocktail Trio 
veelvuldig op radio en tv te 
bewonderen. TROSdirecteur 
André Meurs schrijft veel van 

2 potten witte bonen,
1 potje kidneybonen,
600 gram hamlappen 
 in blokjes,
2 uien gesnipperd,
7 tenen geperste knoflook,

1 grote winterwortel, 
door de helft en dan 
in plakjes gesneden,

1 á 1,5 etl. sambal,
4 blaadjes laurier,
2 etl. suiker,

Bereiden:
Saucijzen bakken en laten afkoelen. Vlees met peper en zout in hete olie bruin bakken. Ui, 
wortel, knoflook toevoegen en meebakken. Sambal, bouillonblokje, laurier, suiker, azijn en to
matensaus toevoegen. 1,5 á 2 uur laten stoven. Worsten in plakjes snijden. Bonen uitlekken en 
erbij. Stukjes worst erbij. Goed verwarmen. Eventueel peterselie erop. Serveren met stokbrood.

Benodigdheden:

Kook eens anders
Recept Recept

ko
ok

ru
br

ie
k

Spaanse stoofschotel
Hoofdgerecht voor 6 personen.

     9 28         7 13

 14 5 9     12 18\13 4 9

 12 4 8 25 11\14 5 2 3 4

   23 4 5 6 7 1 27  

   13 6 2 5 7\9 3 6  

   4 1 3 12\18 6 5 7  

   12 4\26 6 4 1 7 8 10

 25 7 1 9 8   10 1 9

 8 5 3       6 5 1

Oplossing Kakuro

 280 : 7 = 40
         
 -   x   +

 99 - 7 = 92
         
 =   =   =   
 181 - 49 = 132

Oplossing Breinbreker

Droge voeten, schoon water

Bekendmaking
Vergunning Rijnlands Keur

Nr. V.50005
Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft 

op 4 januari 2010 een vergunning verleend 

aan THEO B.V. te Haarlem voor het bouwen 

van het strandpaviljoen 9 “Club Maritime” 

gelegen tussen de Strandweg en de 

Seinpostweg te Zandvoort.

De stukken liggen tot en met 17 februari 

2010 ter inzage in het kantoorgebouw van 

Rijnland, Archimedesweg 1 in Leiden. Voor 

inzage buiten kantooruren moet u een 

afspraak maken: 071-3063450.

Als u belanghebbende bent kunt u tijdens 

de inzagetermijn schriftelijk een gemoti-

veerd bezwaarschrift indienen. U richt dat 

aan dijkgraaf en hoogheemraden van het 

hoogheemraadschap van Rijnland,  

Postbus 156, 2300 AD Leiden. Na het 

indienen van een bezwaarschrift blijft de 

vergunning van kracht. 

Wel kunt u, naast het indienen van een 

bezwaarschrift, de Voorzieningenrechter 

vragen een voorlopige voorziening te 

treffen. U richt dat verzoek aan de 

Voorzieningenrechter van de Rechtbank 

’s-Gravenhage (sector Bestuursrechtspraak), 

postbus 20302, 2500 EH Den Haag.

Voor informatie over de vergunning kunt u 

contact opnemen met de heer Th. van Urk 

van de afdeling Plantoetsing en  

Vergunningverlening, telefoon 071-3063489.

Leiden, 4 januari 2010

DORSMAN.NL OF 023-5714534

Inboedelverzekering
Snel en goed geregeld

2 etl. (wijn)azijn,
2 pakjes Tomato Fritto 
 (Heinz),
4 saucijsjes,
bouillonblokje. 

Er zijn weer bijzondere wintergasten uit het hoge Noorden 
in de Amsterdamse Waterleidingduinen aanwezig. Het 
open (stromend) water van de AWD is namelijk in de win-
ter een aantrekkelijke pleisterplaats voor vogels. 

Een pestvogel  | Foto: AWD/P. Julsing

Jaarrond gasten in Waterleidingduinen

Een graag geziene wintergast 
is bijvoorbeeld de kramsvo
gel. Deze trekt in de winter, 
soms zelfs vrij massaal, naar 
WestEuropa. Deze vogels 

zijn vooral afkomstig uit de 
Scandinavische landen en 
zwerven in deze tijd op wis
selende plaatsen rond. Ook 
de pestvogel (zie foto) is een 

echte wintergast. Al deze vo
gels maken de Amsterdamse 
Waterleidingduinen in de win
ter tot een prachtig natuurge
bied. Wilt u genieten van de 
mooie natuur in de duinen in 
winterse omstandigheden en 
van de bijzondere wintergas
ten? Dan raadt het IVN Zuid
Kennemerland u aan om met 
de excursie mee te gaan op 
zondag 17 januari, vertrek om 
11.00 uur bij de ingang Oase 
aan de Vogelenzangseweg, 
Aerdenhout. Deze excursie is 
ook geschikt voor minder er
varen vogelaars en oudere kin
deren! Deelname is gratis en 
duurt 2 uur. Aanmelden vooraf 
is niet nodig! Toegangskaart 
verplicht, verrekijker aanbe
volen en denk aan warme 
kleding! Meer informatie bij 
Roelof Boddaaert, 0235717773 
of kijk op www.ivnzk.nl.

worden ook enkele carna
valsplaten gemaakt. Lief Zijn 
Voor Elkaar wordt zelfs een 
hit. 

1980 – 1981
Ad van de Gein ondergaat 
een hartoperatie. Zijn plaats 
achter de piano wordt in
genomen door Henny 
Langeveld uit Leiden. Als Van 
der Gein weer is genezen is 
hij niet langer meer welkom 
bij het Het Cocktail Trio.

1985: Tonny More over
lijdt op 11 november.

1986 – 2001
Ad Van de Gein gaat solo 
verder. Alberts blijft tot 1999 
met twee muzikale vrienden 
hits van Het Cocktail Trio 
spelen. Paul de Leeuw zingt 
in zijn televisieprogramma 
‘De Schreeuw van de Leeuw’ 
samen met Carel Alberts de 
hit Kangaroeeiland. 

2002: Het Nieuwe Trio, een 
band met onder meer Clous 
van Mechelen, verzorgt een 
theaterprogramma waarin 
nummers gespeeld wor
den van het Cocktail Trio. 

2005: Ad van de Gein 
wordt Ridder in de Orde van 
OranjeNassau voor zijn  
werk als muzikant.

2006: Carel Alberts 
overlijdt op 13 april.

Tot nu toe: 
Ad van der Gein treedt nog 
steeds op met een trio.

ger Hans Rietveld en bas
sist/zanger Chris van Dijk. 
De bekende liedjes werden 
voorzichtig meegezongen 
en af en toe werd er ge
danst. Al met al een zeer 
geslaagde middag waar
mee het jaar 2010 alvast 
positief is begonnen. 



Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week 

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
Plony’s Haarwinkel - Kosterstraat
Toerkoop Reisbureau - Grote Krocht

Mode en trends: 
Belli E Ribelli Kinderkleding - Haltestraat
Bibi for Shoes - Kerkstraat
Blitzkickers - Haltestraat 61A
Graveer een keer - 023-888 77 58
Sea Optiek - Haltestraat

Wonen en onderhoud:  
Avenue Living & Giving - Kerkstraat
De Bode woonaccessoires - Kerkstraat
Koene Cleaning Service - 06 1432444
Medina woninginrichters - Haltestraat 
Marlène Sjerps Internet - 06 18868837
Versteege’s IJzerhandel - Pakveldstraat

Horeca: 
Harocamo - Kerkstraat
Het Wapen van Zandvoort eten en drinken - 
Gasthuisplein 
Mollie & Co Restaurant - Verlengde Haltestraat
Take Five aan Zee Restaurant - Strand nr 5
Zaras, Café Restaurant - Haltestraat

Lijst van deelnemende bedrijven 
(in alfabetische volgorde) 

Bij ons 
drie-gangen 
menu à 
€ 24,50  
een glas 
huiswijn 
cadeau.

Hartelijk welkom in het

www.wapenvanzandvoort.nl 
Gasthuisplein 10

2042 JM Zandvoort 
Tel.: 023-8223780

Maandag en dinsdag gesloten

Medina Woninginrichters 

www.medina-woninginrichting.nl

023-531 78 40 
Haltestraat 56
2042 LP Zandvoort

Aanbieding:
Tapijt:	Desso	Bouquette	van	€	164,--	nu	voor	€	139,--
	 Desso	Twister	van	€	159,--	nu	voor	€	139,--

(Vouw)gordijnen	 Tapijt
Vitrages	 Vinyl
Luxaflex	 Laminaat
Zonwering	 Parket

info@koenecleaning.nl • 06-14 32 44 44 

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

Water/winddichte regen- 
en waxjassen vanaf € 89,--
Alles voor in en om het huis.

Pashouders 5% korting.

 Hele maand januari voor Pashouders:
Extra mager 

Rundergehakt
 Heel kilo € 6,50

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

de Beste Wensen en een 
voordelige Start

Kaas Minder Zout van het Huis
zullen wij zachtjes beginnen?

500 gram slechts : €4,49

TEGOEDBON 
VOOR 1 GRATIS 

ZANDKORREL

Bestel nu de ZandvoortPas 2010

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.

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

Betreft: Nieuwe ZandvoortPas (€ 7,50) 

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

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

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

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

Deze pas is geldig vanaf 1 januari 2010 tot en  
met 31 december 2010.

Uw op naam gestelde ZandvoortPas 
wordt, tezamen met een welkomstkado, 
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.

Ondernemers opgelet:
Meedoen aan de ZandvoortPas 
vergroot uw vaste klantenkring

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

 Enkele voordelen voor u op een rijtje:
•  Ruim 1000 huishoudens zijn in het bezit van een zandvoortpas
•  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.zandvoortsecourant.nl/zandvoortpas
•  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…)
•  Ter ondersteuning zijn gratis toonbankstandaards en/of raamschildjes verkrijgbaar,  
 waarop u zelf uw  ZandvoortPas aanbiedingen kenbaar kunt maken
•  Vraag naar de zeer voordelige tarieven en de uitgebreide mogelijkheden 

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

Pashouders 
10% korting!

Plony’s
Haarwinkel

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

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

ZandvoortPas houders 10% korting
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Accountantskantoor 
Huppelschoten
Administratiekantoor K. Willemse
Algemene uitvaartbegeleiding 
 Zandvoort
Autobedrijf KariMo
Autobedrijf Zandvoort 
Bertram & Brood
Bloemsierkunst Jef & Henk Bluijs
Café Fier
Café Oomstee
Cense en van Lingen
Circus Zandvoort
Dakcentrale
Dorsman Assurantiën
Greeven, Makelaardij o.g.
Groenestein & Schouten 
 Fin. diensten
Harocamo 

adverteerders

Verlies voor ZSC

Toernooi week verplaatst

Lions heren beginnen nieuwe jaar goed

Basketbal heren Voetbal zaterdag

Basketbal dames Voetbal zondag

zaalvoetbal

schoolbasketbal

basketbal

tussenstanden

Het afgelopen jaar sloot ZSC’04 goed af met een periode-
titel. Maar de Zandvoorters konden de status van periode-
kampioen afgelopen vrijdag tegen United DAVO uit Haar-
lem niet waarmaken. ZSC’04 miste wisselspelers, wat zich 
uiteindelijk wreekte in de tweede helft van de wedstrijd.

Het schoolbasketbaltoernooi is verplaatst naar zaterdag 
16 januari. Deze beslissing is genomen in verband met de 
winterse perikelen en de sneeuw die in het weekend van 9 
januari, de oorspronkelijke datum, verwacht werd.

Ondanks de gladde wegen en het weeralarm in Noord-Holland van afgelopen zaterdag, 
zijn de heren van The Lions toch naar de Amsterdamse Wibauthal vertrokken voor hun 
wedstrijd tegen de hekkensluiter in de 3e Rayonklasse US 4. De dames daarentegen, die 
in dezelfde hal moesten spelen, zijn na overleg niet vertrokken. Deze wedstrijd wordt op-
nieuw vastgesteld door de bond.

ZSC’04 nam een snelle voor
sprong. Al na een halve mi
nuut scoorde Nigel Berg de 
openingstreffer. Niet lang 
daarna maakte doelman 
Sander van der Wal er zelfs 20 
van en de Zandvoorters liepen 
zelfs uit naar 30. Daarna kwa
men de Haarlemmers terug 
tot 32. Het tweede doelpunt 
van United viel aan het eind 
van de eerste helft.

In de tweede helft kregen 
de Zandvoorters het steeds 
moeilijker. De Haarlemmers 

De reden van het verplaatsen 
is dat er zoveel toeschouwers 
komen die door de sneeuw lo
pen dat gevreesd wordt dat de 
vloer, door sneeuwresten aan 
de schoenen, erg nat gaat wor
den. Hierdoor zou zeer grote 
schade aan de vloer kunnen 
ontstaan met als ultiem resul
taat een dermate beschadigde 
vloer, dat die in zijn geheel ver

Tussenstanden handbal en zaalvoetbal volgen volgende week.

“We hoopten op een ge
makkelijke avond omdat US 
onderaan staat. Wel hielden 
we in de gaten onze tegen
standers niet te onderschat
ten, mede omdat we zonder 
Marvin Martina moesten 
beginnen, die door het weer 
te laat in Amsterdam ar
riveerde”, aldus Robert ten 
Pierik na afloop van de wed
strijd. Lions nam al direct na 
2 seconden spelen de leiding 

 Team Gesp. Punt Doelsaldo Winst%
1 FAC 11 22 +321 100
2 Hoofddorp 12 20 +188 83.3
3 US 2 11 18 +134 81.8
4 Akrides 12 18 +60 75
5 Onze Gezellen 12 16 +91 66.7
6 Mosquito’s 12 14 +141 58.3
7 Harlemlakers 11 12 2 54.5
8 Lely 10 8 60 40
9 Alkmaar G. 11 8 41 36.4
10 Lions 11 6 97 27.3
11 Falcons 12 4 204 16.7
12 AMVJ 11 2 274 9.1
13 SVU 12 0 257 0

 Team Gesp. Gew. Gel. Verl. Punt Saldo
1 VVC 11 9 1 1 28 30
2 HYS 9 6 1 2 19 16
3 Geel Wit 11 5 4 2 19 11
4 DIO 11 6 1 4 19 3
5 THB 11 6 1 4 19 2
6 DSOV 11 3 3 5 12 13
7 Waterloo 11 3 4 4 13 0
8 DIOS 11 3 3 5 12 1
9 Terrasvogels 9 3 0 6 9 2
10 SV Zandvoort 11 2 0 9 6 34
11 Vogelenzang 11 1 1 9 4 38

 Team Gesp. Punt Doelsaldo Winst%
1 SVU 13 22 +209 84.6
2 Lions 11 20 +200 90.9
3 Early Bird 12 20 +190 83.3
4 Lisse 12 12 +71 50
5 Alkmaar G. 12 12 +23 50
6 HOC 12 12 14 50
7 Racing B. 2 12 12 42 50
8 Akrides 4 12 12 120 50
9 Flashing H. 2 11 8 57 36.4
10 Onze Gezellen 2 11 9 87 36.4
11 Schrobbelaar 2 11 6 151 27.3
12 Noordkop 2 11 4 63 27.3
13 US 4 12 2 159 8.3

 Team Gesp. Gew. Gel. Verl. Punt Saldo
1 CSW 12 9 1 2 28 26
2 Marken 12 7 4 1 25 24
3 Castricum 11 7 1 3 22 14
4 Kennemerland 12 7 3 2 22 6
5 HBOK 10 7 0 3 21 19
6 ZOB 13 5 2 6 17 1
7 Overbos 12 5 1 6 16 10
8 SV Zandvoort 13 4 3 6 15 4
9 Amstelveen 13 5 1 7 14 9
10 Voorland 11 2 2 7 8 7
11 HCSC 13 2 2 9 8 32
12 Monnickendam 12 1 2 9 5 26

Dames Rayonklasse per 10-01-10 Zondag 5e klasse D per 19-12-09

Heren 3e Rayonklasse per 10-01-10 Zaterdag 2e klasse A per 19-12-09

kwamen, na de stand in 
evenwicht te hebben getrok
ken, op voorsprong. Nigel 
Berg wist de Zandvoorters 
op gelijke hoogte te laten ko
men, maar daarna konden de 
Haarlemmers afstand nemen. 
Met het pijnlijke verlies be
gon ZSC’04 slecht aan 2010. 
“De afwezige wissels hebben 
ons uiteindelijk de das om 
gedaan. Waar we eerst twee 
punten voorsprong hadden, 
hebben we nu een achter
stand van één punt”, aldus 
coach Marcel Paap na afloop.

vangen zou moeten worden. 
Zelfs een schoolbasketbaltoer
nooi is dat niet waard! U bent 
dus komende zaterdag vanaf 
10.00 uur van harte welkom 
in de Korver Sporthal maar… 
mocht er nog sneeuw liggen, 
nemen u en uw kinderen dan 
een paar extra schoenen mee 
zodat u met droge schoenen 
de hal in kunt.

door een driepunter van 
Paul Wessels die de tipoff 
van Ron v.d. Meij feilloos in 
handen kreeg en idem dito 
verwerkte, en stond die niet 
meer af. Vooral in het eerste 
kwart stond er wel enige 
druk aan Lions kant maar 
met sterk reboundwerk 
onder de borden van Niels 
Crabbendam en V.d. Meij 
en de spatzuivere afstands
schoten van de spelmakers 

Wessels en Philip Prins bleef 
Lions aan de goede kant van 
de score. Toen in het tweede 
kwart Martina mee kon spe
len, werd de druk met name 
op Wessels een stuk minder 
en kon hij opnieuw uitgroei
en tot topscorer.

“Beter laat dan nooit kwam 
Marvin het veld in tijdens 
het tweede kwart en zijn 
extra aanvallende dreiging 

Hema Zandvoort
Hoogheemraadschap
  van Rijnland
Hugoos
Ondernemers Vereniging 
 Zandvoort
Ouderen Partij Zandvoort
Pluspunt
Pluspunt Boomhut
QuatroBT
Riche aan Zee
Sea Optiek
Stichting Classic Concerts
Trendmark Makelaardij o.g.
Uitvaartcentrum Haarlem
Van Aacken Glaszettersbedrijf
Wapen van Zandvoort, 
 eten en drinken…
ZFM radio

Swaluëstraat 2,  Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
info @ zandvoort.nl - www.zandvoort.nl

Gemeentelijke publicatie week 02 - 2010

Vergadering college 
De besluitenlijst van de collegevergadering van week 1 en de 
verdere in week 1 door het college genomen besluiten zijn 
in week 2 vastgesteld. De besluitenlijst is in te zien bij de 
Centrale Balie en op de website. 

Atelierruimte

Te huur aangeboden
Atelierruimte

 
Door de gemeente Zandvoort wordt in de “voormalige 
Mariaschool” aan de Koninginneweg 1 te Zandvoort per 
direct te huur aangeboden een atelierruimte van circa 
45 m2, zijnde een voormalig klaslokaal. De ‘voormalige 
Mariaschool’ wordt volledig verhuurd aan Zandvoortse 
beeldend kunstenaars. De maandelijkse huur bedraagt 
voor het jaar 2010 € 197,78 incl. gas, water, licht.
 
De selectie zal plaatsvinden aan de hand van de vol-
gende criteria:
1. woonachtig in Zandvoort (geregistreerd in GBA)
2. aantoonbare financiële draagkracht om huursom 
maandelijks te voldoen
3. aantoonbare culturele band met Zandvoort
4. aantoonbare vaardigheid in de beeldende kunst
5. datum van aanmelding 
 
De tekst van de huurovereenkomst is in te zien bij de 
balie van het gemeentehuis.
 
Geïnteresseerden kunnen zich uiterlijk 15 februari 2010 
schriftelijk melden bij de Gemeente Zandvoort, College 
van B&W, Postbus 2, 2040 AA te Zandvoort. 

Wijziging Kinderopvangregister
Per 1 januari 2010 heeft een wijziging plaatsgevonden in het 
Kinderopvangregister. Vanaf deze datum is het Gastouder-
bureau Knus op eigen verzoek verwijderd uit het register. 
Reden hiervoor is de beëindiging van de exploitatie van het 

gastouderbureau per 1 januari 2010. Per 1 januari 2005 is de 
Wet kinderopvang van kracht. Deze wet bepaalt onder meer 
dat de gemeente toeziet op de kwaliteit van kinderopvang. 
Vanaf dezelfde datum moet elke gemeente over een kin-
deropvangregister beschikken. Ouders krijgen alleen een 
bijdrage voor de kosten van kinderopvang van het rijk als een 
kindercentrum is opgenomen in het kinderopvangregister.

Verkiezing Gemeenteraad 2010

NUMMERING VAN DE LIJSTEN VAN KANDIDATEN
BESLISSING GELDIGHEID LIJSTENCOMBINATIES

TER INZAGELEGGING GELDIGE LIJSTEN VAN KANDIDATEN

De voorzitter van het centraal stembureau voor de verkiezing 
van de leden van de raad van de gemeente Zandvoort maakt 
bekend dat op donderdag 21 januari 2010 om 10.00 uur, in een 
openbare zitting in de voormalige B&W kamer de numme-
ring van de ingeleverde lijsten van kandidaten en de beslis-
sing over de geldigheid van de lijstencombinaties voor de op 
woensdag 3 maart 2010 te houden verkiezing van de leden 
van de raad van de gemeente Zandvoort zal plaatshebben.

De lijsten van kandidaten met vermelding van de daaraan 
toegekende nummers worden voor een ieder ter inzage ge-
legd bij Bureau verkiezingen, Swaluëstraat 2, vanaf vrijdag 
22 januari 2010.

Verkiezing Gemeenteraad 2010

ZITTING VAN HET HOOFDSTEMBUREAU INZAKE BESLIS-
SING GELDIGHEID INGELEVERDE KANDIDATENLIJSTEN

De voorzitter van het hoofdstembureau voor de op woensdag 
3 maart 2010 te houden verkiezing van de leden van de raad 
van de gemeente Zandvoort maakt, ingevolge artikel I 4 van 
de Kieswet bekend, dat dit bureau op vrijdag 22 januari 2010 
om 16.00 uur, in de voormalige B&W kamer in een openbare 
zitting zal beslissen over

• de geldigheid van de ingeleverde kandidatenlijsten;
• het handhaven van de daarop voorkomende kandidaten;

• het handhaven van de daarboven geplaatste aanduiding 
van een politieke groepering.

De ophaaldagen voor de papiercontainer:
 De ophaaldagen zijn 19 en 21 januari. de eerste datum is voor 
de maandag,donderdag en vrijdag huisvuilwijken, de tweede 
datum is voor de dinsdag huisvuilwijk.

Centraal telefoonnummer 
Alle afdelingen zijn bereikbaar via (023) 574 01 00, maandag 
t/m donderdag 8.30 - 17.00 uur en vrijdag 8.30 - 16.00 uur. 

Melding of klacht? 
Bel met de Centrale Meldlijn (023) 574 02 00, óf vul op de  
website het digitale formulier in óf stuur een brief naar de 
klachtencoördinator. 

Openingstijden Centrale Balie 
Maandag t/m woensdag:  08.30  -  16.00 uur 
Donderdag:  08.30  -  20.00 uur 
Vrijdag:  08.30  -  12.30 uur 
Tijdens de donderdagavondopenstelling kunt u maar voor een 
beperkt aantal zaken terecht: paspoorten en rijbewijzen e.d. 

Openingstijden begraafplaats 
De algemene begraafplaats en dierenbegraafplaats aan de 
Tollensstraat zijn dagelijks open tussen 08.00 - 18.00 uur. 

Collegelid spreken? 
Een afspraak maken met een collegelid doet u via het centrale 
telefoonnummer. Daarbij geeft u aan waarover u het collegelid 
wilt spreken. Het kan zijn dat u eerst naar een vakafdeling 
verwezen wordt. 

Vragen over een bouwplan? 
Voor vragen over concrete of gewenste bouwplannen is de 
werkeenheid Vergunningverlening op werkdagen telefonisch 
bereikbaar tussen 08.30 en 16.00 uur. 

Op zoek naar werk of aanbieden van vacature? 
Werkgevers en werkzoekers maken gebruik van 
www.werkeninzandvoort.com. 
Voor het vinden of aanbieden van banen in Zandvoort. 

zorgde ervoor dat Paul nog 
gemakkelijker kon scoren. De 
wedstrijd werd dan uiteinde
lijk ook eenvoudig gewon
nen met 22 punten verschil”, 
aldus Ten Pierik. Lions won 
de wedstrijd gemakkelijk 
met 6486 en blijft hierdoor 
aan kop van de ranglijst. 
Topscores Lions: Wessels 35; 
Martina 14 en V.d. Meij 13 
punten. Komende zaterdag 
spelen de Lions in ‘De ‘Walvis’ 
in Beverwijk om 15.00 uur 
tegen Racing Beverwijk 2. 
De dames van Lions moeten 
zaterdag naar Den Helder 
voor hun wedstrijd tegen 
kampioenskandidaat FAC die 
om 21.00 uur gepland staat.
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Het wekelijkse nieuwsblad 
voor Zandvoort en Bentveld
www.zandvoortsecourant.nl Zie onze advertentie op de achterpagina 

De Mannetjes
Verkiezingscampagnes

gaan van start

‘Ook zo blij dat de sneeuw weer 
weg is? Stem dan op ons: 

De Mannetjespartij!’

Bent u de nieuwe redder aan de wal? 
In de gemeenteadvertentie leest u er meer over

vervolg op pagina 3

De gemeente Zandvoort heeft afgelopen maandag in winkelcentrum Nieuw Noord het 
initiatief genomen om plastic apart te scheiden van het restafval. Wethouder Wilfred 
Tates gaf daartoe het startschot. Zandvoort kan nu een nog grotere bijdrage leveren 
voor een schoner milieu.

De Rekenkamer Zandvoort heeft in een onderzoeksrap-
port over de juridische control, getiteld ‘Veelvuldig on-
zorgvuldig’,  behoorlijke kritiek geleverd op de gemeente 
Zandvoort. Dat bleek vorige week woensdag tijdens de 
vergadering van de commissie Planning & Control. In het 
rapport doet de Rekenkamer tevens enkele aanbevelingen.

Zandvoorters kunnen hun 
plastic afval gescheiden aan-
leveren, waardoor het gere-
cycled kan worden. Plastic 
verpakkingen zoals flessen, 
flacons, tubes, plastic zakjes, 
bakjes en boterkuipjes mo-
gen dan in de speciale con-
tainers. Deze zijn herkenbaar 
aan het ‘Plastic Heroes’-logo. 

Mensen kunnen het plastic 
afval ongewassen, eventueel 
met dop en al, bij voorkeur 
ingedeukt, aanbieden. Het 
is wel belangrijk dat het ver-
pakkingsmateriaal leeg is en 
dat er geen papier, karton en 
folieresten meer aan zitten.

Nieuwe producten
De recycling van plastic le-
vert de grondstof op voor 
nieuwe plastic verpakkin-
gen en voor de productie 
van artikelen als vloerbe-

Wethouder Wilfred Tates neemt de plastic afvalcontainer officieel in gebruik | foto: Rob Bossink

Plastic ook gescheiden aanleveren Rekenkamer is kritisch

In dit rapport doet de Re-
kenkamer verslag van haar 
bevindingen naar de juridi-
sche control in de gemeente 
Zandvoort. Getracht is een 
zo kort en zo helder moge-
lijk beeld te schetsen van de 
huidige situatie binnen de 
gemeente.

Daarnaast wil de Reken-
kamer met dit rapport han-
teerbare aanbevelingen 
doen om de juridische con-
trol in de gemeente op een 

Raadhuisplein 14
T. 023-573 64 61 - Zandvoort 

Let op actie week 3 en 4:
Kom naar de winkel 
en vul uw tas met:
•  Brood 400 gr naar keuze
•  10 witte bollen
•  4 witte boeren pistolets
•  4 roombotercroissant

van € 12,65  voor € 6,95
Stap ook eens binnen voor een 
kopje koffie met een punt appel-
gebak met slagroom voor € 3,50

hoger niveau te brengen.

De teneur die in de vergade-
ring bij de commissieleden 
te bespeuren viel was dat 
het rapport helder is en dat 
de hand in eigen boezem 
gestoken moet worden. De 
Rekenkamer heeft een ge-
degen rapport opgesteld 
waar iets mee gedaan moet 
worden. Wat en hoe zal nog 
bekeken moeten worden.

Auto Strijder
Zandvoort

www.autostrijder.nl

PEKEL* * * WWW.AUTOSCHOON.NL * * * ZOUT

SCOOTMOBIELEN
ook met PGB (persoonsgebonden budget)

023 - 5 735 735
BETER MOBIEL, Max Planckstraat 44

dekking, tennisballen, au-
tomaterialen en kleding. De 
speciale inzamelcontainers 
staan op zeven locaties in 
Zandvoort, waar ook het glas, 
papier en textiel geschei-
den aangeboden kan wor-
den. De locaties zijn: Louis 
Davidsstraat, Flemingstraat, 
winkelcentrum Nieuw 
Noord, De Favaugeplein, 
Bramenlaan (Bentveld), hoek 
Tollensstraat/Vondellaan, Ir. 
G. Friedhoffplein en Tjerk 
Hiddesstraat. 

Campagne
De gemeente doet mee aan 
de landelijke campagne van 
Plastic Heroes. Als onderdeel 
van deze campagne publi-
ceert de gemeente ook deze 
week een advertentie waarin 
de spelregels en het nut van 
het scheiden van plastic af-
val wordt toegelicht. Tevens 

is afgelopen week een brief 
met een informatiefolder 
en een plastic afvalzak huis 
aan huis verspreid. Op de 
gemeentelijke website staat 
wat wel en wat niet in de 
Plastic Heroes-containers 
hoort.

in aanloop naar 
3 maart 2010 

wekelijks 2 stellingen 
voorgelegd aan 
de Zandvoortse 

politieke partijen
zie pag. 12-13



2

in memoriam

familieberichten

Verschijnt iedere donderdag en wordt gratis
huis-aan-huis bezorgd in heel Zandvoort en Bentveld!
Kantooradres: Kleine Krocht 2 • 2042 JN Zandvoort 
Tel 023 – 5732 752 • info@zandvoortsecourant.nl
Openingstijden: maandag en dinsdag 09.00 - 17.00 uur.
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Tel. 06 – 4342 9783 • letty@zandvoortsecourant.nl
advertenties@zandvoortsecourant.nl
Bladmanager: Gillis Kok 
Tel. 06 - 460 460 26 • gillis@zandvoortsecourant.nl
Centrale redactie: Joop van Nes 
Tel. 06 – 1448 2685 • joop@zandvoortsecourant.nl
Vormgeving: IR Design Zandvoort 
Kleine Krocht 2 - 2042 JN Zandvoort
Druk: Dijkman offset 
Visseringsweg 40 - Diemen
Verspreiding: ZVO Verspreiders 
Tel. 06-1139 1478 • www.zvo-verspreiders.nl
Uitgever: Zandvoort Press B.V.
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colofon
Algemene uitvaartbegeleiding Zandvoort

Omdat u voor kwaliteit kiest!

~ Regelen en uitvoeren van de uitvaart 

~ Verzorging van overledene  
~ Begeleiding voor nabestaanden 

~ Persoonlijke aandacht 
    voor U en Uw dierbare 

Dag en nacht bereikbaar

023 -7515 666
Gevestigd in Zandvoort

Evert H. Schweitzer
Voor een stijlvolle en verzorgde uitvaart

UITVAARTZORGCENTRUM ZANDVOORT
Tollensstraat 67, 2041 PR  Zandvoort.

Telefoon (023) 571 32 78.
www.uzn-nederland.nl

UITVAARTCENTRUM HAARLEM
Parklaan 36, 2011 KW  Haarlem.

Telefoon (023) 532 87 50.
www.uitvaartcentrumhaarlem.nl

Sinds 1992
uw uitvaartondernemer in Zandvoort.
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18-01-2001	 			 Lieve Arthur	 18-01-2010
	

Opeens	was	je	verdwenen
We	konden	er	niets	aan	doen
We	hebben	niet	eens	af-
scheid	kunnen	nemen
de	leegte	die	je	hebt	achtergelaten
zit	nu	in	ons	hart	verstopt
en	de	lege	gaten	zijn	met	
verdriet	volgepropt
	
Sonja
Wendy
Jolanda&Peter
Ricardo&Angelo

Geen	opa……	toch	onze

Opa Leen

We	zullen	je	heel	erg	missen.

Joyce	en	Nicole
Ralf,	Sabine	en	Larissa

Ricardo,	Renaldo	“in	herinnering”,
Romano,	Rockey	en	Lourdes

Met veel verdriet omdat hij niet meer bij ons is, maar 
ook terugkijkend op zoveel fijne herinneringen, 

geven wij kennis van het overlijden van 

Leendert Paap
-Leen-

… onze lieve broer, oom en “opa” …

7 juni 1930                          14 januari 2010

Kees en Nel
Piet en Jo
Jaap “in herinnering” en Sien
Co en Wim
Floor “in herinnering”
Nichten en neven
“Kleinkinderen”

Correspondentieadres:
Flemingstraat 368
2041 VJ Zandvoort

De crematieplechtigheid heeft inmiddels plaatsgevonden.

Verdrietig	maar	dankbaar	dat	wij	bij	hem	konden	zijn,	
toen	hij	aan	zijn	laatste	reis	begon…
Delen	wij	u	mee	dat	mijn	man,	onze	papa,	schoonvader	
en	opa	is	overleden.

Gijsbert Bol

*	Zandvoort,																																														†	Haarlem,
	07-06-1928																																																15-01-2010

Corrie	Bol-Gortzak
Ingrid	en	Bert
Astrid
Michel	en	Bibi
Daniel	en	Annelies
Prisca	en	Jochem
Max
Hieke

Correspondentie	adres:
C.	Bol-Gortzak
v.	Leeuwenhoekstraat	8
2041	VB	Zandvoort

De	crematieplechtigheid	heeft	reeds	plaatsgevonden.

Rustig, dankbaar en tevreden is van ons heengegaan mijn geliefde 
man, fijne vader en grootvader, grappige ouwe opa, schrijver en 
bijzonder veelzijdig, dienstbaar mens

Arend Bos
- Wood -

Drager van het Verzetsherdenkingskruis

14 juli 1922 17 januari 2010
Zandvoort Hazerswoude-dorp

Pa sloot zijn mooie leven af met het woord “bedankt”.

 M. Bos-van Westerhoven
 Erik en Ineke Bos

 Kleinkinderen
 Mona en Nees
 Rutger en Jiska
 Eva en Alwin
 Cami

 Achterkleinkinderen
 Bryan 
 Laura

  Kees
  Annie

Correspondentieadres:
H. Bos
Hoogeveenseweg 14
2391 NR Hazerswoude-dorp

Namens pa en familie: bedankt voor de liefdevolle verzorging door 
Activite en huisarts Croiset.

De begrafenis heeft plaats gevonden op woensdag 20 januari

Pa hield van bloemen.

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:

Voor structurele bezorgklachten: ZVO-verspreiders, tel. 06-1139 1478 of www.zvo-verspreiders.nl

• Centrale balie Gemeente Zandvoort
• Bruna Balkenende (Grote Krocht)
• Greeven Makelaardij (Oranje buitenhuisje)
• Pluspunt Noord (Flemingstraat)
• Shell Duinzicht (pompstation Dr. Gerkestraat)Afhaalpunten
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staat in onze tuin het vro-
lijkste vogeltje. Als ik naar 
de voortuin loop, fluit ze 
gezellig. Niemand loopt 
meer ongemerkt naar de 
achterdeur. Met veel getjilp 
kondigt ze het bezoek aan. 
Handig hoor! Het vogeltje 
is een kruising tussen een 
roodborst en een vink. Made 
in China staat onder haar 
staartje. Met Sinterklaas zat 
ze in de schoen van manlief 
en sindsdien staat ze op de 
houten tuintafel. 

Op het formulier van de 
Nationale tuinvogeltelling 
komt onze bijzondere vogel 
niet voor. Dit weekend doe ik 
mee met de telling. Ik wil wel 
eens weten wat ik zie vliegen. 
Met mijn vogelkennis is het 
slecht gesteld. Een mus her-
ken ik wel, maar een heggen-
mus? En wat is het verschil 
tussen een kool en een pim-
pelmees. En een koperwiek? 
Nog nooit van gehoord, maar 
ze zijn wel in onze tuin. Op de 
voedertafel hipt schattig een 
roodborstje rond maar onder-
tussen gooit ze venijnig alle 
vogeltjes er vanaf. Er wordt 
wat afgeknokt. De één mis-
gunt de ander het extra stuk-
je appel. Het lijkt wel oorlog. 

Mijn vogeltje vindt het alle-
maal best en fluit er lustig 
op los. Soms blijft haar ge-
tjilp door de kou hangen. Dat 
is dan minder leuk. Liefdevol 
wordt ze door Hans op de 
verwarming gezet om bij te 
komen. Midden in de nacht 
ontdooit ze en begint van 
dolle blijdschap spontaan te 
tjilpen. Ze houdt niet op. Met 
een flinke por wek ik Hans 
want tenslotte is het zijn 
vogeltje. Daarvoor ga ik écht 
mijn bed niet uit. Van de week 
dacht ik dat we van haar ver-
lost waren. Maar nee! Haar 
gebroken kopje werd keurig 
gelijmd. De lijm was duur-
der dan het vogeltje! 
Ondertussen bewaakt 
ze weer de tuin. Wat 
kan een mens toch 
blij zijn met een dood 
vogeltje.   

cartoon

Volgens mij…
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Volgens Gert Jan Bluijs (CDA) 
zijn de rapporten uit het ver-
leden niet of niet goed behan-
deld door het college en de 
raad en dat zal volgens hem 
in de toekomst anders moe-
ten. Cor van Koningbruggen 
(GBZ) vroeg om uitleg over de 
conclusies die het college trok. 
“We hebben fouten gemaakt 
en krijgen strafwerk maar wat 
gaan we eraan doen?”, vroeg 
hij zich af. Pim Kuijken (PvdA) 
was niet blij met het verhaal 
maar wel met de constate-
ringen die erin staan. Volgens 
Hans Drommel (VVD) roept 
het rapport bij VVD gêne op. 
Zijn partij trekt het zich aan 
en gaat de aanbevelingen 
van harte uitvoeren. “De on-
afhankelijke Rekenkamer is 
goud waard”, volgens hem. 
Cees van Deursen (GL) noemt 
de reactie van het college, die 
bij het rapport zijn gevoegd, 
ronduit storend.

Burgemeester Niek Meijer 
antwoordde dat de reactie 
van het college een effect 
heeft gehad die in ieder gaval 
niet zo bedoeld is. Het rap-

port van de Rekenkamer stelt 
niemand gelukkig. Ik kan u 
meedelen dat het college met 
een inhaalslag op alle fronten 
bezig is. Dat het hier een puin-
bak zou zijn is zeker nietwaar. 
Wij hebben het vertrouwen 
dat we de goede kant zijn op-
gegaan”, aldus Meijer.

Commissie 
Projecten & Thema’s
De commissie Projecten & 
Thema’s boog zich over het ini-
tiatiefraadsvoorstel aangaan-
de parkeren in Zandvoort. In 
de vergadering van 4 novem-
ber jongstleden werd het door 
het college ingediende voor-
stel niet gevolgd. Er kwam een 
kleine commissie om tot een 
initiatiefvoorstel te komen 
en dat voorstel stond nu op 
de agenda. Bij een besloten 
presentatie van de plannen 
van de werkgroep, bestaande 
uit Jerry Kramer (VVD), Dick 
Suttorp (OPZ), Gijs de Roode 
(CDA) en Cees van Deursen 
(GL), bleek dat op één raadslid 
na, de raad zich in het voorstel 
kon vinden. De werkgroep, die 
van de partijen complimenten 

Vervolg van voorpagina 
Politiek Verslag commissievergaderingen d.d. 13 en 14 januari

kreeg, presenteerde een plan 
waar volgens Kramer op ge-
schoten kan worden en waar-
na het college er mee aan de 
gang moet. Sympathiek lijkt 
het voorstel om voor alle 
Zandvoorters tot één vignet 
te komen waarmee men, bui-
ten de fiscale gebieden, gratis 
in Zandvoort zou kunnen par-
keren. Afwachten wat ervan 
komen gaat.
Het horecasanctiebeleid, dat 
eveneens op de agenda stond, 
leverde de nodige discussie. 
Burgemeester Niek Meijer wil 
met de wet in de hand gaan 
handhaven op overlast. Met 
name Jerry Kramer (VVD) wil 
een bruisend Zandvoort met 
lekkere muziek die niet hard 
hoeft te staan maar zowel in 
het centrum als op het strand 
gezelligheid brengt. Niet al-
leen voor de gezelligheid 
maar ook voor de portemon-
nee van de ondernemers die 
volgens hem het niet zo breed 
hebben en het vooral van 
feestjes moeten hebben. Als 
het college daarop gaat hand-
haven, is dat volgens Kramer 
de doodsteek voor Zandvoort.

burgerlijke stand
9 januari - 15 januari 2010

Ondertrouwd: 
van der Plas, Oscar Simon Marius en: Krot, Lisanne 
Ernestienne Bernadette.
Buchel, Willem Hendrik en: Martínez Peña, Ileana Janette.
Overleden :
van der Ploeg geb. Pol, Margaretha, oud 84 jaar.
Hendriks geb. Coenders, Aleida Geertruida Helena, oud 
87 jaar.
Pimentel geb. de Haen, Ferdinanda, oud 88 jaar.
van Dorth, Hendrik Jacob, oud 81 jaar.

Komende dinsdag is de eerste raadsvergadering van het 
jaar en de op een na laatste van deze raadsperiode. Op de 
agenda staan drie gewichtige punten als de Structuurvisie, 
het parkeren en de aanpassing van de Algemeen Plaatse-
lijke Verordening (APV).

Dinsdag eerste raadsvergadering 2010
Taizé dienst

Niet alleen die drie punten  
zijn geagendeerd. Ook de 
geconstateerde verhoogde 
parkeerdruk in de Oostbuurt 
staat op de agenda. Het 
college stelt voor om bud-
get beschikbaar te stellen 
voor het instellen van een 
Parkeerappara tuur plaats-

Na een maandje pauze is 
op 5 februari weer een Taizé 
dienst in de Protestantse kerk 
aan het Kerkplein. Tijdens 
deze viering gaat het om 
keuzes maken. Het thema is 
afgeleid van een tekst uit het 

De raad komt hierna nog een keer in deze setting in actie
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Komende zondag
Protestantse gem. Zandvoort
10.00 uur ds. mr. J.W. Verwijs

RK Parochie St. Agatha
10.30 uur Pastor D. Duijves

RK Parochie Antonius & Paulus
10.30 uur Pastor IJ. Tuijn

kerkdiensten 

regime (Pap-regime) in de 
Oostbuurt.

Uit de discussie in de commis-
sie is vorige week gebleken 
dat de Structuurvisie 2025 
geen hamerstuk kon worden. 
Opnieuw zullen de raadsleden 
zich over het voorstel van het 

college moeten buigen om 
tot een afgewogen beslissing 
te kunnen komen. Dat geldt 
ook voor de voorstellen van 
het college aangaande het 
parkeren in Zandvoort. Na de 
behandeling in de commissie 
Projecten & Thema’s van 4 
november jongstleden is een 
commissie in het leven geroe-
pen om tot een initiatiefraads-
voorstel te komen. Dit voorstel 
komt dinsdag ter tafel.

De APV is onlangs grondig 
herzien. Een aantal aange-
paste artikelen daaruit heeft 
de meeste commissieleden 
bevreemd en daardoor staat 
ook dit onderwerp op de 
raadsagenda. Vooral het hon-
denbeleid op het strand (nu 
nog tussen 19.00 uur en 07.00 
uur toegestaan, na herziening 
tussen 15 mei en 15 september 
helemaal niet) viel niet in goe-
de aarde.

Evangelie volgens Johannes. 
De dienst begint om 19.30 
uur en wie mee wil zingen is 
al om 19.00 uur welkom. Na 
de dienst kan er onder het 
genot van een kopje koffie of 
thee nog even na te praten.
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Oproep aan alle leden van de 
Ondernemersvereniging Zandvoort:

Komt allen naar de 

Algemene Ledenvergadering

in Hotel Hoogland

Donderdag 21 januari
Aanvang 20.00 uur

ZFM daagt je uit, wie durft?
 

Zaterdag 30 januari om 20.00 uur in 
 

Een team bestaande uit maximaal
4 personen, inschrijven aan de bar.

Haltestraat 32  |  2042 LN  Zandvoort
www.cafefier.nl

belastingaangiften / fiscale adviezen  •  administraties / boekhoudingen 
jaarrekeningen  •  accountantscontrole / management ondersteuning 

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

DORSMAN.NL OF 023-5714534

Wij zijn wegens vakantie 
gesloten van vrijdag 22 januari tot 

en met donderdag 28 januari.
 

Haltestraat 75 Zandvoort 
tel 023-5718949

www.mollieenco.nl

Dierenartsenpraktijk

Mevr. A.C. Dekker - Lukkassen

Spreekuur: ma. t/m vr. 13.00 - 14.00 uur
 ma.- wo.- vr. avond 19.00 - 20.00 uur
 en volgens afspraak

Lijsterstraat 7  -  2042 CH Zandvoort  -  Tel. (023) 571 58 47

Bel vrijdagmiddag 06-1139 1478
of mail: info@zvo-verspreiders.nl

Krant niet ontvangen?

www.wapenvanzandvoort.nl
Gasthuisplein 10
2042 JM Zandvoort 
Jeroen en 
Bart Schuitenmaker 
Tel.: 023-8223780

Maandag en dinsdag 
gesloten.

In Het Wapen van 
Zandvoort gaan we een 

knalfeest tegemoet, hetgeen 
je niet mag en wil missen!

Zaterdag 23 januari 
v.a. 21.00 uur:

Frans Duijts avond
met live optreden van René Boon.

Kom gezellig meezingen! 
Gratis entree!
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28 januari wijkspreekuur in Bentveld

Wilt u meer weten over de inrichting van de openbare ruimte? 
Of heeft u vragen of opmerkingen over de bestrating, straat-
verlichting, zwerfafval, straatmeubilair of soortgelijke zaken? 
U bent van harte welkom op het wijkspreekuur:

Donderdag 28 januari van 19.00 tot 20.00 uur in de Bodaan 
Stichting, Bramenlaan 2, 2116 TR Bentveld. 

Vooraf aanmelden is niet nodig; de koffie staat klaar!

ZANDVOORT SCHOON?! 

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)

tij heeft al een fiets in zijn 
kleuren laten 
maken en deze 
fiets zal regel-
matig door het 
dorp rijden. We 
zijn benieuwd 
wat de andere 
partijen gaan 
bedenken om de 

partijpromotie af te loeven. 
Misschien is het leuk om 
een wielerwedstrijd te or-
ganiseren om te kijken wie 
de sterkste benen heeft?

Sjoelwedstrijd 
De 2e sjoelwedstrijd voor 
de dames is bij café Koper 
goed en gezellig verlopen. 
Nu zijn de heren aan de 
beurt om te presteren. De 
datum voor de herensjoe-
lavond is verplaats naar 23 
februari, de inschrijving is 
van start gegaan. Eens kij-
ken of de heren in net zulke 
grote getalen aanwezig zijn 
als de dames.

Door het ijs gezakt 
Vijftig hulpverleners van 
de Zandvoortse brand-
weer, KNRM Zandvoort 
en Zandvoortse Reddings-
brigade (ZRB) oefenden 
vorige week, op één van de 
binnenmeren van het cir-
cuit, hoe zij zichzelf en an-

deren konden 
redden bij een 
i j s o n g e v a l . 
Tijdens drie 
oefensessies 
werden diver-
se reddings-
technieken en 
hulpmiddelen 
grondig uit-

geprobeerd en getest. Het 
was goed te zien dat de drie 
hulpdiensten naadloos met 
elkaar en door elkaar oe-
fenden en expertise vanuit 
de eigen achtergrond ge-
bruikten en uitwisselden. 
Tijdens de evaluatie, met 
warme chocolademelk, wa-

ren alle hulpverleners het 
er over eens dat de leuke 
oefening leerzaam en ge-
slaagd is geweest.

Zandvoortse 
Courant bij ZFM
Het ZFM radioprogram-
ma Bijzonder Zandvoort 
zal de komende maand 
aandacht besteden aan 
de Zandvoortse Courant. 
Bladmanager Gillis Kok 
zal voor de microfoon de 
gang van zaken rondom 
het wekelijks verschij-
nen van de Zandvoortse 
Courant uit de doeken 
doen en u kennis laten 
maken met de diverse 
journalisten die voor hem 
werken. Het programma 
van Yvonne Roosendaal 
is vanaf 31 januari tot 16 
februari aanstaande te 
beluisteren op de zon-
dagavond tussen 19.00 
en 20.00 uur en de dins-
dagavond van 18.00 uur 
tot 19.00 uur. U kunt het 
geluid van ZFM vinden op 
106.9 FM in de vrije ether, 
op 104.5 FM via de kabel 
en kanaal 45 achter de 
beelden van Tekst TV.

Wolter Kroes 
bij ZFM Zandvoort
Het programma Enter-
tain ment 4 You 2 uur 
wordt iedere zaterdag 
van 17.00 tot 19.00 uur 
uitgezonden op ZFM 
Zandvoort. Presentatoren 
Rudy, Pascal en Roy zijn 
apentrots om te melden 
dat niemand minder dan 
Wolter Kroes komen-
de zaterdag te gast is. 
Natuurlijk zullen zij hem 
alles vragen over zijn the-
ater tour en zijn hit ‘Viva 
Hollandia’ die opnieuw zal 
wordt uitgebracht. Verder 
zal Mick Harren in de uit-
zending komen en komt 
nu ook weer het show-
nieuws van popstar Henry. 

Internationaal huwelijk

Zandvoort ligt goed bij 
de trouwlustigen en zelfs 
10-10-10 is al aardig intrek. 
Hoewel vrijdag 15 januari 
niet een speciale combi-
natie is, heeft deze dag 
wel een bijzonder tintje. 
Buitengewoon ambte-
naar Thérèse Veldhuijsen 
verbond in het Engels de 
Amerikaan Jefferey Chace 
en de Poolse Marzena 
Zurawska in het huwe-
lijk. Jeffrey woont al heel 
wat jaren in Zandvoort 
en werd door zijn bedrijf 
naar Polen uitgezonden. 
Om de Poolse taal onder 
de knie te krijgen ging hij 
naar school en ontmoet-
te daar zijn Marzena. Zij 
was onderwijzeres en 
de liefde deed de rest. 
Zaterdagochtend werd 
het huwelijk door een 
Poolse priester in de 
Agatha kerk bezegeld.

Verkiezingskoorts

Nog 6 weken te gaan en 
dan staan de gemeen-
telijke verkiezingen voor 
de deur. De  kandidaten-
lijsten van acht gemeen-
telijke partijen zijn ge-
presenteerd en als alles 
goed is zijn alle partijpro-
gramma’s klaar. Eén par-

Het is elk jaar toch weer een spektakel. De brandweer van Zandvoort en de medewerkers 
van de gemeente zorgden vorige week woensdag ervoor dat de door kinderen aange-
sleepte, afgedankte kerstbomen veilig en gecontroleerd op het strand rond 19.30 uur in 
de fik werden gestoken. 

De kerstboomverbranding is altijd een mooi spektakel | Foto: Sannie Lilipaly

Minder publiek bij kerstboomverbranding

De weersomstandigheden 
waren dit jaar niet erg gunstig 
te noemen. Een koude oosten-
wind bezorgde de kijkers op 
de boulevard niet de meest 
ideale positie. Niet meer dan 
een paar honderd mensen 
toonden daadwerkelijk be-
langstelling. Vooral vanaf de 
boulevard en rotonde was het 
animo minimaal te noemen. 

In totaal werden volgens 
schattingen zo’n 750 kerstbo-

men opgehaald. Ge rout ineerd 
zorgden de brandweerlieden 
voor een veilige afstand rond-
om de vuurstapel en zij lieten 
zich ook beslist niet afleiden 
door het vele vuurwerk dat in 
de vlammen tot ontploffing 
kwam. 

Bijzonder leuk was de op het 
strand ingerichte stand waar 
gratis warme chocolademelk 
met slagroom kon worden 
genuttigd. Een leuk initiatief 

van onze Zandvoortse actieve 
brandweer dat door velen ho-
gelijk op prijs werd gesteld. Na 
drie kwartier vlammen kijken 
en een beetje genieten van de 
warmte besloten velen de weg 
naar ‘huis en haard’ weer in te 
slaan. De brandweer zorgde 
ervoor dat de Zandvoortse 
kerstbomen ordentelijk op het 
strand konden uitbranden. 
Pas rond 22.00 uur maakte 
de brandweer daar definitief 
een einde aan. 

Dat is het motto van D66 waarmee ze de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart aan-
staande ingaan. De visie van D66 is vertaald in een positief programma, waarin de nadruk 
ligt op de eigen kracht van mensen, samenwerking en duurzaamheid. Het volledige pro-
gramma kunt u vinden op www.d66zandvoort.nl.

Durf ja te zeggen

Het is weer voor het eerst in 
12 jaar dat de democraten zich 
hebben ingeschreven voor de 
gemeenteraadsverkiezingen. 
Waarschijnlijk is het zoge-
naamde Pechtold-effect, de 
Tweede Kamer fractievoor-

zitter van D66 Alexander 
Pechtold is razend populair, 
daar debet aan. Tevens heeft 
D66 de definitieve kieslijst on-
langs vastgesteld. Lijsttrekker 
is Robbert de Vries met op 
nummer 2 oud-raadslid Ruud 

Sandbergen. Op plaats 3 staat 
de nog jonge Iris v.d. Werff. Ilya 
Gazan (4), Willem Wisman (5), 
Kees Draisma (6), Alphonse 
Binnendijk (7) en eveneens 
oud-raadslid Klaas Annema 
(8) completeren de lijst.
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TIJDELIJK ALLES ONDER EEN DAK

SALE
Op al onze bekende merken, 

ESPRIT CASUAL, ESPRIT EDC, ESPRIT COLLECTION, 
VERO MODA, PIECES en OUTFITTERS NATION

geven wij kortingen tot 70%

Gedurende de verbouwing gaat de verkoop van 
Confet’ti B.V., Haltestraat 11, 

door aan de overzijde bij ”EMOTION By ESPRIT”

Vergeet uw kadobonnen niet welke u in december heeft ontvangen 
waardoor uw aankoop nog voordeliger wordt.

Tel.: 023-57 138 80                                           www.confet-ti.nl

Mijn naam is Cisca Metselaar 
en ik woon sinds twaalf jaar 
in Zandvoort. Deze maand 
kwam mijn eerste boek uit. 

De titel is: 
“En hij gaf mij adelaarsvleugels” 

en is te koop bij de digitale boekhandel 
www.kirjaboek.nl of 
onder ISBN nummer 978-94-6008-063-0 in de boekhandel.
Over een aantal weken zal het ook verkrijgbaar zijn op 
www.bol.com Paperback blz.163 - 16 euro.
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Afgelopen vrijdag was het overvol met uitsluitend genie-
tende vrouwen in het vrolijk met ballonnen versierde Cir-
cus Zandvoort, waar manager Belinda Göransson met haar 
staf voor de eerste keer een Ladies Night organiseerde. De 
belangstelling hiervoor was direct al zodanig groot, dat de 
88 plaatsen al snel waren uitverkocht en maar liefst 60 ge-
gadigden achter het net visten!

Het project om de Dolfiramamuur, met de beschilderde 
dolfijnen, opnieuw een kunstzinnig aanzien te geven is, op 
1 workshop na, succesvol afgerond. Initiatiefneemster Hilly 
Jansen is laaiend enthousiast over hoe het thema ‘Zand-
voort gevoel’ spetterend, ingetogen, abstract of concreet 
in verf is verwoord. 

Met de vakantiebeurs is de start aan het toeristisch jaar 
gegeven. Als deze beurs een voorbode daarvan is, dan be-
looft 2010 een geslaagd jaar te worden. Dankzij de VVV 
Zandvoort kan het niet anders dan dat de vele bezoekers 
een zeer positieve indruk van Zandvoort hebben gekregen. 

Bridgen in de garage

Eén van de beschilderde luifels

De winnaars van een VVV arrangement

3e garagebridge bij 
autobedrijf Zandvoort

Muur met ‘Zandvoort 
gevoel’ wordt mooi!

Vakantiebeurs 2010 geslaagd!

Groot succes voor 
eerste Ladies Night

Wat een drietal jaren geleden 
begonnen is als een leuke 
bridgemiddag onder kennis-
sen, is nu uitgegroeid tot een 
heus bridge-evenement: de 
garagebridge bij autobedrijf 
Zandvoort. Maar liefst 72 brid-
gers wisten zondag de weg 
te vinden naar de garage van 

In de grote zaal van De Krocht 
stonden genoeg tafels om 
de vele ‘kunstenaars’ te her-
bergen. Het maakte niet uit 
of je wel of niet kunstzinnig 
aangelegd was. Het ging 
om het plezier om samen 
Zandvoort meer glans te ge-
ven. Vanwege het winterse 

Sfeervol, beleving, vriendelijk-
heid, diversiteit, informatief 
en letterlijk proeven, zo werd 
Zandvoort gepresenteerd. 
Naast de medewerkers van 
VVV Zandvoort hebben ook 
diverse vrijwilligers, waar-
onder de burgemeester en 
zijn vrouw, Zandvoort op de 
beurs gepromoot. De geluk-
kige winnaars van één van de 

De gelukkigen die wel een 
kaartje hadden bemachtigd, 
werden eerst getrakteerd op 
de geweldig leuke film ‘It’s 
complicated’ met een hart-
veroverende Meryl Streep in 
de hoofdrol. Het onderwerp 
en de geestige, herkenbare 
dialogen zorgden zeer re-
gelmatig voor daverende 
lachsalvo’s. In de pauze was 
er gelegenheid voor een gra-
tis kopje koffie of thee met 
een hapje, en dat werd na de 
voorstelling nog dubbel en 
dwars overtroffen met een 
feestelijk glaasje bubbeltjes-
vocht en nog veel meer heer-
lijkheden. Tevens kregen alle 
razend enthousiaste dames 
een rijkelijk gevulde ‘goodie 
bag’ mee met onder andere 
waardebonnen van plaatse-
lijke winkeliers, badzout, een 
fraaie kurkentrekker plus fles-
senstop en chocolaatjes. De 

de aimabele Rob de Wit aan 
de Kamerlingh Onnesstraat. 
“Volgend jaar zeker weer met 
maximaal 80 spelers”, zei De 
Wit, die ook een aantal prijzen 
ter beschikking had gesteld, 
na afloop. Na afloop genoten 
de spelers van een Indisch 
buffet en zanger Henk Jansen.

weer is de feestelijke onthul-
ling van de muur van 31 janu-
ari naar 7 maart uitgesteld. 
Wethouder Marten Bierman, 
die zelf ook een paneel be-
schilderde, zal tijdens een 
kort cultureel programma om 
14.00 uur de laatste panelen 
onthullen. 

Zandvoort-arrangementen 
hadden zelfs de eer om de 
prijs overhandigd te krijgen 
door niemand minder dan 
onze burgemeester. Het is 
nog afwachten hoeveel ar-
rangementen er uiteindelijk 
naar aanleiding van de beurs 
zijn verkocht, maar de VVV 
kijkt nu al terug op een ge-
slaagde beurs!

organisatie verdient zonder 
meer een heel grote pluim 
voor dit geweldige initiatief. 

Het blijft niet bij deze ene 
keer, want op vrijdag 12 febru-
ari aanstaande is het weer 
feest. Dan wordt om 20.00 
uur de film ‘Nine’ vertoond 
die onlangs in première is 
gegaan met een topcast en 
geweldige recensies. Dat de 
animo hiervoor groot is, blijkt 
wel uit het feit dat tijdens de 
avond direct al alle kaartjes 
voor deze voorstelling ver-
kocht zijn. Het Circustheater 
is druk doende om te trach-
ten op 11 februari een extra 
voorstelling in te gelasten. 
Zelfs hiervoor bestaat al een 
wachtlijst, dus dames: haast 
u en meldt u zich onmiddel-
lijk aan via tel. 5718686, want 
u mag een dusdanig gezelli-
ge avond beslist niet missen.

SpotlightS
Yentl
5 maanden 
stage op Cyprus

We zijn heel trots op je!
Liefs mama, Goldie en oma

Hé pap, nu ben je 50!

Gefeliciteerd, 

Bas & Frank

Oma Jits… 
van harte met 
uw verjaardag!

Liefs en dikke tüt,
Robin & Nicky, Sofie & Pleun, Jelle

Hoera!

Moeder Jits 70 jaar

Fijne dag!

Dikke kus,
Nick & Marije, Robert & Sandra, 
Marc & Ellen

Hoera!

Willem 50

Je bent de 12e op de rij,
Nu hoor jij er ook bij!

Je lieve schoonzussen & zwagers



UW WONING KOPeN OF VeRKOPeN? 
KIeS De ACTIeVe NVM MAKeLAAR VAN ZANDVOORT!

Vraagprijs: € 549.000,= k.k.

Vraagprijs: € 189.000,= k.k.

Vraagprijs: € 239.000,= k.k.

Vraagprijs: € 219.000,= k.k.

 
Bentveld

 
Zandvoort

 
Zandvoort

 
Zandvoort

Bramenlaan 314 

Dr. C.A. Gerkestraat 42 zwart

Louis Davidsstraat 13a

Schoolplein 2

Dit riante driekamer appartement is gelegen op een unieke locatie in Nederland 
aan de rand van de duinen in het nieuwbouwcomplex “De Duinkraal” te Bentveld. 
Het appartement is gesitueerd op de 1e verdieping en beschikt o.a. over een royale 
woonkamer met riante woonkeuken v.v. diverse inbouwapparatuur, een luxueuze 
badkamer, 2 ruime slaapkamers, een royaal terras (circa 20m2) en een parkeer-
plaats in de kelder. Tevens wordt er de mogelijkheid geboden voor fulltime 5-ster-
ren service, afgestemd op uw specifieke wensen, welke u wordt aangeboden door 
ZorgContact te Bentveld. Kortom een heerlijke woning om in te leven!

• Dit appartement kenmerkt zich door de hoogwaardige afwerking;
• Separate berging en parking in de kelder;
• Mogelijkheid voor fulltime 5-sterren service geleverd door ZorgContact;
• Servicekosten € 149,12 per maand, keuze notaris verkoper;
• Bouwjaar 2009. Inhoud circa 370m2. Woonoppervlakte circa 138m2.

Garagebox Trompstraat 
Zandvoortselaan 119 
Tolweg 4a rood

Hogeweg 56-14
Schuitengat 1-B
De Ruyterstraat 34
Van Ostadestraat 21-a
Dr. C.A. Gerkestraat 42 zwart
Bm. van Fenemaplein 13-7
Stationsplein 17-4
Passage 3-15
Dr. C.A. Gerkestraat 49 rood
Bm. van Fenemaplein 16-8
De Favaugeplein 21-34
Schoolplein 2
Dr. C.A. Gerkestraat 48 rood
Willemstraat 13
Bm. van Fenemaplein 22-1
Thorbeckestraat 3-6
Tjerk Hiddesstraat 2-5
Louis Davidsstraat 13-A
Schelpenplein 1
Kostverlorenstraat 54-A
Bm. van Alphenstraat 61-21
Oranjestraat 12-7
Kromboomsveld 51
Zuiderstraat 2B
Marisstraat 19
De Ruyterstraat 2-1
Verzetsplein 12
Kostverlorenstraat 72a
De Favaugeplein 29-2
Sara Roosstraat 26
De Ruyterstraat 2-2
Witte Veld 22
Helmersstraat 18
Sara Roosstraat 16
Zandvoortselaan 9
Bilderdijkstraat 15
De Ruyterstraat 2-8
Martinus Nijhoffstraat 97
Ronald Ketellapperstraat 41
Nicolaas Beetslaan 40
Ontvanger Schoutenstraat 3
Koningstraat 17
Van Speijkstraat 2-19
Jan Steenstraat 2
Max Planckstraat 1
Van Speijkstraat 2-15
Schoolstraat 15
Van Speijkstraat 2-27
Dr. J.G. Mezgerstraat 135

Martinus Nijhoffstraat 89
Max Planckstraat 42
Van Lennepweg 65-33
Diaconiehuisstraat 28
Grote Krocht 4a
Dr. CA Gerkestraat 61
Van Ostadestraat 12
Haltestraat 37
Hogeweg 68 A
Willemstraat 29B
Rozenobelstraat 13
Dr. CA Gerkestraat 4
Dr. CA Gerkestraat 63
Brederodestraat 18
Oranjestraat 12-6
Haltestraat 54
Wilhelminaweg 31
Mr. Troelstrastraat 14
Zeestraat 48
Vinkenstraat 9
Koninginneweg 29
Julianaweg 22
Tolweg 39
De Savornin Lohmanstraat 10
Bramenlaan 314
Witte Veld 49
Kostverlorenstraat 70
Schuitengat 3-5
Cort van der Lindenstraat 36
Cort van der Lindenstraat 44
Kostverlorenstraat 103
Ingenieur Friedhoffplein 11

Vraagprijs € 24.500,= k.k.
Vraagprijs € 149.000,= k.k.  Nieuw!
Vraagprijs appartement € 149.000,= k.k.
Vraagprijs garagebox  € 35.000,= k.k.
Vraagprijs € 159.000,= k.k.
Vraagprijs € 159.500,= k.k.
Vraagprijs € 159.950,= k.k.
Vraagprijs € 164.500,= k.k.
Vraagprijs € 189.000,= k.k.
Vraagprijs € 189.000,= k.k.
Vraagprijs € 192.500,= k.k.
Vraagprijs € 198.500,= k.k.
Vraagprijs € 199.000,= k.k.
Vraagprijs € 199.000,= k.k.
Vraagprijs € 199.500,= k.k.
Vraagprijs € 219.000,= k.k. Nieuw!
Vraagprijs € 224.900,= k.k.
Vraagprijs € 224.900,= k.k.
Vraagprijs € 224.950,= k.k.
Vraagprijs € 234.500,= k.k.
Vraagprijs € 235.000,= k.k.
Vraagprijs € 239.000,= k.k. Nieuw!
Vraagprijs € 239.000,= k.k.
Vraagprijs € 239.000,= k.k.
Vraagprijs € 242.500,= k.k.
Vraagprijs € 249.000,= k.k.
Vraagprijs € 249.000,= k.k. 
Vraagprijs € 249.000,= k.k.
Vraagprijs € 259.000,= k.k. 
Vraagprijs € 259.000,= k.k.
Vraagprijs € 259.000,= k.k.
Vraagprijs € 259.000,= k.k.
Vraagprijs € 259.000,= k.k.
Vraagprijs € 259.000,= k.k.
Vraagprijs € 259.000,= k.k.
Vraagprijs € 259.500,= k.k.
Vraagprijs € 269.000,= k.k.
Vraagprijs € 269.000,= k.k.
Vraagprijs € 269.000,= k.k.
Vraagprijs € 269.000,= k.k.
Vraagprijs € 274.500,= k.k.
Vraagprijs € 279.000,= k.k.
Vraagprijs € 279.000,= k.k.
Vraagprijs € 279.000,= k.k.
Vraagprijs € 289.000,= k.k.
Vraagprijs € 299.000,= k.k.
Vraagprijs € 309.000,= k.k. Nieuw!
Vraagprijs € 329.000,= k.k.
Vraagprijs € 339.000,= k.k.
Vraagprijs € 347.500,= k.k.
Vraagprijs € 349.000,= k.k.
Vraagprijs € 349.000,= k.k.
Vanafprijs  appartement € 349.000,= k.k.
Vraagprijs garageboxen € 27.500,=  p.s. k.k.
Vraagprijs € 359.000,= k.k.
Vraagprijs € 359.000,= k.k.
Vraagprijs € 359.000,= k.k. Nieuw!
Vraagprijs € 359.000,= k.k.
Vraagprijs € 369.000,= k.k.
Vraagprijs € 389.000,= k.k.
Vraagprijs € 389.500,= k.k.
Vraagprijs € 395.000,= k.k.
Verkocht onder voorbehoud
Vraagprijs € 399.000,= k.k.
Vraagprijs € 399.000,= k.k.
Vraagprijs € 399.500,= k.k.
Vraagprijs € 429.000,= k.k.
Vraagprijs € 435.000,= k.k.
Vraagprijs € 435.000,= k.k.
Vraagprijs € 449.000,= k.k.
Vraagprijs € 449.000,= k.k.
Vraagprijs € 489.000,= k.k.
Vraagprijs € 495.000,= k.k.
Verkocht onder voorbehoud
Vraagprijs € 499.500,= k.k.
Verkocht onder voorbehoud
Vraagprijs € 539.000,= k.k.
Vraagprijs € 549.000,= k.k.
Vraagprijs € 549.000,= k.k.
Vraagprijs € 579.000,= k.k.
Vraagprijs € 598.000,= k.k.
Vraagprijs € 649.000,= k.k.
Vraagprijs € 695.000,= k.k.
Vraagprijs € 895.000,= k.k.
Vraagprijs € 975.000,= k.k.
Vraagprijs € 995.000,= k.k.

Overig aanbod

Deze zeer verrassende (voormalig 3-kamer) benedenwoning heeft een uitermate 
gunstig gelegen achtertuin op het zonnige zuiden! Het beschikt o.a. over een keu-
ken in hoekopstelling v.v. inbouwapparatuur, een moderne badkamer, een ruime 
slaapkamer, een berging in de achtertuin voor de fietsen én een achterom. Het is 
centraal gelegen op slechts 200 m van de duinen en op loopafstand van het strand 
en het centrum. Het is absoluut de moeite waard om de woning te bezichtigen!!

• Ideaal geschikt voor starters, eventueel met inboedel;
• Recentelijk is de straat gerenoveerd;
• Woning met voor- en achtertuin; 
• Woonoppervlakte ca. 60 m2;
• Zie www.greevenmakelaardij.nl voor digitale plattegronden en details.

Wie weet Videoland in Zandvoort nou niet te vinden? Deze bedrijfsruimte is op 
een goede en levendige locatie gelegen midden in het centrum. Het is voor vele 
doeleinden geschikt zoals detailhandel of kantoorfunctie. Op woensdag is de we-
kelijkse markt om de hoek en de herontwikkeling van het Louis Davidscarree biedt 
een goed toekomstperspectief. Het pand is 18 meter diep en heeft naar binnen 
draaiende deuren aan de voorzijde. U wilt als zelfstandige niet meer huren en ei-
genaar van uw bedrijfspand zijn? U bent van harte welkom voor een bezichtiging!

• Alarminstallatie aanwezig, airco bouwjaar ca. 2001;
• Alle zondagen koopzondag in Zandvoort;
• Vloeroppervlakte ca. 95 m2;
• Zie www.greevenmakelaardij.nl voor digitale plattegronden en details.

Sfeervolle driekamer bovenwoning verdeeld over twee woonlagen en voorzien van 
diverse authentieke details zoals o.a. de paneeldeuren en hoge plafonds. De wo-
ning is gelegen midden in het levendige centrum, doch in de luwte! Deze woning 
moet u van binnen hebben gezien om een goed beeld te krijgen.

• Zeer centraal gelegen in de buurt van winkels en NS treinstation;
• Diverse authentieke details aanwezig;
• CV ketel bouwjaar 2009;
• Woonoppervlakte ca. 85m2, bouwjaar ca. 1910;
• Zie www.greevenmakelaardij.nl voor digitale plattegronden en details.

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

Meest verkopende makelaar in 
Zandvoort 2009! (bron: NVM)

IN PRIJS VERLAAGD!

NIEuwbouw

oNDERNEMER!

KARAKTERISTIEK!
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door Erna Meijer

Binnenkort viert Hans Willemse (41) het feit dat hij tien jaar geleden de stap nam om in 
Zandvoort als zelfstandig elektrotechnicus aan de slag te gaan. Het vak heeft hij van huis 
uit meegekregen aangezien zijn vader dit mooie vak ook uitoefende. 

Hoewel, in eerste instantie 
wilde Hans hier niets van 
weten en ging een grafische 
opleiding volgen. Echter het 
bloed kroop waar het niet 
gaan kon en in 1985 stapte hij 
toch over, omdat hij het ‘wer-
ken met zijn handen’ mistte. 
Hans: “Dertien jaar lang heb 
ik met veel plezier bij een mid-
delgroot elektrotechnisch in-
stallatiebureau (Thunnissen 
in Heemstede) gewerkt, waar 
ik diverse bijscholingen heb 
gedaan op het gebied van 
datacommunicatie en bevei-
ligingsinstallaties. Hoewel ik 
ondertussen opgeklommen 
was tot projectleider en lid 
van het managementteam, 
heb ik toch op 1 maart 2000 
besloten voor mijzelf te gaan 
beginnen.” Gelukkig is dat zeer 
succesvol gebleken en heeft 
Willemse in de afgelopen ja-
ren een grote klantenkring in 
Zandvoort opgebouwd, met 
name door mond-op-mond re-
clame en via plaatselijke win-
keliers. Tevens werkt hij voor 
een aantal vaste aannemers. 

In het bijzonder het persoon-

Samen met politici, onderne-
mers en vertegenwoordigers 
van de pers zal het terrein 
bezocht worden, waarna in 
Pluspunt een bijeenkomst 
volgt. Daar zal een verte-

Hans Willemse elektrotechniek

lijke contact met zijn klanten 
is voor hem heel belangrijk. 
Wederzijds vertrouwen 
speelt hierbij een belangrijke 
rol. “Een grote klus is prima, 
maar ik kom ook bij oudere 
mensen bij wie bijvoorbeeld 
alleen een lampje stuk is. 
Naast het gegeven dat ik een 
erkend installateur ben, ben 
ik vanzelfsprekend verzekerd 
voor alle werkzaamheden. 
Het gebeurt helaas te vaak 
dat mensen zich veel ellende 
op de hals halen doordat zij 
de voorrijkosten van € 25 wil-
len besparen. Trouwens, deze 
worden niet berekend als de 
werkzaamheden meer dan 
vijf uur gaan duren.”

Waarvoor kunt u allemaal bij 
Hans Willemse terecht? Veel, 
zoals Domotica (= domein 
van huiselijke elektronica) 
installaties, groepen(kast)
verdelers zowel het ont-
werp als de installatie, bij 
bijvoorbeeld een nieuwe 
keuken alle elektrotechni-
sche werkzaamheden en 
eventueel een lichtadvies, in-
tercom- en na een risicoana-

lyse beveiliginstallaties. Ook 
voor het “Konnex” systeem, 
waarbij een computer je huis 
gaat bedienen, draait hij zijn 
hand niet om. Regelmatige 
bijscholing is voor Hans van-
zelfsprekend.

Je zou denken dat Willemse 
met zijn eenmanszaak en 
zijn gezin, met vrouw Kitty 
en de twee kinderen, zijn 
handen meer dan vol zal 
hebben, maar in zijn vrije 
tijd zet hij zich op diverse 
terreinen ook nog in voor de 
Zandvoortse gemeenschap. 
Zo is hij in totaal al achttien 
jaar (10 jaar in Zandvoort) lid 
van de vrijwillige brandweer, 
zit hij in het comité Viering 
Nationale Feestdagen, is hij 
penningmeester van de mu-
ziekschool New Wave (ge-
lukkig weer terug) en traint 
hij twee keer per week de 
F-pupillen van SV Zandvoort.

H. Willemse Elektrotechniek, 
Zandvoort . Tel. 5739278 
(maandag t/m vrijdag van 
07.00 tot 17.00 uur). www.
willemseelektrotechniek.nl.

Maandag 25 januari om 15.30 uur vindt er een schouw plaats op bedrijventerrein Nieuw 
Noord. Ondernemersvereniging OVZ vindt dat het bedrijventerrein verpauperd is en wil 
het op de politieke agenda krijgen. 

De Nederlandse Vereniging voor een vrijwillig levenseinde 
(NVVe) hield vorige week  dinsdag in Zandvoort een regio-
bijeenkomst in het NH Hoteles. Tijdens deze dag kon be-
langrijke informatie verkregen worden over onder andere 
wilsverklaringen, de ‘niet-reanimeerpenning’ en andere 
levenseindevragen. 

Schouw bedrijventerrein Nieuw Noord

Bijeenkomst vrijwillige levensbeëindiging

door Erna Meijer

De NVVE, die in 1973 is op-
gericht, kent een breed pa-
let aan mogelijkheden om 
waardig te sterven, waarbij 
de eigen keuze van men-
sen centraal staat. Voor het 
komende jaar heeft zij als 
speerpunt ‘Dementie en het 
zelfgewilde levenseinde’. 
Over dit delicate onderwerp 
werd een boeiende lezing 
gehouden.

Afhankelijk van de oorzaak 
zijn verschillende soorten 
dementie te onderschei-
den: Alzheimer, vasculaire 
dementie, Lewy Body de-
mentie, Parkinson dementie 
en de Ziekte van Pick. Het is 
schrikbarend te horen dat, 
als er niets gebeurt op het 
gebied van medicijnen, de 
verwachting is dat in 2050 
circa één op de veertig men-
sen in Nederland getroffen 

Machteld Cambridge | foto: Foppe Kooistra

wordt door deze diagnose. 
Momenteel is dat één op de 81. 

Anders dan vaak wordt ge-
dacht, kunnen dementeren-
den, ondanks hun gestoorde 
denken, wel psychische pijn 
ervaren en neerslachtig, ver-
drietig of angstig worden 
omdat ze allerlei dingen 
niet meer kunnen. In dit heel 
trieste proces met onder an-
dere decorumverlies, zijn zes 
fases te onderscheiden: bij 
fase 1 is er nog geen sprake 
van dementie, in fase 2 is 
het proces begonnen maar 
is de diagnose nog niet ge-
steld, wat in fase 3 wel het 
geval wordt. Fase 4 behelst 
de tijdzone, waarin euthana-
sie nog mogelijk lijkt echter 
in fase 5 is de patiënt ge-
vorderd dement en volledig 
wilsonbekwaam geworden, 
waarna bij fase 6 de patiënt 
in een vegetatieve toestand 
verkeert.

Binnen de Nederlandse wet-
geving is er wel degelijk ruim-
te voor euthanasie of hulp bij 
zelfdoding op verzoek. Let wel: 
men heeft in alle situaties 
geen recht op euthanasie, u 
kunt hierom wel vragen, hetzij 
mondeling of schriftelijk. Een 
arts dient namelijk de over-
tuiging te hebben gekregen 
dat er sprake is van een vrij-
willig en weloverwogen ver-
zoek van de patiënt en dat er 
sprake is van een uitzichtloos, 
onomkeerbaar en ondraaglijk 
lichamelijk of psychisch lijden. 
Voor veel mensen is een actief 
beëindigen van het leven ech-
ter een onaanvaardbare stap. 
In Nederland heeft men wel 
het recht een behandeling te 
weigeren en bestaat er ook 
een niet-reanimeerpenning, 
een specifiek behandelver-
bod, dat alleen het verbieden 
van hartmassage en beade-
ming betreft. 

Er zijn bij de NVVE, Postbus 
75331, 1070 AH Amsterdam 
(www.nvve.nl) zeer duidelijke 
brochures over al deze onder-
werpen te verkrijgen, waar-
door men bij vol verstand 
respectvolle keuzes rond het 
levenseinde kan maken.

Machteld Cambridge tijdens Oomstee Jazz
Volgende week vrijdag, 29 januari, zal de bekende jazzzan-
geres Machteld Cambridge haar opwachting maken tij-
dens Oomstee Jazz. Samen met pianist Nick v.d. Bos, Hans 
Kwakernaat op contrabas en Menno Veenendaal op drums 
zal zij een concert verzorgen. Het is de eerste keer dat zij te 
gast is in café Oomstee.

bliek ogenblikkelijk te boeien 
en stilstaan is dan zeker geen 
optie. Cambridge heeft een 
fascinerende uitstraling en in 
het door haar gezongen reper-
toire weet zij een zeer brede 

Zangeres Machteld Cam-
bridge is een graag geziene 
gastsolist op nationale en 
internationale jazzpodia. Met 
haar krachtige en warme 
stemgeluid weet zij het pu-

schakering aan klankkleuren 
te genereren.

Een optreden van Machteld 
Cambridge is ook nog eens 
een reis door de geschiede-
nis van de jazz zoals die in 
Amerika ontstond, in de eerste 
helft van de vorige eeuw. Alles 
komt aan bod: intense negro-
spirituals, uitbundige gospel-
songs, geladen bluesmelodie-
en en meeslepende ballades. 
Daarnaast worden swingende 
jazzstandards en feestelijk 
swingende Caribische uitstap-
jes door haar niet geschuwd. 
Machteld Cambridge komt 
voor het eerst in Zandvoort 
optreden en dat mag u beslist 
niet missen!

Het concert begint om 21.00 
uur en is gratis toeganke-
lijk. Komt u op tijd want café 
Oomstee is niet al te groot!

genwoordiger van de KvK 
schetsen welke mogelijkhe-
den er zijn om het terrein te 
upgraden. Belangstellenden 
zijn van harte welkom om 
bij de schouw aanwezig te 

zijn. Ter hoogte van Colpitt, 
Kamerlingh Onnesstraat 40, 
is het verzamelpunt, waarna 
gezamenlijk naar het bedrij-
venterrein zal worden ge-
wandeld.
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Tel: 06-40601692  E-mail: pzwemmer@casema.nl

• Klein onderhoud (in en om het huis)

• Overkappingen
• Timmerwerk
• Hekwerken
• Bestrating

Onderhoudsbedrijf P. Zwemmer

SCHILDERW
ERK GLAS

VAN AACKeN 
GLASZeTTeRSBeDRIJF 
levering en plaatsing alle glassoorten.

NU OOK:
vernieuwen kozijnen & schilderwerk.

vrijblijvende offerte!
023-5720480 / 06-41374921
e-mail: aacken@kpnmail.nl

Winterse boeketten!

Specialist voor al uw bloemwerken.

Tandenbleken met 
de sourire methode.
Een stralende witte lach in 14 
dagen is nu mogelijk. Deze 
behandeling is gegarandeerd 
de veiligste methode. Maar dan wel aanzienlijk 
voordeliger dan door een behandeling bij de 
tandarts. Ik pas dezelfde methode toe. 
Het grote verschil zit ‘m in de prijs. 

Nu voor €199,- 
Uw tanden worden blijvend 
tot maximaal tien tinten witter. 

Het eindresultaat hangt af van de originele kleur
van uw tanden. Het merk Sourire is al 30 jaar  
oud en is afkomstig uit Amerika waar tanden
bleken al veel langer een hit is. Sourire draagt  
een Amerikaans en Nederlands keurmerk en is  
in 2009 door de consumentenbond verkozen  
als beste! 
Voor het stappenplan en verdere informatie kunt 
u altijd kijken op de website www.sourire.nl 

Of voor een afspraak 
kunt u bellen met 0623972853. 
Lucienne’s Schoonheids en Massagesalon
Burg.Nawijnlaan 10  2042 PM Zandvoort

Behang- en schildersbedrijf 
Arnold Nijkamp Tel/Fax 571 
31 72 Mobiel 06-54 264 259 
Voor al uw behang-, wit- en 
schilderswerkzaamheden 

www.arnoldnijkamp.nl 
.........................................................

Kabel-internet/adsl 
installa  teur helpt bij alle 

PC-PRO BLeMeN. Advies en 
aanleg (draadloos) netwerk. 

Ook avonden/weekend.
 Rep-it, to taal 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
.........................................................

Beautysalon MYRNA 
Van Speijkstraat 2/101, 

2041KL Zandvoort. 
Behandeling volgens 

afspraak, ook ‘s avonds. 
Tel. 5720108 of 06-48318230
.........................................................

Nagelstyliste worden?? 
De opleiding tot nagel-

styliste begint met de gratis 
introductie avond bij  
A.B. Nails in Haarlem.  

Schrijf je in via  
www.abnails.nl  

of bel 023-5245005.
.........................................................

Pedicure Beata Visser 
Ge specialiseerd in de 

diabetische en reumatische 
voet- en nagelcorrectie. 

Tel. 06-52461796 /  
023-5715921. 

Bilderdijkstraat 22, 
Zandvoort. Diabetische 

en reumatische voet 
worden vergoed door 

zorgverzekeringen.
.........................................................

WINTeRDIP....?
Lichttherapie helpt!!

Info bij Slender 
You Zandvoort

Tel. 06-19413733

ZANDKORRELS
Vlug Fashion, Haltestraat 

2a Zandvoort. Hartelijk 
dank voor de schitterende 

prijs, een Dyrberg/Kern 
horloge. Wil Bomert

.........................................................
God zegt: 

“Roep je mij aan, 
Ik geef antwoord. In de 
nood zal ik bij je zijn.” 

(Bijbel: Jesaja 58 vers 9). 
Heeft u gebed nodig? Mail 
Huis van Gebed Zandvoort: 

gebed-zandvoort@
hotmail.com

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

1 woon/slaapkamer, 
douche, toilet, keu-

ken, grote tuin. 
Incl. electra-water-internet-
TV. € 700 p.m. + borg. Per 1 

februari. Info: 06-53344660. 
.........................................................

Tegen elk aanneme-
lijk bod te koop 

Solina B 206 orgel. 
Tel.: 023-5715680

.........................................................
Met spoed gevraagd: 
huishoudelijke hulp 
PGB (wit betaald). 

Niet rokend, Ned. talig, 
3 à 4 uur per week. 

Tel. 5717563 (9.00-17.00 uur)
.........................................................

Te koop: 
eenv. glas-in-lood ramen. 

45x70 met lijst (8cm). 
€ 25,- p.st. Tel. 5730797

.........................................................
Lieve buurman Warmedam 

en lieve meneer 
van de gemeente, 

bedankt voor jullie hulp 
met de kerstbomen. 

Super! Kinderen Petter
.........................................................

Ik wil de brandweer 
hartelijk danken voor 
de goede zorg bij de 

kerstboomverbranding 
en de heerlijke chocola-
demelk met slagroom. 

Fantastisch! Oma Koper 
en kleinkinderen

ZANDKORRELS INVULBON
Met ZandvoortPas korting op een zandkorrel

Particuliere zandkorrel €7,50
Met ZandvoortPas €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 zandkorrel €12,50 (excl.BTW)
Met ZandvoortPas €10,-
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, Kleine Krocht 2
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 verkeerde of onjuiste inhoud 
van Zandkorrels. Zet- en typefouten voorbehouden. 

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

Bel 023-5732752 of mail 
info@zandvoortsecourant.nl

Wilt u iemand in de Spotlights zetten?

Spotlight €35,- Met ZandvoortPas: 125,-
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Jasper Blom trad op voor jazzliefhebbers Imponerende start Classic Concerts 2010 
De ware jazzliefhebbers bevonden zich afgelopen zondag 
in De Krocht. Saxofonist Jasper Blom zorgde, samen met 
pianist Rob van Krefeld, voor een echt muziekfestijn.

Met het uitnodigen van het Heemsteeds Philharmonisch Orkest heeft de Stichting Classic 
Concerts een geweldig begin gemaakt met de concertreeks van 2010. Letterlijk was het 
zondag in de Protestantse kerk een volle (orkest)bak. Voor aanvang werd meegedeeld dat 
de opbrengst van de open schaalcollecte in zijn geheel gestort zou worden op giro 555 ten 
behoeve van de slachtoffers in Haïti. en dat bleek in zeer goede aarde te vallen, want in 
totaal werd het flinke bedrag van € 936,64 opgehaald. 

Jasper Blom in De Krocht

Heemsteeds Philharmonisch Orkest in de Protestantse kerk

muziek, de noten schijnbaar 
moeiteloos weet te vinden. 
“Hij is één van de grootste pi-
anisten die ik ken”, fluisterde 
een muziekkenner in mijn 
oor. En ik geloof haar onvoor-
waardelijk. Wat een techniek 
en een beheersing van de 
muziek heeft deze begaafde 
pianist. Een genot om naar te 
luisteren.
 
Blom speelde voor het eerst in 
De Krocht maar ik hoop niet 

Na de pauze schakelde het or-
kest over op, zoals de dirigent 
het noemde, een ‘rollercoas-
ter’ van muziek. Heel afwis-
selend, zoals de ‘Ouverture 
Coriolan’ van Ludwig van 
Beethoven, die hij schreef als 
introductie van het treurspel 
van Heinrich von Collin en 
gebaseerd op de wederwaar-
digheden van de Romeinse 
patriciër Gnaus Marcius, bij-
genaamd Coriolanus. Van heel 
andere aard was de composi-
tie van Camille Saint-Saëns 
(1835-1921) voor de in 1908 
uitgebrachte stomme film 
‘L’assassinat (= sluipmoord) 
du Duc de Guise’ met een ge-
weldige klarinetsolo. Saint-
Saëns was namelijk de eerste 
componist van filmmuziek. 
De Pastorale in C mineur BWV 
590 van Bach werd uitgevoerd 
in een symfonisch arrange-
ment van dirigent Verhoef.

Met heel veel bewondering 
luisterde het enthousiaste 

Sporen uit het verleden
Edo van Tetterode

Dit is de laatste gevelsteen die edo van Tetterode in 
Zandvoort gemaakt heeft. In Haarlem is in de muur 
van Schapenplein 4 nog een fraaie ‘goedendag’ te 
vinden. Natuurlijk zijn er nog meer objecten van Van 
Tetterode in Zandvoort maar die staan in afgesloten 
tuinen, zijn onvindbaar zoals de watertoren bij de 
fitness school aan de Paradijsweg of staan bij een 
zwembad in Spanje. Mocht iemand in het bezit zijn 
van een niet genoemd object? Neem dan contact op 
met de redactie van deze krant: 5732752 of sporen@
zandvoortsecourant.nl. 

Hannie Schaft
In de muur van de Hannie Schaftschool 
aan de Cornelis Slegersstraat is een ge-
velsteen aangebracht die vervaardigd is 
door Edo van Tetterode. De afbeelding 
uit rood Maulbronners zandsteen stelt 
een spelend meisje voor in kleding van 
de jaren dertig. Op de achtergrond staat 
de oude Zandvoortse watertoren van 
voor de oorlog. Verder zijn een vlieger 
afgebeeld en de letter ‘D’. De letter ver-
wijst naar de vroegere benaming toen 
de openbare scholen nog met A tot en 

tekst en foto Nel Kerkman

door Lienke Brugman

Ditmaal was het trio van 
Johan Clement anders sa-
mengesteld dan de jazzlief-
hebbers gewend waren. 
Alleen Eric Timmermans was 
‘bekend’ en bespeelde zoals 
gewoonlijk de bas op onna-
volgbare wijze. Dit mag ook 
gezegd worden van saxofo-
nist Blom en pianist Rob van 
Krefeld. Verbazingwekkend 
zoalsVan Krefeld, zonder blad-

Het circa zestig leden tellende 
orkest onder leiding van de 
zeer gedreven dirigent Dick 
Verhoef opende, op nadruk-
kelijk verzoek van Toos Bergen, 
met de Negende symfonie, 
opus 95 ‘Uit de nieuwe wereld’ 
van Antonin Dvorák en dat 
bleek een fantastische keus te 
zijn. Toen de Tsjechische com-
ponist (1841-1904) in 1892 in 
New York werd benoemd tot 
directeur van het Nationale 
Conservatorium, was hij al op 
het hoogtepunt van zijn roem. 
Hij had grote interesse voor 
negro spirituals en liederen en 
dansen van de indianen, wat 
nadrukkelijk tot uiting komt in 
deze symfonie en met name 
toont het tweede thema een 
opvallende verwantschap met 
de spiritual ‘Swing Low, Sweet 
Chariot’. Bijzonder fraai om 
te horen was de melancho-
lieke solo op de althobo in het 
Largo, een thema dat in een 
veel sneller tempo te beluis-
teren viel in de finale. 

met D werden vermeld. Pas in 1948 kre-
gen de openbare scholen namen. Van 
Tetterode schonk de gevelsteen bij de 
opening van de school (1978) samen 
met een gebeiteld gezicht van Hannie 
Schaft. De gevelsteen en het object zijn 
afkomstig uit de twee zuilen van school 
D waar Van Tetterode als oud leerling 
bij meester Loogman de lessen volgde. 
Hopelijk wordt de gevelsteen voorzich-
tig mee verhuisd naar het nieuwe scho-
lencomplex. 

voor het laatst, hij was duide-
lijk in zijn element. Met zijn 
sonore klanken betoverde hij 
het publiek. Maar ook in zijn 
snelle improvisatie blijkt hij 
de ware kunstenaar te zijn. 
Grandioos was de harmonie 
in het stuk ‘Yard Bird Suite’ 
van Charlie Parker. In een 
perfect samenspel en inter-
actie wisten de musici elkaar 
te vinden. Het leverde hen 
regelmatig een enthousiast 
applaus op van de aanwezige 
jazzliefhebbers. Helaas was 
het aantal bezoekers niet 
voldoende om de zaal van 
De Krocht te vullen. Jammer 
want voor slechts € 15 krijgt 
men geweldige jazzmuziek op 
een presenteerblaadje aange-
boden! Na de pauze werden er 
nog enkele stukken gespeeld 
van Charlie Parker en Duke 
Ellington, waarna het concert 
werd afgesloten met het toe-
passelijke ‘Thats All’. Zondag 
7 februari is trombonist Ilja 
Reijngoud te gast. Houd deze 
middag dus vrij! Voor meer 
info www.jazzinzandvoort.nl. 

publiek naar de zeer jonge 
Rudie Ros (1997 in Dokkum 
geboren). Niet alleen speel-
de hij voortreffelijk op zijn 
elektrische gitaar, maar het 
bijzondere is dat hij het con-
cert voor gitaar en orkest, 
‘Fantarossie’ genaamd, zelf 
in slechts één maand en met 
behulp van een computerpro-
gramma heeft geschreven! 
Hij zit in de eerste klas havo/
vwo en hoopt over enkele 
jaren te worden toegelaten 
tot het conservatorium en 
dat zal hem met zoveel ta-
lent zeker lukken. In de sfeer 
van het Nieuwjaarsconcert in 
Wenen werd ook deze ope-
ning van de klassieke con-
certenreeks afgesloten met 
de Radetzkymars van Johann 
Strauss sr. met vanzelfspre-
kend het bijbehorende luide 
handgeklap; niet alleen gel-
dend voor deze mars maar te-
vens als dank aan het orkest 
voor een geweldige muziek-
middag!

Historische tegelroute Zandvoort 
Gnoom) aan het Kerkpad; 
- Café restaurant Neuf (ka-
tholieke schuilkerk) in de 
Haltestraat; 
- Winkel Het Wonder van 
Zandvoort in de Swaluë-
straat.

Indien u in het bezit bent 
van een van deze foto’s zou-

In verband met de ontwik-
keling van de Historische 
tegelroute Zandvoort is het 
Zandvoorts Museum op zoek 
naar oude foto’s van:
- Het Onderling Hulpbetoon 
in de Haltestraat; 
- Café restaurant ‘t Wapen 
aan het Gasthuisplein; 
- Café De Harlekijn (De 

den de medewerkers van 
het Zandvoorts Museum 
het bijzonder op prijs stel-
len wanneer zij hier ge-
bruik van kunnen maken 
t.b.v. de Historische tegel-
route Zandvoort. U kunt het 
Zandvoorts Museum berei-
ken via tel. 5740280 of e-mail: 
museum@zandvoort.nl. 
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Gemeenteraadsverkiezingen 2010
In de aanloop naar de verkiezingen gaat de Zandvoortse Courant veel aandacht aan de 
diverse politieke partijen in Zandvoort schenken, net als 4 jaar geleden. Iedere week tot 3 
maart stellen wij de partijen in de gelegenheid te reageren op een aantal vragen of stel-
lingen die de Zandvoortse Courant gesteld heeft over thema’s die in Zandvoort spelen. 
Wekelijks worden daarvan maximaal twee gepubliceerd.

De volgorde van partijen die 
wij aanhouden in de beant-
woording, is die van de grote 
van de raadsfractie van de 
partij en dus het nummer 

van de lijst bij de verkiezin-
gen. Als eerste derhalve komt 
de VVD aan het woord en 
als laatste D66 omdat deze 
partij nog geen raadsfractie 

in Zandvoort heeft. Tevens 
vindt u aan de rechterzijde 
van deze pagina’s de tweede 
politieke column van onze 
gastcolumnist Hans Botman.

De vragen van deze week zijn:

1. Hoe denkt u invulling te geven aan ‘Zandvoort Parel aan zee PLUS’? 

2. Het huidig college heeft een route uitgestippeld voor de 
 ontwikkeling van de Middenboulevard. Hoe gaat u hiermee verder?

Parel aan Zee PLUS
De VVD wil invulling geven aan Parel aan Zee PLUS door 
te focussen op de basis namelijk het behoud van de au-
thenticiteit van Zandvoort en tevens een plek te creëren in 
of bij het circuitterrein alwaar hoogwaardige technologie 
kan worden ontwikkeld voor aandrijvingmechanismen 
en die uit te proberen op het circuit. Wij denken dan aan 
een samenwerking met een faculteit van bijvoorbeeld 
de TH Delft.
 
Middenboulevard
De ontwikkelingen op de Middenboulevard dienen zich 
te concentreren op het op zo kort mogelijke termijn vin-
den van hotelbouwers en exploitanten. De benodigde 
grond kan in erfpacht, of om niet, ter beschikking worden 
gesteld. Dit brengt uitstraling en werkgelegenheid met 
zich mee. Daarnaast een ongeremde aandacht voor on-
dergronds parkeren in of bij de Zeereep, hetgeen nu nog 
niet mogelijk is. De lobby om hier toestemming voor te 
verkrijgen moet worden geïntensiveerd. 
 
Met deze 4 punten kan het toekomstige college en raad 
zonder al te grote financiële inspanningen een fantasti-
sche invulling geven, Een invulling die passend is in het 
bestemmingsplan, de Structuurvisie en de financiële mo-
gelijkheden van Zandvoort.

Parel aan zee PLUS
Na consultatie/inbreng van bewoners en ondernemers 
is de Structuurvisie in de eerste plaats een zelfbindende 
visie van de gemeenteraad op de gewenste ontwikkeling 
van Zandvoort. Binnen de nieuwe raad zal OPZ die visie 
vertalen in bestemmingsplannen die voor die ontwik-

kelingen het ruimtelijke en juridische kader vormen. Wij 
willen nieuwbouw op een schaal die bij ons dorp past. 
Bij die ontwikkelingen komen wij op voor de belangen 
van zowel burgers als ondernemers. Ons uitgangspunt 
is behoud van het mooie en ontwikkeling van het goede 
voor Zandvoort. 

Middenboulevard
In de visie van OPZ moet de raad zich eerst uitspreken over 
de eisen die zij aan de (beeld)kwaliteit van toekomstige 
stedenbouwkundige invullingen wil stellen. Wij kennen 
een groot belang toe aan de ontwikkeling van het jaar-
rond verblijfstoerisme in Zandvoort en willen met name 
bij de polen mogelijkheden scheppen om daar nieuwe 
verblijfsaccommodatie te bouwen. Cruciaal voor een ge-
meente als de onze is de mate van financiële steun die 
bijvoorbeeld de provincie ons kan bieden. Voorwaarde 
daarbij is of het kustveiligheidsbelang dergelijke ontwik-
kelingen mogelijk maakt of juist niet. Het huidige veilig-
heidsbeleid, waarin ondergronds parkeren onmogelijk is, 
staat haaks op het gewenste. Verder biedt het bestem-
mingsplan te ruime mogelijkheden voor ontwikkeling. Wij 
hebben getracht dit door amendementen te voorkomen, 
maar kregen niet voldoende steun. Wij zullen de ontwik-
kelingen dan ook kritisch volgen en zeker niet nalaten 
waar nodig pogingen te ondernemen bij te sturen.

De structuurvisie Parel aan Zee plus is mede tot stand 
gekomen door goed te luisteren naar de ideeën van de 
Zandvoortse inwoners en zo hoort het ook. De PvdA staat, 
evenals de Provincie Noord Holland, geheel achter deze 
visie.

Het is nu zaak dat dit stuk de behandeling krijgt die bij 
een visie past. En dat is niet, zoals een aantal partijen wil, 
bij voorbaat de zaak dichttimmeren met allerlei kaders 
en regels. Dit zorgt er alleen maar voor dat elke vorm van 
creativiteit in de kiem wordt gesmoord. De PvdA wil dat 

Parel aan Zee PLUS
Het CDA Zandvoort zou het volgende in de invulling van 
dit plan concreter willen maken. Wij willen Zandvoort jong 
houden, dus er dient nu een keuze gemaakt te worden 
voor woningbouw voor de Zandvoortse jongeren, zodat 
de jongeren hier kunnen blijven wonen. We willen een 
duidelijk invulling geven aan het groen in Zandvoort en 
ons hier hard voor maken. Er dient een grote trekpleister/
attractie op gebied van sport te komen. We zien hier een  
combinatie met het circuit ter bevordering van het dag- 
en verblijfstoerisme voor de toekomst.

Middenboulevard
Het recentelijk vastgestelde bestemmingsplan zal nu ver-
der omgezet worden in haalbare plannen waarbij het CDA 
de volgende uitgangspunten uit gaat. De ontwikkeling 
van het Badhuisplein moet leiden tot een kwaliteitsver-
betering van de aansluiting tussen het dorp en het strand 
waarbij het CDA een echt ‘open venster’ naar zee wenst 
terug te zien. Het CDA streeft naar verbeteren van de kwa-
liteit van de openbare ruimte en niet naar het realiseren 
van veel hoogbouw, waarbij er goed met de bewoners 
overlegd moet worden.

ideeën samen met de gehele Zandvoortse bevolking in 
de komende jaren uitgewerkt gaan worden.

Te veel en te vaak laten partijen hun oren hangen naar de 
groep notoire bezwaarmakers die telkens weer hun stem-
pel drukken op mogelijke vernieuwingen in Zandvoort. Dit 
heeft alleen maar voor achteruitgang gezorgd. Het wordt 
hoog tijd dat de zwijgende meerderheid zich laat gelden.

Dit geldt ook voor de mogelijke ontwikkelingen in het 
Middenboulevard-gebied. Deze moeten met durf en crea-
tiviteit aangepakt worden. De Middenboulevard moet ons 
visitekaartje worden. Dat gaat dus heel Zandvoort aan. 
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Parel aan Zee PLUS
Van de Structuurvisie Parel aan Zee PLUS, kan volgens 
GBZ alleen iets van terechtkomen als de 52000 vierkante 
meter aan de kuststrook een bestemmingsplan krijgt die 
aan onze nota van uitgangspunten voldoet. Hierin staat 
waar het plan volgens ons aan moet voldoen, willen wij 
het kunnen ondersteunen. Deze nota van uitgangspunten 
vindt u op de website van GBZ.

Middenboulevard
Het Middenboulevardgebied strekt zich uit van af de wa-
tertoren tot aan het Palace gebied. De Structuurvisie Parel 
aan zee PLUS is weliswaar voor het hele dorp maar zonder 
Middenboulevard kan er geen Parel aan Zee PLUS zijn. 
Zoals wethouder Marten Bierman al aangaf: “Ik heb voor 
dit boulevardgebied een springvorm aangeleverd. De vul-
ling moeten jullie nog maken, succes.” 4 jaar geleden was 
er een duidelijk plan met investeerders. Bierman heeft 
zijn taak niet uit kunnen voeren. Het was aan hem om 
te komen tot een bestemmingsplan met inhoud. Alleen 
het bestemmingsplan is er gekomen, de inhoud niet. De 
grote vraag is of het geheel goedgekeurd wordt door de 
VROM inspectie. Formeel is er geen bestemmingsplan, 
maar een aanzet om er toe  tekomen. De raad heeft de 
contouren vastgesteld, maar dat zegt nog niks.. 4 jaar 
verloren dus. GBZ geeft dit duidelijk weer in zijn nota van 
uitgangspunten.

Parel aan Zee PLUS 
Parel aan Zee was en is een goed thema voor Zandvoort. 
Het zou een goede basis kunnen zijn om verder beleid 
op te ontwikkelen. Echter de Structuurvisie maakt geen 
keuzes, wat gaan we doen op gebied van wonen voor 
onze jongeren? Welk soort toerisme willen we eigenlijk 
in Zandvoort? Op een aantal punten van het concept is 
GroenLinks het niet eens. Te veel asfalt in de duinen ten 
behoeve van fietspaden. Geen hoofdweg langs de zuid-
duinen. En ook vinden wij bebouwing op parkeerterrein 
Zuid ongewenst, die mogelijkheid wordt open gehouden. 
Daarnaast mag de beoogde sportpool bij het circuit, op 
de plaats van de camping, niet ten koste gaan verblijfsre-
creatie. Wat GroenLinks betreft zal er na de verkiezingen 
nog het nodige aan de ‘Parel’ gesleuteld moeten worden 
om er voor de toekomst een echt werkbaar document 
van te maken.    

Middenboulevard
GroenLinks is het niet eens met route die het huidig college 
heeft uitgestippeld ten aanzien van de Middenboulevard. 
Er is te weinig rekening gehouden met de belangen van 
de bewoners. De voorgestelde bouwvolumes zijn veel te 
groot. Wij willen geen ‘Bijlmer aan Zee’. In overleg met be-
woners zal eerst de toegestane bebouwing teruggebracht 
moeten worden naar de menselijke Zandvoortse maat. 
Er zal wat moeten gebeuren maar GroenLinks wil een 
bouwplan met lucht, ruimte en een open Badhuisplein.

Parel aan Zee PLUS
D66 Zandvoort onderschrijft voor een groot deel de inhoud 
en de ambitie die in Parel aan Zee PLUS is neer gelegd, maar 
in de visie van D66 Zandvoort gaat het plan lang niet ver 
genoeg. Het ambitie niveau om Zandvoort meer grandeur 
te geven moet omhoog. Opvallend is dat iedere verwijzing 
naar duurzaamheid ontbreekt. Het plan gaat ook voorbij 
aan de huidige bestaande knelpunten. Wij zijn voorstander 
om eerst de huidige knelpunten aan te pakken en dan pas 
uitbreidingen toe te voegen. Wij realiseren ons dat in de 
komende jaren de financiële kaders en middelen beperkt 
zullen zijn.

Middenboulevard
D66 Zandvoort wil af van de term ‘Middenboulevard’. Alleen 
bestemmingsplantechnisch bestaat deze. Wij vragen ons af 
wat te doen met het Badhuisplein of het Watertorenplein.  
Elke omgeving heeft  immers zijn eigen identiteit en pro-
blematiek. Er zal gekeken moeten worden naar mogelij-
ke nieuwbouw en of er gesloopt moet worden. Wij zijn 
voorstander van het hergebruiken van de huidige bebou-
wing, waardoor een groot deel van de huidige bewoners 
in de eigen woning kan blijven wonen. Voorkomen moet 
worden dat een ontwikkelaar één plein in z’n geheel gaat 
ontwikkelen, waardoor grootschalige projecten ontstaan. 
Kwalitatieve diversiteit was wat Zandvoort vroeger zo bij-
zonder maakte en dat is wat de verschillende pleinen nodig 
hebben om van Zandvoort weer de Parel aan Zee te maken.

Parel aan Zee PLUS
Het is jammer dat er weinig over de inwoners wordt 
gesproken in Parel aan Zee PLUS, de toekomstvisie van 
Zandvoort. Hoe ziet Zandvoort er straks uit? Hoe ziet u 
wijk er straks uit? Het gaat zoals altijd veelal over toeristen 
en ondernemers en de vraag hoe kunnen wij deze groep 
het beste van het beste geven, het liefst met 5 sterren 
hotels en dure winkels. Sociaal Zandvoort zal zich sterk 
maken om de inwoners van Zandvoort er ook van te laten 
profiteren. Woonstichting De Key en de gemeente zullen 
presentatieafspraken moeten maken die bindend zijn. 
Wijken en oudere woningen zullen ‘opgeplust’ moeten 
worden. Het groen in de wijken zal er prachtig uit moeten 
gaan zien. En elke wijk heeft daarnaast zijn eigen ontmoe-
tingsplek en de jeugd een eigen honk.

Middenboulevard
De Middenboulevard dient niet vol gebouwd te worden 
en zeker niet te hoog. Algemeen toegankelijke bestem-
mingen, zoals parkjes, wandelboulevards en overige re-
creatiebestemmingen, passen beter in dit gebied. Is er 
in dit gebied geen draagvlak voor de plannen, dan zal 
Sociaal Zandvoort niet akkoord gaan. Eerst draagvlak dan 
bouwen. Hoogbouw dient beperkt te blijven tot de hoogte 
van de bestaande omliggende gebouwen. 

Sociaal
Zandvoort

column Poltiek

De VVD afdeling Zand voort  
is erg optimistisch over de 
komende gemeenteraads-
verkiezingen op 3 maart. 
Jerry Kramer, de nummer 
vier op de lijst van de libe-
ralen, gaat uit van vijf zetels 
en volgens hem komen de 
andere partijen niet boven 
de twee uit. Ook D66 niet, 
want de kandidaten weten 
waarschijnlijk het raadhuis 
niet te vinden. Denkt Kramer.
De VVD’ers kunnen die route 
wel dromen. Het is inder-
daad niet uitgesloten dat 
de VVD wederom veruit de 
grootste partij gaat worden, 
maar dat is dan niet te dan-
ken aan fantastische politie-
ke resultaten. Zo verdiende 
de interne machtsstrijd bin-
nen de plaatselijke afdeling 
niet de schoonheidsprijs. 
Een puur staaltje van stin-
kende politieke spelletjes. 
Belinda Göransson, overi-
gens een verademing in de 
gemeenteraad, zou de door 
de kiescommissie en be-
stuur samengestelde lijst 
aanvoeren, met Ellen Verheij 
als nummer twee. Wat zich 
in de achterkamertjes af-
speelde kan beter nooit in de 
openbaarheid komen, maar 
uiteindelijk dreef good old 

Wilfred Tates boven. De hui-
dige VVD-wethouder kreeg 
in december een motie van 
wantrouwen aan zijn broek, 
die hij ternauwernood over-
leefde.
Fractievoorzitter Fred Paap 
gaf via zijn weblog overi-
gens een uiterst interessant 
doorkijkje. Tates zou met 
regelmaat VVD-leden de 
toegang tot zijn werkkamer 
ontzeggen. Het was daarom 
niet verwonderlijk, maar wel 
ontluisterend om te zien hoe 
Paap zijn wethouder publie-
kelijk liet vallen. Misschien 
dat Paap al in de toekomst 
keek met een mogelijke rol 
bij Gemeentebelangen, de 
uitwijkhaven voor ruziënde 
VVD’ers.
Burgemeester Niek Meijer 
(óók VVD) deed bijna een jaar 
geleden een dappere poging 
om jongeren kennis te laten 
maken met het werk als ge-
meenteraadslid. Het imago 
is negatief: stapels dossiers, 
stroperige besluitvorming, 
een geringe vergoeding, 
kortom taaie kost. En 
om daar een positieve 
draai te geven is niet 
makkelijk. Zijn eigen 
partij helpt hem er in 
ieder geval niet bij.

Stinkende politieke spelletjes

H
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s B
ot

m
an

Weblogs en twitteren
Diverse gemeenteraadsleden hebben al jaren een weblog. 
Daarin geven zij hun mening over zaken die actueel zijn of 
waarover zij iets te melden hebben. Tegenwoordig is een 
aantal lokale politici ook aan het twitteren geslagen. 

Via D66zandvoort, CDA-
zand voort en VVDzandvoort 
zijn deze partijen te volgen 
via twitter. Hiervoor dient 
u zelf eerst een twitterac-
count aan te maken (zie 
www.twitter.com). Tijdens 
de afgelopen commissie-
vergadering van dinsdag 
12 januari werd al volop ge-
twitterd door de partijen. 
Richting de komende verkie-
zingen zullen de spraakma-
kende berichten ongetwij-
feld toenemen.  

Jerry Kramer (VVD) was tij-
dens de verkiezingscampagne 
van 2006 de eerste met het 
fenomeen weblog en nu zijn 
er zeven die in meer of min-
dere mate worden bijgehou-
den. Kijkt u zelf maar eens. De 
adressen van Fred Paap, Be linda 
Göransson, Jerry Kra mer (allen 
VVD), Bruno Bou berg Wilson 
(OPZ), Nico Stam mis (PvdA), 
Willem Paap (SZ) en Cees van 
Deursen (GL) kunt u vinden op 
www.zandvoort.nl>Bestuur> 
Ge meen teraad>Weblogs. 
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Karim en Mo
www.autobedrijfkarimo.nl

Curiestraat 10, 2041 CD Zandvoort T. 023-5733792
F. 023-5733793 E. autobedrijfkarimo@planet.nl

Onderhoud en reparatie alle merken
Occasions in - en verkoop

APK

2010! Een nieuw jaar, hoog tijd voor 
leuke conditietraining in de buitenlucht! 

Onze trainingen zijn zeer verantwoord 
en voor iedereen toegankelijk.

Iedereen die zich per telefoon of via onze 
website inschrijft voor 1 februari profiteert 

van een aantrekkelijke korting:

u betaalt geen € 95,- maar € 59,- voor 10 trainingen!

Trainingstijden: woensdag: 19.30-20.45 uur,
  zaterdag:  10.00-11.15 uur.

Verzamelplaats: Boulevard Paulus Loot 
t.h.v. strandtent Havana.

Bel: 06-53227486
Mail: info@quatrobt.nl

www.QuatroBT.nl

Eindelijk leuke conditietraining!

Een winterse fleecetrui, gemaakt van uw oude shampoofles? Dat kan. De inhoud van de speciale containers voor 
plastic afval, herkenbaar aan het oranje poppetje, wordt gerecycled. Uw afval kan gebruikt worden voor de pro-
ductie van tennisballen, dvd-hoesjes, fleece en veel meer. Gun uw plastic verpakkingsmaterialen een nieuw leven!
 
Ligt u niet wakker van het milieu? Zelfs dan zijn er voordelen aan afval scheiden. Recyclen is goedkoper dan ver-
branden. De kosten van afvalverwerking worden verwerkt in de afvalstoffenheffing. Minder afval produceren en 
het gescheiden aanbieden kan dus nog meer opleveren. 

Minder weggooien: 4 gouden tips
1. Recycle zelf - gebruik bakjes en flesjes die goed schoon te maken zijn voor drinken,
    kliekjes of om spullen op te bergen. 
2. Kies bewust – koop bijvoorbeeld geen gebotteld water, kraanwater is even goed en vrijwel gratis. 
    Voor gebottelde dranken geldt: herbruikbare (statiegeldflessen) zijn beter voor 
    het milieu dan wegwerpflessen. Plastic is beter dan eenmalig te gebruiken glas. 
3. Koop en kook op maat - Per jaar gooien we zo’n € 300,- aan eten weg.
4. Minder papier en karton – Bij het gemeentehuis kunt u een NEE/JA 
     of NEE/NEE sticker ophalen om ongewenst drukwerk te weren.

Op www.milieucentraal.nl en www.voedingscentrum.nl staan veel tips voor groen huishouden.   

 Plastic Heroes in Zandvoort
Zorgt u voor een lekker warme shampoo-trui?   

De speciale containers 

voor plastic verpakkings-

afval zijn geplaatst!

Coming soon...
info : http://barbattlezandvoort.hyves.nl/
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                        Wim Veldhuizen

cent. Dit resulteerde in de begeleiding van bridgereizen van 
Primavera naar Portugal en Griekenland. Velen in Zandvoort 
hebben eerst bij het Stekkie, later Akza en nu Pluspunt de eer-
ste beginselen van het bridgespel door Wim onder de knie ge-
kregen. Hij heeft jarenlang getafeltennist bij GSV Heemstede, 
werd districtsvoorzitter Kennemerland en benoemd tot erelid. 
Thans tennist hij nog wekelijks met een vast team. Via het be-
zorgen van ‘Tafeltje Dekje’ kwam hij natuurlijk in het bestuur 
van het Welzijnscentrum, was hij actief in de fusiegroep en 
tot zijn 70e commissaris van Pluspunt. Wel verzorgt hij nog 
steeds als vrijwilliger de administratie en belastingzaken van 
ouderen met een klein inkomen. Ook zit Wim sinds een paar 
jaar in de Stichting Zandvoortse Bridgeactiviteiten die na een 
rustpauze weer de jaarlijkse strandbridgedrive organiseert.

Helaas zijn er naast de vele hoogtepunten, zo-
als verre reizen naar Indonesië, Thailand, 

Egypte, Zuid-Afrika en Israël, in het 
leven van Wim en Henny ook vele 

dieptepunten geweest. Zo verloren 
zij hun eerste zoontje Paul al op 
anderhalfjarige leeftijd en tijdens 
een trip naar Amerika ter gele-
genheid van hun 40-jarig huwe-
lijk in 1998 kreeg zoon Hans al op 
de eerste dag een herseninfarct, 

waaraan hij in 1999 op 39-jarige 
leeftijd is overleden. In 2008 sloeg 

het noodlot opnieuw toe, vlak voor 
hun 50-jarig huwelijksfeest. Op 26 au-

gustus waren zij op weg naar Bronbeek 
in Arnhem om de jaarlijkse herdenking van 

Indonesische kampslachtoffers (Henny heeft gedu-
rende de Tweede Oorlog daar in een kamp gezeten) bij te 
wonen. Bij de afslag Duivendrecht echter werd hun auto van 
achteren geschept door een vrachtwagen, waardoor Henny 
direct kwam te overlijden. “Een dergelijke gebeurtenis veran-
dert je leven zo compleet; wij waren een twee-eenheid. Henny, 
die onder meer jarenlang in het Brabants Schoenenhuis heeft 
gewerkt, was zeer zorgzaam en besteedde heel veel aandacht 
aan de sociale aspecten in ons leven.” 

Hoewel het verlies zeer groot blijft, heeft hij veel steun van 
vrienden en zijn familie, waaronder zijn vier kleinzonen. Het 
huishouden, waaraan hij nooit iets hoefde te doen, gaat hem 
nu redelijk af, doch wat betreft koken heeft hij een prima tip: 
via internet bestelt hij bij ‘versaantafel.nl’, dat een geweldige 
keus aan maaltijden biedt. Zijn leven staat inmiddels weer 
enigszins op de rails en dat wensen wij deze bijzondere dorps-
genoot dan ook van harte toe.

Dorpsgenoten

Al van jongs af aan werden er heel veel spelletjes thuis ge-
daan. Wim: “Tijdens de oorlog kreeg ik een bomscherf in mijn 
lichaam, waardoor ik weliswaar een jaar plat moest liggen, 
maar aangezien mijn zusje schoolwerk mee naar huis nam, 
en ik verder geen pijn had, is het zelfs gelukt om op de lagere 
school een klas over te slaan.” Hierdoor was Wim pas vijftien 
toen hij zijn HBS-B diploma behaalde, doch het na-
deel was dat hij daardoor te jong was om in 
Delft te gaan studeren. Hij is toen maar ad-
ministratief werk gaan doen en haalde 
in de avonduren diverse MO-diploma’s 
op het gebied van economie en ac-
countancy.

Intussen leerde hij bij de Detam 
in Utrecht zijn Henny kennen, 
waarmee hij in 1958 is getrouwd 
en zij in Hilversum gingen wonen. 
Dat was niet hun enige woon-
plaats, want inmiddels was Wim 
van baan veranderd, waardoor het 
gezin onder andere in Stadskanaal, 
de stad Groningen, Reeuwijk en zelfs van 
1976 tot 1979 in Connecticut, Amerika te-
recht kwam. IBM Nederland, waar hij in totaal 35 
jaar heeft gewerkt in verschillende verkoop- en financiële 
managementfuncties tot aan zijn pensionering in 1996, had 
namelijk diverse vestigingen. “Vooral Amerika was een ge-
weldige ervaring en onze zonen Hans en Ron (destijds 17 en 
15) hebben daar de Highschool afgemaakt. Na terugkomst 
in Nederland kwam ik op het hoofdkantoor in Amsterdam 
en kochten wij een huis in Heemstede. Wij zochten daar een 
bridgeclub, doch aangezien er een ledenstop was werden wij 
geattendeerd op de Zandvoortse Bridgeclub en zodoende ben 
ik hier al vanaf 1979 lid. Doordat een medelid in de Sterflat 
woonde en wij hiervan onder de indruk waren, mede gezien 
het geweldige uitzicht, zijn wij daar in 1983 komen wonen”, 
vertelt Veldhuizen enthousiast. 

Haast vanzelfsprekend werd hij van die flat al snel de admini-
strateur, is hij jarenlang voorzitter van de bridgeclub geweest 
en haalde hij diploma’s voor wedstrijdleider en bridgedo-

Wim Veldhuizen

door Erna Meijer

Ongetwijfeld is het gezicht van Wim Veldhuizen bij velen, 
vooral diegenen die bridge spelen maar ook als vrijwilli-
ger actief zijn, bekend. Maar hoe is het allemaal begonnen, 
was deze week de vraag aan hem. Wim is in 1936 in Biltho-
ven geboren in een groot, Protestants-christelijk gezin met 
acht kinderen, waarvan er gelukkig nog zeven in leven zijn. 

 Do. Vr. Za. Zo. 

Weer

Temperatuur

Max 1-2 2 1-2 1

Min -2 -2 -3 -3

Zon 20% 35% 40% 40%

Neerslag 15% 40% 20% 35%  

Wind ozo. 3 zzo. 5 ozo. 3-4 o. 3

en opnieuw een jas kouder 
Het weekend weerbericht van zandvoort en omgeving

Enige weken terug spraken 
we hier in de krant al eens 
over de Sint Antoonlente. 
In de volksweerkunde heeft 
men het over de Antoonlente 
tijdens een wat zachtere fase 
rond half januari. Zo’n ople-
ving van het kwik past goed 
in het beeld van de singu-
lariteiten (datumgebonden 
weersverschijnselen, zoals we 
ook de IJsheiligen wel kennen 
in mei).
Zo’n verzachting halverwege 
de louwmaand komt vrij vaak 
voor en juist in koude winters 
valt die vermilding extra op. 
Een goed voorbeeld van een 
vleug Antoonlente was janu-
ari 1996, toen de vorst rond 
half januari tijdelijk werd 
onderbroken. Het meest uit-
gesproken voorbeeld dateert 
alweer uit 1947, toen we bijna 
de strengste winter van die 
eeuw beleefden. Tussen twee 
vorstperioden in piekte het 
kwik in Maastricht ineens tot 
17,2 graden en dat was tevens 
de hoogste landelijke janua-
ritemperatuur ooit gemeten,
Inmiddels zit de wind weer 
in de oosthoek en koelt het 
opnieuw wat af. Een zeer 
fors hogedrukgebied boven 
Noordoost-Europa zwelt 
nog aan tot meer dan 1055 
millibar. De uitstraling van 
dat hoog richting Nederland 
gaat toenemen binnenkort. 
Tevens zien we dat de de-
pressiedruk uit het zuidwes-
ten (tijdelijk) gaat toenemen 
rond vrijdag. Het wordt welis-

waar iets kouder donderdag 
in Zandvoort, maar duurvorst 
zit er voorlopig niet echt in. 
In de komende nachten 
vriest het enkele graden in 
Zuid-Kennemerland, vooral 
als het wat breder opklaart. 
Overdag liggen de maxima 
rond 2 graden in de plus. 
De (oost)zuidoostenwind 
wakkert wat aan en voor 
het gevoel zal het zeker wel 
koud zijn. Op vrijdag en zon-
dag neemt de neerslagkans 
tijdelijk even toe (wat lichte 
sneeuw is mogelijk).
Vooral vanaf het week-
einde krijgen we een paar 
koude vriesdagen. Het lijkt 
er nu op dat het genoemde 
vijfsterrenhogedrukgebied 
westwaartse expansiedrift 
koestert. Een apart filiaal 
wordt naar verwachting 
opgebouwd boven Zuid-
Scandinavië en doet de oos-
ter toenemen. Een deel van 
de Russische koude wordt op 
die manier op transport ge-
zet richting de Lage Landen.
In het gunstigste geval is zo-
wat 7-8 graden vorst niet uit 
te sluiten gedurende maxi-
maal twee nachten. Die ver-
velende sneeuw lijkt niet aan 
de orde te zijn volgende week 
en meestentijds blijft het ge-
woon droog.
Schaatsen op duinmeertjes 
eind volgende week? Bel 
de weerprimeurlijn: 0900-
1234554  

weerman Marc Putto 

enige weken terug spraken we hier in de krant al eens over 
de Sint Antoonlente. In de volksweerkunde heeft men het 
over de Antoonlente tijdens een wat zachtere fase rond 
half januari. Zo’n opleving van het kwik past goed in het 
beeld van de singulariteiten (datumgebonden weersver-
schijnselen, zoals we ook de IJsheiligen wel kennen in mei).

Wekelijks veel interessante aanbiedingen 
met uw ZandvoortPas
Vraag nu uw Zandvoortpas 2010 aan! Kijk snel op pagina 12 en 13
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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

Spiritueel 
Lezing

Luisteren naar kinderen in deze nieuwe tijd
Een avond om je te laten inspireren en te oefenen 
om op een nieuwe manier met je kinderen te gaan 

communiceren. Woensdag 17 februari
19:30 – 22:00 uur

Workshop 
Zelfacceptatie

Het leven is een spel en jij bepaalt de regels.
We gaan lekker aards te werk met veel humor, 
loslaten van oude overtuigingen en aspecten.

Start: woensdag 10 maart 20:00 uur, 6 avonden

In samenwerking met Tineke Buijtenhek 
www.10voorjezelf.nl

Voor info 
en aanmeldingsformulieren
www.pluspuntzandvoort.nl
023: 57 40 330

Ter introductie van onze 
collega Charlotte!

Een complete set uv acrylnagels 
i.c.m.  een gezichtsbehandeling van 

Ariane Inden 1 uur, inclusief een am-
pul aangepast aan uw huidtype.

Nu voor maar €75,-
Een afspraak voor deze aanbieding is mo-

gelijk van maandag t/m woensdag 
en op zaterdag.(tot 25 Maart)

Het team van DE SALON heet Charlotte 
van den Raadt van harte welkom!

Laura Bluijs, Rachel Bakker en 
Drs.Jani van Loghem.

DE SALON
Bilderdijkstraat 30 zw
2041 NK Zandvoort

0643049362

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 

‘Sporten is gezond!’
www.sportinzandvoort.nl

Kapsalon Face to Face

Zin in een goed begin 
met een nieuwe look?

Kom dan naar Face to Face
de specialist voor uw
Great Lengths extensions
al vanaf € 5,-- per streng
inclusief styling!

Kom langs of bel voor vrijblijvende
informatie Gasthuisplein 3 - 023-5713338
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Ben jij al hip–tip
Een nieuw jaar, met uiteraard goede voornemens waar hoogstwaarschijnlijk weinig 
van terecht zal komen. Maar we hebben allemaal iets nodig om naar te streven. 
Groter, mooier, leuker en vooral heel belangrijk: hipper dan hip! Op die manier blijf 
je actief en in een wereld als deze moet je meegaan. 
Continue. Om het jullie allemaal een beetje gemak-
kelijker te maken, zorgen we iedere week voor een 
nieuwe ‘Ben jij al hip-tip’, want je kunt natuurlijk 
niet achterblijven…

Tip: Heerlijk Winter!
Deze week is speciaal voor diegenen die van 
eten houden. Kijken, Proeven, Koken, Snoepen 
en Opeten. In het weekend van 21 t/m 24 ja-
nuari is het feest in Rotterdam! In onze culi-
naire hoofdstad zal namelijk een fijne culi-
naire viering plaatsvinden. Heerlijk Winter is 
een verzameling van chef-koks met minstens 
één Michelinster op zak die vier dagen lang 
exclusieve gerechten voor je bereiden. En het 
leuke is dat het toegankelijk is voor iedereen! 
Je hoeft dus geen vette dikke portemonnee 
op zak te hebben, want al voor  €7,50 per ge-
recht kun je van al het lekkers proeven. 

Naast al deze fijne gerechtjes is er bij Heerlijk 
Winter uiteraard ook enige ‘eatertainment’. 
Zo zijn er ondermeer kookworkshops van na-
tionale én internationale chef-koks, wijnproe-
verijen en muzikale optredens. Je kunt zelfs 
even gluren in de keukenkastjes van de chefs 

zelf! En daar kunnen wij, van de huis-, tuin-, 
ena keukengeneratie, vast nog wat van le-
ren…Welke producten kiezen zij om mee te 
werken en waarom? Als je nou helemaal in 
je sas bent van al die lekkernijen, kun je ui-
teraard bij Heerlijk Winter ook terecht voor 
de producten, want het is allemaal te koop! 
Je zult je in ieder geval niet vervelen! Dit 
evenement vindt  plaats onder het dak van 
de voormalig aankomst- en vertrekhal van 
de Holland America Lijn, de Cruise Terminal, 
welke helemaal wordt gestyled in een ge-
moedelijk winters sfeertje. 

Voor meer informatie over Heerlijk Winter, 
kun je even een kijkje nemen op de web-
site, waar je tevens de hele lijst van deel-
nemende restaurants kunt vinden: www.
heerlijkwinter.nl. Ook kun je hier kaarten 
bestellen, voor €17,50 per stuk. Zie je in 
Rotterdam dannn!

Kijk ‘m shinen

Menno Vriesema: “Zolang wij gezond blijven is the sky the limit...”
In het dagelijks leven is Menno Vriesema zelfstandig ondernemer en houdt hij zich naast zijn werk bezig met 
een aantal andere activiteiten. De hoofdactiviteit is echter zijn bedrijf, met 25 medewerkers, dat hij samen met 
zijn broer Remco runt en dat zich gespecialiseerd heeft in diensten waardoor hun klanten op professionele en 
efficiënte wijze online kunnen communiceren met hun relaties.  

door Arjen Schouten

Het ondernemerschap zitten Menno en broer 
Remco in het bloed. Zowel zijn vrouw Carla 
als zijn schoonzusje zijn ook ondernemer en 
hebben beide een pension. “Het is wel heel 
druk maar je krijgt er ook een hoop voor te-
rug in de vorm van onafhankelijkheid en de 
kick een zaak op eigen kracht op te bouwen”, 
zegt Menno, “onze medewerkers en onze klan-
tenkring zorgen ervoor dat ik elke dag weer 
inspiratie op doe en met veel enthousiasme 
aan het werk ben.”

Tot zijn 18e heeft Menno in Zandvoort ge-
woond en na een periode in Haarlem te heb-
ben gewoond, is hij sinds 1999 met vrouw 

Carla en dochter Tanya weer terug. Later was er 
gezinsuitbreiding met Elise en Jilco. Menno is 
een echte levensgenieter die buiten zijn werk, 
waarin hij ook geniet, vooral van natuur hotel-
debotel kan raken: “Uiteraard genieten wij ook 
van het leven op ander manieren dan ons werk. 
Zo zijn wij in december met beide gezinnen 
drie weken naar Costa Rica geweest om van 
de prachtige natuur te genieten. Eigenlijk was 
het een verlate zomervakantie voor ons. Net 
als veel Zandvoorste gezinnen staat de zomer, 
gezien de beide pensions, bij ons in het teken 
van toeristen die in Zandvoort verblijven.”

De passies van Vriesema zijn dan ook be-

grijpelijk: zijn gezin en het opbouwen en 
uitbreiden van het bedrijf. Daarnaast is hij 
zeer sportief aangelegd. Zodra het even kan 
is hij samen met zijn broer op zee te vinden 
met hun kajaks en dan natuurlijk het liefst in 
combinatie met hoge golven op een mooie 
zonovergoten dag. Ook speelt hij al 15 jaar 
fanatiek veldvoetbal bij SV Zandvoort en is 
hij in de zaal te vinden voor het zaalvoetbal 
bij FC Zandvoort Noord.

“Mijn ambities en dromen zijn werkelijk teveel 
om op te noemen.  Als je geen dromen hebt, 
dan wordt het leven erg saai. Zolang wij ge-
zond blijven is the sky the limit...”, sluit hij af.

 

What’s Happening?
Vrijdag 22 januari:
Van 23.00 tot 04.00 uur staat het Patronaat in Haarlem 
volledig in het teken van zwoele dancebeats en sexy moves 
tijdens Latinlovers! Laat je verrassen door sensationele 
trommelplaten en sensuele latinhouse. Kaarten: € 14,- in 
de voorverkoop (via www.patronaat.nl) of € 16,- aan de deur. 
Leeftijd: 18+

Zaterdag 23 januari:
De techno/house liefhebbers kunnen helemaal uit hun 
dak gaan bij Bardelux, dat zal plaatsvinden op Circuit Park 
Zandvoort. The party starts @ 21:00 o’clock en gaat door 
tot een uur of 5. Namen als Michel Becks, Update, Staas, Jeff 
Rushin, Bob Wisman en niet te vergeten Bardelux himself 
zullen er voor gaan zorgen dat de voetjes van de vloer gaan! 
Vanaf station Zandvoort is er een gratis pendelbus ingezet 
naar het circuit en voor de terugreis is er zelfs een bus naar 
station Zandvoort en station Haarlem geregeld. Uiteraard is er 
ook meer dan voldoende parkeergelegenheid. Dresscode: Trek 
eens iets leuks aan! Kaarten: € 10,- aan de deur. Leeftijd: 24+ 

Zaterdag 23 januari:
Dance, rock, pop, hiphop, raggae, R&B &ndash; 2night is he-
lemaal niets te gek! Want van 23.00 tot 04.00 uur is het 90’s 
NOW! in het Patronaat te Haarlem. Alle stijlen uit de jaren 
90 komen dan ook voorbij... Het altijd subtiele HitKanon 
DJ Gary Global en zijn nieuwe vriend De Sheik zijn er ui-
teraard ook weer bij! De VJ’s van Escapation zorgen voor 
alle fijne clips, tv-series en 90’s commercials die overal in 
het Patronaat geshowd zullen worden. Kaarten: € 10,- in de 
voorverkoop (via www.patronaat.nl). Leeftijd: 18+

door Ilja Noltee

Afgelopen weekend ging ik 
voor het eerst naar een in-
ternationale kattenshow. Ik 
keek mijn ogen uit. Een hele 
sporthal gevuld met honder-
den raskatten. De een nog 
mooier dan de ander. Heilige 
Birmanezen, Siamezen, 
Maine Coons, Snowshoes, 
Ragdolls, Devon Rex, Noorse 
Boskatten en Abessijns. 
Noem maar op, ze waren er 
allemaal. Eindelijk zag ik ze 
in het ‘echie’. En niet alleen 
van foto’s uit mijn katten en-
cyclopedie. 
Wat me opviel was dat de 
meeste katten suf in hun 
kooitje lagen te slapen. Er 
zat geen beweging in. Ook al 
stonden er tien mensen met 
hun camera’s en mobieltjes 
voor hun kooi te klikken, veel 
katten leken op een andere 
planeet te zitten. Als ik zo’n 
kat was geweest, dan zou ik 
gek geworden zijn van al het 
lawaai, de mensen en de keu-
ringen. Ik zou mijn klauwen 
uitslaan en naar de dichtst 
bijzijnde nooduitgang vluch-
ten. De straat op. Weg van 
het hele circus! “Wil nummer 
361, Britse Korthaar, naar ta-
fel 1 komen voor de keuring? 
Dank u wel.” Drie minu-
ten later. “Wil nummer 521, 
Siamese Creampoint, naar 
tafel 4 komen voor de keu-
ring? Dank u wel.” And so on 
and on. De hele dag door zag 
ik eigenaars met hun kat snel 
naar de keuringtafels lopen. 
De katten werden op de tafel 
gezet, vanuit alle hoeken uit-
voerig bekeken, opgetild en 
in de volle lengte uitgerekt. 
De crème de la crème van 
deze Top Cats ging de strijd 
met elkaar aan in de ‘Best 
of…’. Le Grand Finale. The 
Battle of the Best. En daar 
werden ze opnieuw gekeurd 
door een tiental deskundige 
keurmeesters uit de hele we-
reld. Poehee, ik zei altijd dat ik 
later terug wilde komen als 
kat, maar dan nu wel als een 
doodgewone doorsnee huis, 
tuin en keukenkat. Voor 
mij geen koninklijke 
stamboom. Mooi ge-
woon, is ook leuk! Su

ti
ah

 

column
Top Cats!



Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week 

Maak elke 
woensdag en 
donderdag 
gebruik van 
onze dag-
schotels en 
de 4 = 2 actie.

Hartelijk welkom in het

www.wapenvanzandvoort.nl 
Gasthuisplein 10

2042 JM Zandvoort 
Tel.: 023-8223780

Maandag en dinsdag gesloten

Medina Woninginrichters 

www.medina-woninginrichting.nl

023-531 78 40 
Haltestraat 56
2042 LP Zandvoort

Aanbieding:
Tapijt:	Desso	Bouquette	van	€	164,--	nu	voor	€	139,--
	 Desso	Twister	van	€	159,--	nu	voor	€	139,--

(Vouw)gordijnen	 Tapijt
Vitrages	 Vinyl
Luxaflex	 Laminaat
Zonwering	 Parket

Nieuwe collectie 
water/winddichte regen- 

en waxjassen vanaf € 89,--
Alles voor in en om het huis.

Pashouders 5% korting.

 Hele maand januari voor Pashouders:
Extra mager 

Rundergehakt
 Heel kilo € 6,50

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

de Beste Wensen en een 
voordelige Start

Kaas Minder Zout van het Huis
zullen wij zachtjes beginnen?

500 gram slechts : €4,49

TEGOEDBON 
VOOR 1 GRATIS 

ZANDKORREL

Bestel nu de ZandvoortPas 2010

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 vanaf 1 januari 2010 tot en  
met 31 december 2010.

Uw op naam gestelde ZandvoortPas 
wordt, tezamen met een welkomstkado, 
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

ZANDVOORT PAS  

Dobey Zandvoort
Grote Krocht 28
2042 LX Zandvoort
023-5719345

 5%
korting*

Op vertoon van

*Korting geldt niet op aanbiedingen

Tijdens de maand januari:

Haltestraat 5, T 57 121 74, vrijdag koopavond

GRATIS zachte 
contactlenzen laten 

aanpassen + gratis een 
maand uitproberen!

Kerkstraat 14 • 2042 JE Zandvoort
Tel.nr.: 023-5712102

Geopend van 9.00 tot 22.00 uur • Woensdags gesloten

Voor Pashouders
10% korting 

op onze Daghap



Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week 

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
Plony’s Haarwinkel - Kosterstraat
Toerkoop Reisbureau - Grote Krocht

Mode en trends: 
Belli e Ribelli Kinderkleding - Haltestraat
Bibi for Shoes - Kerkstraat
Blitzkickers - Haltestraat 61A
Graveer een keer - 023-888 77 58
Sea Optiek - Haltestraat

Wonen en onderhoud:  
Avenue Living & Giving - Kerkstraat
De Bode woonaccessoires - Kerkstraat
Koene Cleaning Service - 06 1432444
Medina woninginrichters - Haltestraat 
Marlène Sjerps Internet - 06 18868837
Versteege’s IJzerhandel - Pakveldstraat

Horeca: 
Harocamo - Kerkstraat
Het Wapen van Zandvoort eten en drinken - 
Gasthuisplein 
Mollie & Co Restaurant - Verlengde Haltestraat
Take Five aan Zee Restaurant - Strand nr 5
Zaras, Café Restaurant - Haltestraat

Lijst van deelnemende bedrijven 
(in alfabetische volgorde) 

info@koenecleaning.nl • 06-14 32 44 44 

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

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

Pashouders 10% korting

Voorjaars-Zomer collectie 
Beebielove is binnen!

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

Tel. 023 571 44 10Kerkstraat 1a 

for shoes
raveer een keer

 

Voor al uw graveerwerk.
www.graveereenkeer.nl
Tel: 023 8887758

  10% korting 
voor pashouders.

Top 3!
3 x 100 gram vleeswaren

Schouderham +
   Berliner +
      Salami

€ 3,25

Haltestraat 54 - T. 023-5712451

GRATIS GLAS WIJN
bij ons Menu van de Maand

Boulevard Paulus Loot, pav. 5
www.tfaz.nl   /  023-5716119

Officieel SIKKENS dealer
Voor ZandvoortPashouders

is er een leuke verrassing
Pakveldstraat 19 - Hoek Lippleintje

Tel.: 023-571 25 54

10% korting voor pashouders
op onze NIEUWE COLLECTIE!
OPRUIMING 50% KORTING!!

Haltestraat 61A, Zandvoort, 023-5730240
www.blitzkickers.nl

Mevrouw Arkel komt al jaren bij 
Toerkoop Zonvaart: “Ze kennen ons 
inmiddels wel, dat maakt de om-
gang prettig.  De service is goed. 
Vanwege mijn gezondheid mag ik 
niet ’s nachts reizen. Bij het uitstip-
pelen van de reis houden ze daar 
rekening mee. De medewerksters 
denken met ons mee, luisteren naar 
onze wensen en helpen zo goed 
mogelijk. Je wordt als klant goed 
geïnformeerd en alles wordt voor 
je uitgezocht. Niets is teveel moeite 
voor ze. Daarnaast nemen ze alle tijd 
voor je. Ze doen net dat beetje extra 
voor je. Ik vind dat heel prettig. Wat 
wil je als nog meer? Het zijn lieve, 
vriendelijke en zorvuldig medewer-
kers bij Zonvaart. Ik kan niet anders 
zeggen, anders was ik natuurlijk al-

lang overgestapt naar een ander 
reisbureau.”

ZandvoortPas
Over de ZandvoortPas is me-
vrouw Arkel even positief: 
“Natuurlijk maak ik gebruik van 
de ZandvoortPas. Toerkoop reis-
bureau geeft bij iedere boeking 
een aantrekkelijke korting van 
€ 25,-. Dat is altijd mooi meege-
nomen. De aanschafprijs van de 
ZandvoortPas heb je er dan al dik 
uit. Verder gebruik ik de kaart ook 
in andere winkels.”

Gratis Zandvoortpas
Voor ZandvoortPas houders geeft 
Toerkoop Reisbureau dus op ver-
toon van de pas € 25,- korting per 
boeking. Vraag naar de voorwaar-
den. Wie in 2010 een reis boekt 
bij Toerkoop Reisbureau Zonvaart 
en nog geen ZandvoortPas heeft, 
ontvangt zelfs een ZandvoortPas 
cadeau!

Toerkoop reisbureau, Grote Krocht 
2, tel. 5712560. www.toerkoop.nl/
zandvoort

Familie Arkel gaat graag op reis. Met als favoriete vakantie-
bestemming Spanje. “In het voorjaar gaan we daar graag 
naar toe om op bezoek te gaan bij goede kenissen. Voor ons 
is dat echt genieten. Spanje is een heerlijk vakantieland! 
We boeken onze vakanties al jarenlang met veel plezier bij 
Toerkoop Reisbureau Zonvaart”, aldus mevrouw Arkel.  

“een korting van € 25,- per boeking 
is altijd mooi meegenomen”

Kantoor aan de Grote Krocht
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Openingstijden

maandag  10.00 - 21.00 uur
dinsdag  10.00 - 21.00 uur
woensdag 10.00 - 21.00 uur

donderdag   10.00 - 21.00 uur
vrijdag    10.00 - 21.00 uur
zaterdag    09.00 - 20.00 uur

CRUQUIUS
Cruquiusplein 10
2142 EV
Tel. 023 - 543 88 00

www.mediamarkt.nl

Elke werkdag
koopavond
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Sportspack + Game
MEDIA MARKT SEETTTPPPPRRRRRIIIJJJJJS

Online gamen
 via Wi-Fi verbinding

Inclusief spel
 Mario Sonic op de Olympische Winterspelen en Sports

Inclusief spel
 Uncharted 2 of A Crack in Time

120 GB

Voordeelbundel + 1 spel
MEDIA MARKT SEETTTPPPPRRRRRIIIJJJJJS

Kies uit



Swaluëstraat 2,  Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
info @ zandvoort.nl - www.zandvoort.nl

Gemeentelijke publicatie week 03 - 2010

Vergadering college 
De besluitenlijst van de collegevergadering van 2 en de verdere 
in week  2 door het college genomen besluiten zijn in week 3 
vastgesteld. De besluitenlijst is in te zien bij de Centrale Balie 
en op de website. 

Bent u onze nieuwe redder aan de wal?

De plaatselijke commissie van de KNRM, reddingsstation 
Zandvoort, zoekt een enthousiaste bestuurder als 

Secretaris (m/v)
De schipper en zijn bijzondere team van vrijwilligers rukken re-
gelmatig uit om mensen in nood te helpen en soms zelfs levens 
te redden. Zonder een goede organisatie en het enthousiasme 
van vrijwilligers aan de wal, kan dit niet. Heeft u een paar uur 
in de week tijd om reddingstation Zandvoort te ondersteunen? 
Kunt u een bijdrage leveren aan de gang van zaken binnen het 
reddingsstation én aan de teamgeest? 

De varende KNRM-vrijwilligers maken soms heftige dingen 
mee op zee. Wilt u, net als voorzitter en burgemeester Niek Me-
ijer, deel uitmaken van hun ‘morele achterban’ of bijvoorbeeld 
alleen secretariaatswerkzaamheden doen? Stuur dan een CV 
en korte motivatie op. De voldoening die het geeft om bij te 
dragen aan dit belangrijke werk is van onschatbare waarde. 

Voor meer informatie of om te solliciteren kunt u terecht bij 
de huidige secretaris van reddingsstation Zandvoort, de heer 
Nico van Schooneveld, telefoon: (023) 571 47 53, mobiel: (06) 52 
40 61 27, e-mail: secretaris@zandvoort.knrm.nl. 

VerkiezinG Gemeenteraad 2010

Stemmen bij volmacht
De burgemeester van Zandvoort maakt bekend dat het bij 
de aanstaande verkiezing van de leden van de raad van de 
gemeente Zandvoort op woensdag 3 maart 2010 een kiezer is 
toegestaan bij volmacht te mogen stemmen. Daarbij gelden 
de volgende bepalingen.

a. machtiging door schriftelijke aanvraag
1. Bij Bureau verkiezingen van de gemeente zijn kosteloos for-
mulieren verkrijgbaar voor de verzoekschriften om bij volmacht 
te mogen stemmen.
2. Het verzoekschrift moet uiterlijk op woensdag 17 februari 
2010, door de kiezer worden ingediend bij de burgemeester 
van Zandvoort, waar hij/zij op dinsdag 19 januari 2010 als 
kiezer is geregistreerd.
3. Degene die zich bereid heeft verklaard als gemachtigde 
op te treden, moet op dinsdag 19 januari 2010 als kiezer zijn 

geregistreerd.
4. Bij inwilliging van het verzoek ontvangt de gemachtigde 
een volmachtbewijs. 

B. machtiging door overdracht van de stempas
1. De kiezer kan een andere kiezer die in dezelfde gemeente 
als kiezer is geregistreerd, machtigen om voor hem/haar te 
stemmen.
2. De kiezer tekent daartoe het formulier dat voorkomt op de 
stempas en laat de kaart door de gemachtigde medeonder-
tekenen.
3. De kiezer draagt de, aldus in een volmachtbewijs omgezette, 
stempas aan de gemachtigde over.
4. Het overdragen, van de in volmachtbewijs omgezette stem-
pas, kan tot en met de dag van de stemming. 

Een kiezer mag niet meer dan 2 (twee) volmachten aannemen. 
Een volmachtgever is niet bevoegd de volmacht in te trekken of 
zelf aan de stemming deel te nemen. De volmachtstem dient 
tegelijk met de eigen stem te worden uitgebracht.

Nadere inlichtingen worden verstrekt door Bureau verkiezin-
gen, Swaluëstraat 2.

Het College heeft het afdelingshoofd Publieke dienstverle-
ning gemandateerd voor het benoemen van leden van het 
stembureau.

raadvergadering
De gemeenteraad vergadert dinsdag 26 januari 2010. Op de 
agenda staat:
1. Opening
2. Loting
3. Ingekomen stukken en mededelingen 
4. Vaststellen agenda
5. Vaststellen notulen van 8 december 2009
6. Hamerstukken
7. Structuurvisie Zandvoort
8. Algemene Plaatselijke Verordening Zandvoort 2010
9. Initiatiefraadsvoorstel parkeren
10. Parkeerregulering Oostbuurt
11. Sluiting

De vergadering begint om 20.00 uur in de raadzaal. De entree 
vindt u aan het Raadhuisplein. De deuren gaan om 19.30 uur 
open. De agenda kan na sluiting van deze krant nog wijzigen. 
U vindt de meest recente agenda op de website. Van de de-
finitieve agenda zijn tijdens de vergadering ook exemplaren 
beschikbaar. Agenda, raadsvoorstellen en conceptbesluiten 
liggen tijdens openingstijden ter inzage bij de Centrale Balie en 
zijn tevens tegen betaling algemeen beschikbaar. De raadver-
gadering wordt tussen 20.00 uur en 22.00 uur live uitgezonden 
door ZFM (kabel FM 104.5, ether FM 106,9) en op internet via 
de gemeentelijke website.

Commissie Projecten en thema’s
De vergadering van 27 januari 2010 vervalt.

Commissie Welstand en monumenten
Op 28 januari 2010 vergadert de Commissie Welstand en 
Monumenten. De vergadering begint omstreeks 15.00 uur in 
de commissiekamer. De exacte begintijd is afhankelijk van de 

agenda. U kunt hiervoor het beste even contact opnemen met 
de werkeenheid Bouwen, tel. (023)5740100. 

Ingekomen vergunningenaanvragen
Bouw-, sloop- en reclameaanvragen
Zandvoort:
- Spoorbuurtstraat ong., nieuwbouw twee appartementen, 
ingekomen 11 januari 2010, 2010-002RvF2
- Lorentzstraat 30, doorbreken draagmuur, ingekomen 11 janu-
ari 2010, 2010-003Rv
- Oranjestraat 18, geheel vernieuwen van schuur, ingekomen 
13 januari 2010, 2010-004Lv
- Dr. C.A. Gerkestraat 35, Gedeeltelijk vergroten van de woning, 
ingekomen 13 januari 2010, 2010-005Lv 

Bentveld;
Duindoornlaan 29, uitbreiden van woning, ingekomen 8 janu-
ari 2010, 2010-001Rv.

Let op. De hierboven genoemde aangevraagde vergunningen 
liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt deze inzien tij-
dens openingstijden. Deze publicatie betekent niet dat u uw 
zienswijze over deze aangevraagde bouwplannen kenbaar 
kunt maken. Slechts indien voor deze bouwplannen vrijstelling 
van het bestemmingsplan of bouwverordening kan worden 
verleend, kan tegen ons voornemen daartoe een zienswijze 
kenbaar worden gemaakt. Een voornemen tot het verlenen van 
vrijstelling wordt afzonderlijk gepubliceerd. Deze publicatie 
betekent ook niet dat u een bezwaarschrift kunt indienen. 
Mocht de vergunning of vrijstelling worden verleend dan zal 
dit worden gepubliceerd en pas dan kunnen belanghebbenden 
bezwaar indienen. 

Ontheffing artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening
Het college van Burgemeester en Wethouders is voornemens 
om met toepassing van artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke 
ordening ontheffing van de voorschriften van het bestem-
mingsplan te verlenen voor het:
- realiseren van een uitweg en het gebruik van de gronden 
om te parkeren op eigen erf op het perceel Koninginneweg 
18 te Zandvoort.

Voormelde aanvraag om uitwegvergunning ligt met ingang 
van 22 januari 2010 gedurende 6  weken ter inzage bij de Cen-
trale Balie van het gemeentehuis tijdens de openingstijden.
Gedurende de termijn van de terinzageligging kan een ieder 
schriftelijk haar/zijn zienswijze omtrent de aanvraag kenbaar 
maken bij het college van Burgemeester en Wethouders, Post-
bus 2, 2040 AA Zandvoort. U dient in de rechter bovenhoek van 
uw brief “zienswijze” te vermelden.

Verzonden besluiten
Bouw-, sloop- en reclamevergunningen
Zandvoort:
- Zuid strand (kavel G01), plaatsen van een seizoensgebonden 
strandpaviljoen, verzonden 11 januari 2010, 2009-204Rv
- Stationsplein 6, plaatsen van een dynamisch informatiemid-
del over vertrektijden, verzonden 11 januari 2010, 2009-106Lv
- Boulevard Barnaart (kavel 25), plaatsen van een seizoens-
gebonden strandpaviljoen, verzonden 11 januari 2010, 2009-

vervolg >>
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basketbal - heren basketbal - dames

Nipte zege voor Lions heren Lions dames weren zich prima
De heren van The Lions hebben zaterdagmiddag net aan van 
de reserves van Racing Beverwijk weten te winnen. In de Be-
verwijkse sporthal De Walvis werd het 93-98.

Het Helderse FAC, de lijstaanvoerders van de Rayonklasse 
basketbal, was uiteraard veel te sterk voor de Lions-dames. 
Maar ondanks de 70-39 einduitslag, hebben ze het niet ge-
makkelijk gehad. Met name het eerste en het derde kwart 
gingen gelijk op.De thuiswedstrijd werd een 

echte walk over (100-53) maar 
nu hadden de Zandvoorters 
duidelijk meer moeite met 
hun tegenstanders. Vooral de 
druk op de ‘kleine’ mannen 
van Lions zorgde voor veel on-
rust. Sterker nog, Lions werd 
aanvankelijk door hun tegen-
standers met afstandsschoten 
verrast omdat de verdediging 
niet scherp was.

“De beide lange mannen van 
Racing waren niet aanwezig. 

Lions begon heel sterk aan 
de wedstrijd. In de eerste 
7 minuten wisten ze zelfs 
een voorsprong van 10 pun-
ten op te bouwen (0-10) 
maar de gastvrouwen wis-
ten zich te herpakken en in 
de laatste 3 minuten van 
dat kwart toch nog langs-
zij te komen (12-12). “Wat 
er in het tweede kwart 
gebeurde weet ik niet. Bij 
FAC ging bijna alles raak 

We hadden daarom van te 
voren besloten om veel inside 
te gaan spelen via Ron v.d. 
Meij, Marvin Martina en Niels 
Crabbendam om op die ma-
nier van het lengtetekort bij 
Beverwijk gebruik te maken. In 
aanvallend opzicht hebben we 
ons doel behaald, echter door 
fysiek spel van Beverwijk had-
den onze kleinere spelers het 
lastiger om te scoren, waar-
door Paul Wessels ‘slechts’ 16 
punten kon maken, maar de 
lange mannen hebben het uit-

en bij ons weigerde de bal 
door het netje te gaan”, zei 
coach Richard Koper na af-
loop. FAC leidde bij rust dan 
ook met een comfortabele 
34-21 voorsprong.

De hele tweede helft was 
bijna een kopie van de eer-
ste. Een Lions dat in het 
spoor kon blijven van FAC 
in het derde kwart (12-11) 
en een Lions dat in het 

stekend gedaan”, weet woord-
voerder Robert ten Pierik na 
afloop. Bij de gastheren werd 
er deze wedstrijd alleen maar 
met scherp geschoten, zij 
waren duidelijk de borden en 
ringen van De Walvis gewend 
en konden zodoende Lions 
vrij gemakkelijk bijhouden. 
Uiteindelijk ging dan toch 
een zwaar bevochten 93-98 
zege mee naar Zandvoort. 
Komende zaterdag spelen de 
heren om 20.15 uur thuis te-
gen het Heemsteedse HOC.

Topscores Lions: Marvin 
Martina 35; Ron v.d. Meij 
20; Paul Wessels 16 en Niels 
Crabbendam 12 punten.

laatste kwart door veel on-
nodig balverlies er geen 
hout van bakte en slechts 
6 punten kon produceren. 
Dit verklaart ook de 70-39 
eindstand. “Over het geheel 
ben ik wel tevreden, tegen 
FAC weet je dat je gaat ver-
liezen. Als we ons echter 
wat meer rust gunnen in 
het opbouwen van de aan-
val, zullen de verschillen 
ook minder groot worden”, 
sprak Koper met realiteits-
zin. De komende wedstrijd 
spelen de Zandvoortse da-
mes komende zaterdag in 
de Korver Sporthal tegen 
Harlemlakers. Die wedstrijd 
begint om 18.30 uur.

200Rv
- Boulevard Barnaart (kavel 23a), plaatsen van een seizoens-
gebonden watersportcentrum, verzonden 11 januari 2010, 
2009-195Rv
- Helmerstraat 34, plaatsen dakkapel achterzijde, verzonden 
11 januari 2010, 2009-237Lv
- Boulevard Barnaart (kavel 16), plaatsen van een seizoens-
gebonden strandpaviljoen, verzonden 12 januari 2010, 2009-
183Rv
- Zuid strand (kavel A07), plaatsen van een seizoensgebonden 
strandpaviljoen, verzonden 12-01-2010, 2009-193Rv
- Zuid strand (kavel 1C), plaatsen van een seizoensgebonden 
strandpaviljoen, verzonden 12 januari 2010, 2009-196Rv
- Burgemeester Beeckmanstraat 24, verwijderen van asbest-
houdend materiaal, verzonden 13 januari 2010, 2009-238S
- Kerkpad 1, slopen van een stenen schuur, verzonden 13 januari 
2010, 2009-159S  
- Boulevard Paulus Loot (kavel 3), plaatsen van een seizoens-
gebonden strandpaviljoen, verzonden 13 januari 2010, 2009-
178Rv
- Boulevard de Favauge (kavel 11), plaatsen van een seizoens-
gebonden strandpaviljoen, verzonden 13 januari 2010, 2009-
235Rv
- Zuid strand (kavel F02), plaatsen van een seizoensgebonden 
strandpaviljoen, verzonden 13 januari 2010, 2009-194Rv

- Boulevard Barnaart (kavel 19), plaatsen van een seizoens-
gebonden strandpaviljoen, verzonden 13 januari 2010, 2009-
222Rv  
                                                                              
Bentveld;
Groot Bentveld 1-6, veranderen van een tuinmuur in een hek, 
verzonden 14  januari 2010

Bezwaarschriften
De hierboven genoemde verleende vergunningen/ genomen 
besluiten liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt ze 
inzien tijdens openingstijden. Belanghebbenden kunnen ge-
durende een termijn van zes weken na bekendmaking een 
gemotiveerd bezwaarschrift indienen. De datum van bekend-
making is de verzenddatum van de vergunning. Indien het 
geen vergunning betreft is dit de publicatiedatum. U richt uw 
bezwaarschrift met vermelding van “bezwaar” in de rechter-
bovenhoek van uw brief aan het college van Burgemeester 
en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort. Het bezwaar 
schorst in beginsel niet de werking van het besluit waartegen 
het is gericht. In geval van spoed kunt u een verzoek om een 
voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter 
van de Rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, Postbus 1621 
2003 BR Haarlem. Een dergelijk verzoek dient vergezeld te gaan 
van een afschrift van het bezwaarschrift.

Vervolg gemeentelijke publicatie week 03

Centraal telefoonnummer 
Alle afdelingen zijn bereikbaar via (023) 574 01 00, maandag 
t/m donderdag 8.30 - 17.00 uur en vrijdag 8.30 - 16.00 uur. 

Melding of klacht? 
Bel met de Centrale Meldlijn (023) 574 02 00, óf vul op de  
website het digitale formulier in óf stuur een brief naar de 
klachtencoördinator. 

Openingstijden Centrale Balie 
Maandag t/m woensdag:  08.30  -  16.00 uur 
Donderdag:  08.30  -  20.00 uur 
Vrijdag:  08.30  -  12.30 uur 
Tijdens de donderdagavondopenstelling kunt u maar voor een 
beperkt aantal zaken terecht: paspoorten en rijbewijzen e.d. 

Openingstijden begraafplaats 
De algemene begraafplaats en dierenbegraafplaats aan de 
Tollensstraat zijn dagelijks open tussen 08.00 - 18.00 uur. 

Collegelid spreken? 
Een afspraak maken met een collegelid doet u via het centrale 
telefoonnummer. Daarbij geeft u aan waarover u het collegelid 
wilt spreken. Het kan zijn dat u eerst naar een vakafdeling 
verwezen wordt. 

www.sportinzandvoort.nl
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Accountantskantoor 
Huppelschoten
Administratiekantoor 
 K. Willemse
Algemene uitvaartbegeleiding 
 Zandvoort
Auto Strijder 
Autobedrijf KariMo
Autoschoon.nl
Bar Dancing FAME
Bertram & Brood
Beter Mobiel
Bloemsierkunst 
 Jef & Henk Bluijs
Café Fier
Café Oomstee
Cense en van Lingen
Circus Zandvoort
Cisca Metselaar
Confet’ti B.V. 
Dakcentrale
De Salon
Dierenarts Dekker
Dorsman Assurantiën

adverteerders

SV Zandvoort een maatje te klein

ZSC dames blijven winnenSchoolbasketbaltitel voor Mariaschool

zaalvoetbal

handbalschoolbasketbal

Opnieuw heeft het zaalvoetbalteam van SV Zandvoort een nederlaag moeten incasseren. 
Afgelopen vrijdag was het 6e zaalvoetbalteam van Onze Gezellen (ZOG) veel te sterk voor 
onze plaatsgenoten, die tot op heden slechts 3 van de 13 wedstrijden met goed gevolg 
wisten af te sluiten.

Het dameshandbalteam van ZSC heeft de uitwedstrijd te-
gen het Amsterdamse DSG met 9-13 gewonnen. Bij rust 
hadden de Zandvoortse dames al een 4-7 voorsprong.

De grote wisselbeker en de titel Schoolbasketbalkampioen 
van Zandvoort 2010 is opgeëist door de Mariaschool. Zowel 
bij de meisjes als bij de jongens was de strijd om de eerste 
plaats uitermate spannend.

ZOG liet er geen twijfel over 
bestaan wie er recht had 
op de drie punten. Al na 
44 seconden moest keeper 
Matthijs Mans voor de eerste 
keer naar het net en binnen 
3 minuten had hij die gang 
nog 2 keer moeten maken, 
zonder dat Zandvoort er iets 

ZSC, dat speelde zonder een 
aantal geblesseerde speel-
sters, zag kans de thuisclub 
direct onder druk te zet-
ten. Met keepster Maaike 
Cappel in de hoofdrol werd 
de Amsterdamse verdediging 
telkenmale verrast door de 
haarscherpe aangooien van 
de ZSC-keepster, die daarmee 
de Zandvoortse aanvalsters di-
verse keren in scoringspositie 
bracht. Omdat de Zandvoortse 
aanval uitstekend op dreef 
was leverde dit voor rust ze-
ven en na rust nog eens zes 
doelpunten op.

Bij de meisjes werd al snel 
duidelijk dat maar één 
team recht op de titel had. 
De Mariaschool, getraind 

aan kon doen. Alhoewel… als 
Zandvoort wat zuiniger met 
de passing was omgegaan, 
was er misschien niets aan 
de hand geweest want de 
druk was op het ZOG-doel. 
De eerste drie Haarlemse 
doelpunten, later volgden er 
nog meer, kwamen namelijk 

In de tweede helft sloot de 
Zandvoortse verdediging 
optimaal, zodat de 4-7 voor-
sprong bij de doelwisseling 
kon worden uitgebouwd tot 
een ruime 9-13 overwinning.
Romena Daniëls was met 6 
treffers de productiefste ZSC-
aanvalsters. Laura Koning en 
Martina Balk verzorgden de 
rest van de 13 Zandvoortse 
treffers. ZSC bezet nu de derde 
plaats in de district 3e klasse 
C. Komende zondag spelen de 
ZSC-dames om 14.00 uur in de 
Korver Sporthal thuis tegen 
WeHaVe 2 uit Weesp.    

en gecoacht door Lions 
coach Richard Koper, stak 
met kop en schouders bo-
ven de anderen uit. Toch 

konden de meisjes niet 
op hun lauweren rusten 
want de Nicolaasschool 
loerde op een foutje. Dat 
zou er niet komen waar-
door de Mariaschool op 
de eerste plaats eindigde 
met 5 gewonnen wedstrij-
den uit 5, gevolgd door de 
Nicolaasschool met 4 uit 5.

Bij de jongens was het bijna 
de hele dag dat de Oranje 
Nassauschool gelijke tred 
hield met de Mariaschool, 
totdat de beide kempha-
nen tegen elkaar moesten 
spelen. Na een kleine voor-
sprong voor de Mariaschool 
was het uiteindelijk toch de 
Oranje Nassauschool die met 
de eer ging strijken (14-9).

Door deze resultaten moch-
ten de leerlingen van de 
Mariaschool de grote wissel-
beker uit handen van Lions-

Face to Face
Gemeenschapshuis
Greeven, Makelaardij o.g.
Groenestein & Schouten
  Fin. diensten
Groen Links
Lucienne’s Schoonheids- 
 en Massagesalon
Media Markt Cruquius
Mollie & Co
Onderhoudsbedrijf 
P. Zwemmer
Ondernemers 
 Vereniging Zandvoort
Ouderen Partij 
 Zandvoort
Pluspunt
QuatroBT
Riche aan Zee
Uitvaartcentrum Haarlem
Van Aacken 
 Glaszettersbedrijf
Wapen van Zandvoort, 
 eten en drinken…

voorzitter Johan Beerepoot 
ontvangen en zijn zij voor 
een jaar Kampioen van 
Zandvoort. De sportiviteits-
prijs, een sculptuur ter be-
schikking gesteld door de 
Sportraad Zandvoort, werd 
een prooi voor het meisjes-
team van de Beatrixschool.

eindstand jongens: 
1. ONS met 10 punten uit 5 
wedstrijden; 2. Maria (8 pnt.); 
3. Nicolaas (6); 4. Hannie 
Schaft (4); 5. Duinroos (2); 6. 
Beatrix (0).

eindstand meisjes: 
1. Maria (10); 2. Nicolaas (8); 3. 
ONS (4); 4. Hannie Schaft (4); 
5. Beatrix (4); 6. Duinroos (0).

Wisselbeker: 
1. Maria (18); 2. ONS (14); 
3. Nicolaas (14); 4. Hannie 
Schaft (8); 5. Beatrix (4); 6. 
Duinroos (2).

De kampioenen van de Mariaschool | foto: Rob Bossink

Verdedigende actie van Stein Stobbelaar

allemaal voort uit balver-
lies, gevolgd door een snelle 
break. Patrick Koper kon in de 
8e minuut pas voor het eerst 
een vuist maken met een 
fraaie treffer van afstand 
in de korte hoek. Hierna 
ontspon zich een aardige 
wedstrijd, met name omdat 

Mans zich ontpopte als een 
prima doelman, hoewel het 
balverlies aan Zandvoortse 
zijde vaak tenenkrommend 
was voor de weinige toe-
schouwers. De ruststand 
was bij 1-4 bereikt.

Direct na rust was het louter 
en alleen maar ZOG dat de 
klok sloeg. Lamlendigheid 
van een enkele Zandvoortse 
speler was daar mede debet 
aan waardoor de gasten bin-
nen 8 minuten uit konden 
lopen naar 1-9. Het publiek 
hield daardoor rekening met 
een uitslag in de dubbele cij-
fers maar die kwam er ge-
lukkig niet. Een combinatie 
van inzet van onze plaats-
genoten, met Mans in een 
glansrol, en het gedrag van 
ZOG (egocentrisch) zorgde 
alsnog voor een aantal 
Zandvoortse doelpunten. De 
uitslag geeft echter aan dat 
de inzet van SV Zandvoort 
veel te laat werd getoond 
en ze geen schijn van kans 
hadden.

Bitumineuze dakbedekkingen Goot vernieuwing en reparatie
Pannen daken Koper en zinkwerk
Shingle daken Loodwerkzaamheden
Zinken en koperen daken Hemelwater afvoeren
Dakterrassen Stormschade en onderhoud
Dakisolatie Ook voor uw schilderwerken

Voor al uw voorkomende dakwerkzaamheden
Garantie 10 jaar op materiaal en uitvoering Tel: 023-573 1390
Bel voor vrijblijvende offerte of dakadvies Fax: 023-573 1393

DAK –  LOOD –  EN ZINKWERK
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Het wekelijkse nieuwsblad 
voor Zandvoort en Bentveld
www.zandvoortsecourant.nl Zie onze advertentie op de achterpagina 

De Mannetjes

Stem lijst 9

‘Bent u ook voor 
verwarmde bankjes op het 
Raadhuisplein? Stem dan 

op De Mannetjespartij’

03 maart 2010 
gemeenteraadverkiezingen

De kandidatenlijsten liggen 
ter inzage op het gemeentehuis!

vervolg op pagina 3

De raadsvergadering van afgelopen dinsdag kende een niet 
alledaagse start. Een zeer groot aantal horecaondernemers 
was op het agendapunt over de Algemene Plaatselijke Ver-
ordening (APV) afgekomen, omdat zij het met een aantal 
nieuwe artikelen niet eens zijn. Rondom het middennach-
telijk uur kende de vergadering ook een ongekend einde. De 
laatste twee agendapunten, het raadsinitiatief over het par-
keerbeleid en de parkeerregulering in de Oostbuurt, konden 
gezien de tijd niet meer behandeld worden. Na stemming 
werd overeengekomen dat deze agendapunten woensdag-
avond in behandeling zouden worden genomen.

De Nederlandse circuits van Zandvoort en Assen krijgen 
binnen niet al te lange tijd waarschijnlijk meer ruimte 
voor auto- en motorsportevenementen. De Tweede Ka-
mer heeft geen bezwaar tegen een uitbreiding van het 
aantal geluidsdagen van vijf naar twaalf. Minister Cramer 
van Milieu is nu van plan de wet op dit punt te wijzigen. 

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

De nieuwste collecties 
(zonne)-brillen 

van PRADA,BULGARI 
en VOGUE

 zijn gearriveerd!
Graag tot ziens bij 

SEA OPTIEK! Boze horeca-ondernemers in de raadszaal

Erik Weijers, COO van 
Circuit Park Zandvoort

Tweede Kamer voor 
extra geluidsdagen 

Vreemde start en 
einde van raadsvergadering

Tijdens een debat in de 
Tweede Kamer bleek dat een 
merendeel geen bezwaar 
heeft tegen uitbreiding van 
het aantal geluidsdagen. De 
PVV vond zelfs dat Nederland 
zich hard zou moeten maken 
voor een terugkeer van de 
Formule 1. Zover zal het niet 
komen, maar Circuit Park 
Zandvoort kan met de nieuwe 

Raadhuisplein 14
T. 023-573 64 61 - Zandvoort 

Let op!!: Kom ook deze 
week  naar de winkel 
en vul uw tas met:

• Brood 400 gr naar keuze
• 10 witte bollen
• 4 witte boeren pistolets
• 4 roombotercroissants
van € 12,65 voor € 6,95
Stap ook eens binnen voor een 
kopje koffie met een punt appel-
gebak met slagroom voor € 3,50

wet meer grootschalige race-
evenementen binnenhalen. 

Wil het Circuit Park Zand-
voort internationaal blijven 
meetellen, dan is volgens 
circuitdirecteur Erik Weijers 
uitbreiding van het aantal 
geluidsdagen broodnodig. 
Met het organiseren van 
extra grootschalige evene-
menten zal de financiële 
situatie van het Circuit Park 
ook verbeteren. De renova-
tieplannen kunnen dan weer 
uit de kast worden gehaald. 
Zo was de geplande bouw 
van een nieuwe wedstrijd-
toren uitgesteld vanwege 
de onzekere toekomst van 
het circuit. Weijers verwacht 
dat de wet, die nog officieel 
bekrachtigd moet worden, 
niet eerder dan in 2011 van 
toepassing zal zijn.

SCOOTMOBIELEN
ook met PGB (persoonsgebonden budget)

023 - 5 735 735
BETER MOBIEL, Max Planckstraat 44

Circa 40 horecaondernemers 
waren in de raadszaal aan-
wezig en zorgden ervoor dat 
de voorzitter, burgemeester 
Niek Meijer, op het normale 
tijdstip van 20.00 uur de ver-
gadering niet kon starten. In 
plaats daarvan had hij overleg 
in zijn kamer met een delega-
tie van de ondernemers die 
hun grieven, waaronder het 

aangescherpte terrassenbe-
leid, kenbaar maakte. 

Meijer had echter geen 
boodschap aan de grieven 
en maakte duidelijk dat de 
ondernemers hun wensen 
tijdens de behandeling in de 
commissie hun beurt voorbij 
hebben laten gaan. De raad 
was het hier echter niet mee 
eens. Raadslid Jerry Kramer 
(VVD), die het al eerder met 
de ondernemers eens was, 
stuurde aan op verdaging van 
de gewraakte artikelen, en 
dus daarmee de nieuwe APV,  
en kreeg later het overgrote 
gedeelte van de raad achter 
zich. Hij is ervan overtuigd dat 
“Zandvoort dood zal bloeden” 
als deze aangescherpte regels 
zouden worden aangenomen. 

Een ingezonden brief van 
Michel Demmers (GBZ-
lijsttrekker voor de komende 
gemeenteraadsverkiezingen) 
over deze materie werd door 
een aantal raadsleden niet 
gewaardeerd. 

Ontmoet de kandidaten  

 

Vrijdag 29 januari 
18-20 uur in het

Wapen van Zandvoort

Politiek café
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familieberichten

burgerlijke stand

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

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

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

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

Algemene uitvaartbegeleiding Zandvoort
Omdat u voor kwaliteit kiest!

~ Regelen en uitvoeren van de uitvaart 

~ Verzorging van overledene  
~ Begeleiding voor nabestaanden 

~ Persoonlijke aandacht 
    voor U en Uw dierbare 

Dag en nacht bereikbaar

023 -7515 666
Gevestigd in Zandvoort

Evert H. Schweitzer
Voor een stijlvolle en verzorgde uitvaart

jan/feb
w a t e r
Hoog Laag Hoog HoogLaag

do
vr
za
zo
ma
di
wo
do

01.40
02.32
03.18

-
-
-
-
-

28
29
30
31
01
02
03
04

09.34
10.36
1 1 . 0 4
01.36
02.26
0 3 . 1 1
0 3 . 5 1
02.14

1 3 . 5 8
14. 45
1 5 . 2 7
04.01
04.45
05.29
06.16
06.59

2 2 . 1 5
23.05

-
1 1 . 5 5
12 .29
13.20
1 4 . 1 0
15.06

-
-
-

1 6 . 1 5
16.59
1 7. 4 3
1 8 . 2 7
1 9 .1 8

waterstanden

UITVAARTZORGCENTRUM ZANDVOORT
Tollensstraat 67, 2041 PR  Zandvoort.

Telefoon (023) 571 32 78.
www.uzn-nederland.nl

UITVAARTCENTRUM HAARLEM
Parklaan 36, 2011 KW  Haarlem.

Telefoon (023) 532 87 50.
www.uitvaartcentrumhaarlem.nl

Sinds 1992
uw uitvaartondernemer in Zandvoort.
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Komende zondag
Protestantse gem. Zandvoort
10.00 uur ds. C. Meijer uit Haarlem
www.kerkzandvoort.nl

RK Parochie St. Agatha
10.30 uur Mevr. M. Wassenaar
www.aap-parochies.nl

RK Parochie Antonius & Paulus
10.30 uur Pastor C. van Polvliet

kerkdiensten 

16 januari - 22 januari 2010
Geboren:
Gavrel, zoon van: Brandsma, Freerk en: Helpi Poja Sukasno.
Bing Jany, zoon van: Hendrix, Guido en: van Gemert, Wendy 
Marlene.

Ondertrouwd: 
Heijink, Gerrit en: van Buuringen, Marijke Apolonia Maria.

Gehuwd:
Chace, Jeffrey Brian en: Zurawska, Marzena.

Overleden :
Paap, Leendert, oud 79 jaar.
van Berckel Bik, Rolf, oud 79 jaar. 
van Kwawegen, Anthonie, oud 88 jaar.
Bol, Gijsbert, oud 81 jaar.

.

www.zandvoortsecourant.nl

Verschijnt iedere donderdag en wordt gratis
huis-aan-huis bezorgd in heel Zandvoort en Bentveld!
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Iets te (ver)kopen?

Plaats een Zandkorrel

Onze allerliefste vader en opa
is op maandag 25 januari overleden

Wim Bluijs
weduwnaar van Elly  Bluijs -  van der Meij

Jeannette en Bert
 Mariëlle

Marco en Rina

Nanousha 

Correspondentieadres:
Bloemenhuis W. Bluijs
Pasteurstraat 6
2041 VA  Zandvoort

Wij zullen afscheid van hem nemen op 
maandag 1 februari om 14.00 uur in de aula van de 
Algemene Begraafplaats Zandvoort, Tollensstraat 67 
te Zandvoort, waarna wij hem gezamenlijk naar 
zijn laatste rustplaats zullen begeleiden, 
dus u bent allen van harte welkom.

Na afloop willen wij graag informeel samen met 
u zijn in de koffiekamer op de begraafplaats.

Kies voor behoud van het mooie en
ontwikkeling van het goede in Zandvoort.

Steun onze inzet, stem op OPZ

3 maart 2010 gemeenteraadsverkiezingen

Het slopen van beeldbepalende 
en historische gebouwen in Zandvoort 

moet stoppen. 

Door actieve inbreng bij het opstellen 
van de nota Cultuurhistorie en met steun 

voor onze moties en amendementen,  
o.a. herinrichten Gasthuisplein / bouwen op 

het Raadhuisplein, gaat het roer  
nu eindelijk om. 

Onderwerpen als de monumentenlijst, 
 monumentenbeleid en het overwegen van 
de status “beschermd dorpsgezicht” staan 

binnenkort op de raadsagenda... 

Giro 555
Den Haag 

S A M E N W E R K E N D E 
H U L P O R G A N I S A T I E S
www.giro555.nl  

Help slachtoffers
aardbeving Haïti!

Haïti is getroffen door een zware aardbeving. Er zijn duizenden slachtoffers, 
de schade is enorm. Uw hulp is hard nodig. Maak nu uw gift over. 
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vervolg - pagina 1   raadsvergadering

“Het kan toch niet zo zijn dat 
wij een brief van burgers tij-
dens een raadsvergadering 
gaan behandelen”, zei PvdA-
fractievoorzitter Pim Kuijken 
en hij had het gelijk aan zijn 
kant. CDA-fractievoorzitter 
Gert Jan Bluijs was stellig 
toen hij wenste dat het on-
derwerp van discussie terug 
zou worden gestuurd naar 
een behandeling in de com-
missie en misschien zou dat 
wel het beste zijn geweest. 
Cees van Deursen (GL) wilde 
het artikel niet aanhouden 
omdat het wel eens een pre-
cedent zou kunnen scheppen. 
Daarop zei burgemeester 
Niek Meijer dat hij ook een 
emotiemens is en noemde 
zich overvallen door de on-
dernemers. Wordt vervolgd.

Structuurvisie Zandvoort 
Het volgende agendapunt, 
Structuurvisie Zandvoort, 
bleek de angel in de verga-
dering waardoor deze veel 
langer duurde dan voor-
zien. Hans Drommel (VVD) 
had al tijdens de behande-
ling in de commissie van de 
Structuurvisie Zandvoort, de 
zogenaamde Parel aan Zee 
PLUS, al aangekondigd dat 
het onderwerp nog een na-
dere discussie behoefde. Dit in 
gedachte dat het een derma-
te belangrijk document voor 

Zandvoort is en niet als een 
hamerstuk naar de raad kon 
worden gestuurd. Hij heeft 
het geweten. De raadsfrac-
ties, met OPZ voorop, hadden 
gezorgd voor een groot aantal 
aanpassingen die door middel 
van negen amendementen 
voor vooral veel tekstuele aan-
passingen moesten zorgen. In 
een monoloog van circa 25 mi-
nuten maakte Bruno Bouberg 
Wilson (OPZ) de standpunten 
van zijn partij duidelijk. De ou-
derenpartij had maar liefst 5 
amendementen ingediend. 

Het merendeel van de amen-
dementen aangaande de 
Structuurvisie ging over on-
derzoek naar de mogelijkhe-
den die deze visie met zich 
meebrengt. Verantwoordelijk 
wethouder Marten Bierman 
deed daar ook aan mee door 
een aantal zaken tekstueel 
aan te passen, dit naar de 
wens van het overgrote meer-
derheid van de raad. Zo zal het 
onderzoek naar de mogelijk-
heid van een Zandvoortse 
haven bijna simultaan lopen 
met een onderzoek naar een 
eventuele ‘sportpool’ nabij 
de ingang van het huidige 
circuit. De partij die het met 
de ingediende visie volledig 
eens is was, bijna uiteraard, 
de PvdA. Woordvoerder Nico 
Stammis omarmde het colle-

gevoorstel en benoemde de 
opinie van de OPZ als “zeur-
derig”. Hierna ontstond een 
brede discussie die eigenlijk 
tijdens de behandeling in 
de commissie gevoerd had 
moeten worden. Ook de di-
verse amendementen waren 
daar op zijn plaats geweest. 
De voorzitter gaf de partijen 
10 minuten de tijd om het 
met elkaar eens te worden 
over de ingediende amende-
menten, dat werden er ech-
ter veel meer. Op onderdelen, 
zoals de status van de Burg. 
Engelbertstraart, werd men 
het niet eens. OPZ wenst de 
straat in de Structuurvisie 
te zien als een verkeersluwe 
straat, collegegenoot VVD 
ziet meer in een onder-
deel van een rondweg door 
Zandvoort. Er blijft derhalve 
nog veel te onderzoeken.

Pas rond het middernachtelij-
ke uur werd het agendapunt 
Structuurvisie Zandvoort 
afgetikt. Mede vanwege de 
importantie van de twee nog 
op de agenda staande pun-
ten besloot de voorzitter, na 
stemming, de vergadering 
te verdagen naar woensdag-
avond 20.00 uur. Gezien de 
aanlevertijd van deze krant bij 
de drukker, waren wij niet in 
de gelegenheid om daarvan 
in deze editie verslag te doen.

Je ziet ze lopen. Op weg naar 
de vakantiebeurs. Ze zijn ver-
schillend, die bezoekers. En ze 
gaan ook naar verschillende 
stands, kiezen andere bestem-
mingen. De stoere trekkers pak 
je er zó tussenuit: rugzakken 
op, stevige schoenen onder 
een lange broek. Vaak zo’n af-
ritsbare. Ze bezoeken de kam-
peerafdeling, wandelvakanties 
zijn favoriet. Er lopen ook luxe 
vakantiegangers. Chique in 
de kleren. Bontjas of camel 
aan. De dames hooggehakt. 
Zij begeven zich richting verre 
reizen. Luxe verre reizen en 
cruises. Hij heeft een aktetas 
bij zich waar keurig de folders 
in worden opgeborgen...  Je 
hebt ook ‘we-gaan-er-een-
dagje-uit’ mensen. Zonder 
bepaald doel slenteren ze 
maar wat rond. Slepen kleine 
koffertjes achter zich aan. Op 
wieltjes, jawel. De folders erin. 
Begerig grissen ze alles weg. 
Maakt niet uit welke folder of 
reisgids, het verdwijnt in dat 
koffertje. Ze nemen alles mee. 
Ook stickers, ballpoints, petjes 
en/of vlaggetjes, voor de klein-
kinderen. Leuk. Toch? Af en toe 
zijgen ze neer. Op de rand van 
een podium. Eten een bruine 
boterham uit een plastic zakje. 
Want het is duur genoeg alle-
maal. En wij? We kijken en luis-
teren. Genieten van de gekte 
om ons heen. Pakken wat gid-
sen mee. Leuk: Bali, Zuid Afrika. 
Daar zijn we nog nooit ge-
weest. Kijk, daar is de hal van 
ons eigen Nederland. Noord-
Holland. Zandvoort had toch 
een stand? Ja hoor. Broederlijk 
naast Volendam zien we de 
slogan:Zin in Zandvoort? Daar 
is de VVV en onze eigen Lana 
die vrolijk op ons toeloopt. Ja, 
de burgemeester was er ook 
vandaag. Zijn we nét mis ge-
lopen. We slenteren dan weer 
richting uitgang. Om bij ‘Afrika’ 
een bakje rijst met pittig ge-
hakt te eten. Dorstig nemen 
we een colaatje. Het 
is genoeg. We heb-
ben Zin in Zandvoort. 
En gaan weer terug, 
de kou in. Toch wel 
leuk zo’n middagje 
Vakantiebeurs.

cartoon

Zin in 
Zandvoort
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Politiek Aankondiging commissievergaderingen d.d. 2 en 3 februari 

Komende woensdag, 3 februari, zal de commissie Planning 
& Control zich onder andere buigen over het Riolerings-
plan 2010-2014. Een dag eerder staat op de agenda van de 
commissie Raadszaken onder meer de Nota Cultuurbeleid.

Rioleringsplan in commissie

Het gemeentelijk riolerings-
plan is een strategisch en 
beleidsmatig instrument om 
de invulling van de aanleg en 
het beheer van de riolering 
inzichtelijk te maken. Voordat 
deze commissie echter van 
start kan gaan, is er de dag 
ervoor een vergadering van 
de commissie Raadszaken. 
Opvallende agendapunten 
zijn dan de Nota Cul tuur-
beleid, een wijziging van de 

AL DAT DRAAIEN, WENDEN EN KEREN,
GBZ MAAKT ÉCHT WERK VAN HET PARKEREN!

WWW.GBZ.NU

Mo nu ment en  ve ror dening, 
de Nota Grond beleid en de 
Nota lokaal gezondheidsbe-
leid Zandvoort. 

Naast het Rioleringsplan 
staat er nog een aantal in-
teressante agendapunten 
op de rol voor de commis-
sie Planning & Control. Zo 
wordt de commissie in de 
gelegenheid gesteld om met 
het college van gedachten te 

wisselen over het evenemen-
tenbeleid van Zandvoort, 
wordt de legesverordening 
2010-1 besproken en wordt 
men verzocht om de raad 
advies te geven over de Nota 
reserves en voorzieningen, 
waarin de reserves en voor-
zieningen inclusief weer-
standsvermogen met hun 
specifieke doelen toegelicht 
worden. 

Beide vergaderingen be-
ginnen om 20.00 uur en 
worden gehouden in de 
raadszaal van het raadhuis, 
ingang via de trappen op het 
Raadhuisplein.

Mevrouw Ellen Schoenmaker (75) heeft vorige week 
woensdag haar hoofdprijs in de Decemberactie van de On-
dernemersvereniging Zandvoort (OVZ) geïncasseerd. Zij 
mocht één minuut gratis winkelen bij Albert Heijn. 

1 minuut gratis winkelen

De supermarkt deed dit jaar 
voor het eerst mee als prijs-
sponsor in de loterij van OVZ 
met diverse weekprijzen en 
de hoofdprijs.“Ik heb nog 
nooit wat gewonnen en nu 
dan dit”, zei de gelukkige prijs-
winnares voordat het winke-
len van start ging.

Bloednerveus kwam de slecht 
ter been zijnde dame in ge-
zelschap van haar hulp in de 
huishouding Ilona naar het 
grootwinkelbedrijf aan de 
grote Krocht en werd door 
bedrijfsleider Pieter-Jan Ariës 
met koffie en gebak verwel-
komd. Van te voren was af-
gesproken dat Ilona de tocht 

Ellen Schoenmaker (l) en Ilona

door de winkel voor haar zou 
maken. Het gratis winkelen 
was wel aan een aantal re-
gels onderhevig. Zo waren 
alcoholhoudende dranken 
en tabakswaren uitgesloten 
en mocht er van elk artikel 
slechts één exemplaar in het 
winkelwagentje worden ver-
zameld. Ilona hield zich aan 
die afspraak en met name 
waspoeder en diverse make-
up artikelen waren uiteinde-
lijk de favorieten van haar. Na 
afloop kregen de beide dames 
nog een ‘kerstpakket’ van de 
sympathieke bedrijfsleider 
en werden met een winkel-
wagentje vol boodschappen 
weer naar huis gebracht.
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BY CHRIS KUIN

driegangenmenu voor € 29,50 
Gerookte rib-eye

 met een mayonaise van rode pesto
of

Geitenkaas
met lavendelhoning en gezoete appeltjes

iii
Entrecote

met een jus van kastanjechampignons
of

Trio van vis 
 gegaard in Provençaalse 

tomatenroomsaus en pasta 
iii

Huisgemaakte Apfelstrudel
met kaneelijs

 Dinsdag gesloten
Zeestraat 36

2042 LC Zandvoort
023-5736680

www.restauranthugoos.nl

 

 

 

 

Seniorenmenu: € 7,00 
Ma 14-09-09  Gebakken tartaar met gebakken aardappelen en spinazie 

Di 15-09-09  Kibbeling met frites, sla en sausjes 

Wo 16-09-09  Macaroni met een gebakken ei 

Do 17-09-09 Andijvie stamppot met een bal gehakt 

Vr 18-09-09  Vissticks met frites, doperwten en wortelen 

Za 19-09-09  Nasischotel met 1 stokje saté en een gebakken ei 

Zo 20-09-09  Kippotje met frites en sla 

Ma 21-09-09  Gebakken lever met aardappelpuree en rode kool 

Di 22-09-09  Scholfilet met gebakken aardappelen en wortelen 

Wo 23-09-09 Hutspot met warme worst en gebakken spek 

Do 24-09-09  Schnitzel met frites en witlof 

Vr 25-09-09 Gestoofde kabeljauw met aardappelpuree en bloemkool 

Za 26-09-09  Kippenbout met frites en sla 

Zo 27-09-09  Bal gehakt met gebakken aardappelen en bloemkool 

Bestellen voor 11.00 en bezorgd tussen 12.00 en 14.00 uur of eventueel tussen 16.00 en 
17.30 uur.  U kunt ook een plaatsje reserveren in ons restaurant om gebruik te maken 
van het seniorenmenu. Bent u in bezit van de ZandvoortPas, dan krijgt u een toetje 
gratis. 

Brasserie restaurant Harocamo 

Kerkstraat 14  |  023-5712102 

Geen zin om te kokkerellen? Gewoon Harocamo even bellen!
Wij bezorgen voor ieder wat wils, zoals broodjes, saté, 
spareribs, diverse visgerechten of een uitgebreid diner.
U kunt het zo gek niet bedenken!

Let op! Ook de seniorenmenu’s à € 7,-- 
en de daghap à € 10,-- bezorgen wij gratis!

  Bel: 5712102 
  kijk voor meer info:
  www.harocamo.nl 

Brasserie restaurant Harocamo 
Kerkstraat 14, 2042 JE Zandvoort
Geopend van 9.00 tot 22.00 uur
Woensdags gesloten

DORSMAN.NL OF 023-5714534

Autoverzekering
vanaf € 6,- p/mnd

* startkorting tot 65%

Kostverlorenstraat 121, Zandvoort
Telefoon: 023 57 168 41
E-mail: notarissen@zandvoort.knb.nl

www.sportinzandvoort.nl

“Sport is goed voor lichaam en geest”

George van der Linden
Mobile: 06 5573 5576

E-mail: info@rijopleiding-gvanderlinden.nl
Internet: www.rijopleiding-gvanderlinden.nl

Correspondentieadres: Anne Franklaan 26, 2135 HA Hoofddorp

In mei 2010 vindt er weer de landelijke Week van de Zee 
plaats. Ook dit jaar zal Zandvoort hier aan meedoen. Het 
thema van 2010 is: ‘Het is fijn om in een badplaats te zijn’. 
Ben Zonneveld, de coördinator voor Zandvoort, roept ge-
interesseerden op om hun culturele evenementen aan te 
melden. 

Week van de Zee 23 t/m 30 mei 2010

De bekende week vol leuke 
activiteiten voor jong en oud 
in, om en op de Noordzee. De 
Week van de Zee duurt van 
23 tot en met 30 mei 2010. 
Een aantal deelnemers in 
Zandvoort heeft hun activi-
teit al aangemeld. Zo zal het 
Juttersmu-ZEE-um weer een 
prominente plaats innemen. 
Op de ‘Veiligheidsdag’, 29 mei 
op het Badhuisplein, zullen 
weer spectaculaire demon-
straties te zien zijn van de 
Zandvoortse afdelingen van 
de brandweer, politie, red-
dingsbrigade, KNRM en Rode 
Kruis. 

Het programma zal verder 
gevuld worden met activitei-

ten zoals wandelingen door 
de duinen, Taoïstische Tai 
Chi demonstratie, een leuke 
dag door de Zandvoortse 
Zeevisvereniging, gratis 
toegang tot het Zandvoorts 
museum, kinderactiviteiten 
en Week van de zee aanbie-
dingen door de lokale onder-
nemers. Kortom teveel om op 
te noemen.

De landelijke organisatie van 
Week van de Zee stopt met 
het organiseren van de Week 
van de Zee. Zij bedanken de 
deelnemers voor de fijne sa-
menwerking in de afgelopen 
acht jaar en wensen iedereen 
veel succes met de organisa-
tie van de activiteiten in 2010. 

Nieuwe activiteiten kunnen 
aangemeld worden bij coör-
dinator Ben Zonneveld (ben-
zonneveld@casema.nl) of be-
drijfscontacfunctionaris Hilly 
Jansen (h.jansen@zandvoort.
nl). Ook voor vragen kunt u 
daar terecht.

23 t/m 30
mei 2010



Zandvoortse Courant • nummer 04 • 28 januari 2010

5

Voor passanten die klein afval zoals een klokhuis, papiertjes, hon-
denpoepzakje of drankblikje kwijt willen, staan er in Zandvoort 
honderden afvalbakken. Geen afval op straat en voor de ge-
meente goed te onderhouden.

Helaas gebeurt het vaak dat inwoners deze afvalbakken ge-
bruiken als extra huisvuilcontainer. De afvalbakken puilen dan 
onnodig uit met afval dat er niet thuishoort. 

ZANDVOORT SCHOON!? houden wordt dan wel heel lastig. 
Bel voor meer informatie de reinigingscontroleur 023-5740200.

Afvalbakken en ZANDVOORT SCHOON!?  

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)

Red 
Amsterdam   
Amsterdam is 
een partij rijker. 
Op de kandi-
datenlijst staat 
voor Zand voort 
een bekende 
naam en wel 
van wet houder 
Mar ten Bier-
man. Hoe  wel 
Bierman op de 

15de plaats staat, maakt 
hij misschien best kans om 
Amsterdam te redden. Of 
moeten we Red koppelen 
aan de kleur rood? Want als 
lijsttrekker staat oud PvdA-
wethouder Pitt Treumann 
met op de tweede plaats 
actrice Nelly Frijda. Verder 
bevat de kandidatenlijst 
heel veel namen uit de me-
dia- en kunstwereld. Helaas 
kan er geen ‘Red Zandvoort’ 

partij aan dit verkiezingsjaar 
meer bij de 8 andere politieke 
partijen toegevoegd worden. 
Misschien wordt Zandvoort 
over 4 jaar gered? 

Glazen huis
Voor het 20 jarig bestaan 
van ZFM heeft medewerker 
Maurice Mulder een ludieke 
actie bedacht. Vier DJ’s wil-
len van 17 tot en met 24 juli 
op het Raadhuisplein met 
een paar tenten een tijdelijke 
studio neerzetten, net zoiets 
als het glazenhuis dit jaar in 
Groningen. Verder willen ze 

het live met beeld op TV 
gaan brengen. De organi-
satoren zijn op zoek naar 
hulp voor bijvoorbeeld een 
redactie voor verzoeknum-
mers, een televisieredactie 
en een telefoonpanel. Ga 
voor meer info naar www.
zfmzandvoort.nl en klik op 
‘Mail de redactie’.

Zin in Kerst 
We moeten toegeven dat de 
kerstboom en de kerstver-
siering in de ‘vogelenkooi’ 
op het raadhuisplein erg 
sfeervol staan. Maar wordt 
het niet eens tijd om alles 
weg te halen? Het komt zo 
raar over om nu nog aan 
kerst herinnerd te worden! 
Of wil de gemeente ermee 
laten zien dat Zandvoort het  
groen koestert? 

100 jaar 

Dit jaar viert Scouting 
Nederland haar 100 ja-
rig bestaan. Ook de twee 
Zandvoortse Scou ting-
groepen (The Buffalo’s en 
Stella Maris- Willibrordus) 
gaan het vieren met allerlei 
acties. Bij hun eerste actie 
‘Tijd voor Taart’ werd tijdens 
de raadsvergadering van 26 
januari een grote taart aan-
geboden om het 100 jarig 
bestaan te vieren. Er zullen 
nog vele acties in Zandvoort 
en ook landelijk volgen. Zo’n 
hoge leeftijd moet natuur-
lijk gevierd worden!

Proost!

Een laat proost berichtje 
van Klaas Koper. Tijdens 
de bekendmaking van de 
‘Zandvoorter van het jaar 
2009’ was Klaas samen 
met zijn vrouw Leida, zo-
als elk jaar met Kerst en 
oud en nieuw, op vakantie 
in Benidorm. Terwijl Elly 
Keur de oorkonde namens 
Klaas in ontvangst nam, 
belde de burgemeester 
naar Spanje om Klaas 
persoonlijk te feliciteren. 
Klaas en zijn Zandvoortse 
fans waren volkomen ver-
rast en het glas werd na-
tuurlijk geheven op deze 
eretitel. 

Mariaschool zamelt 
in voor giro 555
De Mariaschool wil ook 
graag een steentje bij-
dragen op giro 555 voor 
de slachtoffers van de 
aardbeving in Haïti. Om 
geld in te zamelen wor-
den plastic statiegeld-
flessen verzameld. Deze 
actie loopt tot eind vol-
gende week, waarna  de 
opbrengst zal worden 
overgemaakt op de reke-
ning van de samenwer-
kende hulporganisaties. 
De school roept dus alle 
ouders van hun leerlingen 
op: heeft u lege statie-
geldflessen? Geef ze mee 
naar school! Het zou mooi 
zijn als de andere scholen 
in Zandvoort deze actie 
overnemen.

Maandagmiddag heeft een groot aantal ondernemers ge-
hoor gegeven aan de oproep van Ondernemersvereniging 
Zandvoort (OVZ) om gezamenlijk het bedrijventerrein in 
Nieuw Noord te bezichtigen. Het is de bedoeling van OVZ 
om de in hun ogen verpaupering van het terrein tegen te 
gaan en de mogelijkheid te scheppen om te komen tot een 
nieuwe indeling van de grond.

Het gezelschap bespreekt de ‘graffitimuur’ van de Colpitt

Schouw bedrijventerrein Nieuw Noord

Meer dan 40 ondernemers, 
die in het gebied hun bedrijf 
voeren, kwamen op de oproep 
af. De bedoeling van OVZ is om 
de Zandvoortse politiek scherp 
te houden aangaande de ont-
wikkelingen in het gebied en 
verpaupering tegen te gaan. 

De gemeente Zandvoort 
is op dit moment in on-
derhandeling met  het 
Hoogheemraadschap van 
Rijnland om de waterzui-
veringsinstallatie aan de 
Kamerling Onnesstraat (te-
rug) over te nemen. In het ver-

leden heeft Zandvoort de in-
stallatie voor een symbolisch 
bedrag van fl. 1 verkocht maar 
Rijnland wil nu de markt-
waarde daarvoor hebben. Op 
dit terrein zal in de toekomst 
een aantal bedrijven gehuis-
vest moeten worden die aan 
een zeer strenge milieure-
gelgeving moeten voldoen. 
Hieruit volgt dat bijvoorbeeld 
bedrijven die vis bakken aan 
de scherpste normen, milieu-
waarde 3, moeten voldoen en 
niet in de nabijheid van wo-
ningen hun bedrijf mogen 
voeren.

Na de schouw voerden Dick 
Freling, namens de Kamer 
van Koophandel, en Lidy v.d. 
Schaft namens woonstich-
ting De Key het woord. Zij 
benadrukten het belang 
voor een bedrijventerrein in 
Zandvoort. De Key zal echter 
de in het recente verleden 
aangekochte gebouwen van 
de Colpitt en de Corodex, 
door aangescherpte regelge-
ving vanuit Den Haag, maar 
ook een tekort aan financiën, 
weer moeten verkopen.

Een hoogbejaarde vrouw uit de regio is in haar woning door een onbekende man besto-
len. De slechtziende vrouw deed in de woonkamer een dutje in haar stoel en werd wakker 
van iemand die in de kamer liep. Toen ze vroeg wie het was antwoordde een mannenstem 
dat hij van de thuiszorg was. 

Bejaarde vrouw in eigen huis beroofd

De man vroeg de vrouw 
om haar pincode. Omdat ze 
dacht dat hij het pasje toch 
niet had, heeft ze de code ge-
geven. Later bleek dat hij het 
pinpasje uit haar tas had ge-
stolen. Uit politieonderzoek 

kwam naar voren dat de ach-
terdeur van de woning niet 
was afgesloten vanwege de 
zorgverleners. Intussen is het 
geregeld dat deze mensen 
de beschikking krijgen over 
een sleutel zodat de deuren 

kunnen worden afgesloten. 
De politie adviseert alle ou-
deren die gebruik maken 
van thuiszorg de deuren van 
de woning af te sluiten om 
ongewenst bezoek te voor-
komen. 
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TIJDELIJK ALLES ONDER EEN DAK

SALE
Op al onze bekende merken, 

ESPRIT CASUAL, ESPRIT EDC, ESPRIT COLLECTION, 
VERO MODA, PIECES en OUTFITTERS NATION

geven wij kortingen tot 70%

Gedurende de verbouwing gaat de verkoop van 
Confet’ti B.V., Haltestraat 11, 

door aan de overzijde bij ”EMOTION By ESPRIT”

Vergeet uw kadobonnen niet welke u in december heeft ontvangen 
waardoor uw aankoop nog voordeliger wordt.

Tel.: 023-57 138 80                                           www.confet-ti.nl

   In Laurel&Hardy!

Donderdag 4 februari
Van 20.00 uur tot 01.00 uur
De allereerste Bar Battle

De Coureurs

Met Dillon Koster, Danny van Dongen en
een paar hele snelle gastbarkeepers.......

Wees op tijd, want dit mag je niet missen! 
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evenementen agenda

29 Oomstee Jazz  - Machteld Cambridge 
in café Oomstee, aanvang 21.00 uur

31 Jazz café - SPOOR 5 in café Alex, 
 aanvang 16.30 uur

2 Cinema Nostalgie - De filmklassieker
  ‘Dr. Zhivago’, aanvang 13.00 uur, Circus Zandvoort

4 Bar battle - Start van een ludiek evenement 
waarbij teams strijden om de hoogste baromzet

16 Valentijnbingo - georganiseerd door ANBO 
 Zandvoort. Gemeenschapshuis, aanvang 14.30 uur

23 Sjoelwedstrijd - Heren strijden 
om de winst in café Koper

januari

februari

VVV Zandvoort: 7 dagen per week geopend!

Een nieuw fenomeen heeft zich in Zandvoort aangemeld: 
de Bar battle! Hierbij is het de bedoeling dat teams uit 
Zandvoort, bestaande uit maximaal 5 personen, een 
avond lang een horeca-etablissementen zullen gaan 
‘runnen’. In een 12 weken durende strijd wordt door een 
deskundige jury een winnend team aangewezen dat een 
mooie prijs krijgt.

De Algemene Ledenvergadering Vergadering (ALV) van 
de Ondernemersvereniging Zandvoort is goed bezocht. 
Meer dan 30 ondernemers zijn vorige week op de oproep 
afgekomen en hebben een aantal belangrijken beslissin-
gen genomen.

Een vrouw is maandagmiddag zwaar gewond geraakt 
toen de camper waarin zij zich bevond in brand raakte. 
Haar echtgenoot waarmee zij in de camper, met Duits 
kenteken, recreëerde, was op het moment dat de brand 
uitbrak niet aanwezig.

Vlnr. Ron Brouwer, Peter Praats en Dave Douglas

Muziekpaviljoen: Poppenkastvoorstelling in het Muziekpaviljoen

De volledig uitgebrande camper | Foto: OvM Fotografie

Bar battle belooft veel spektakel

Voorzitter OVZ verlangt openheid van zaken
over financiële situatie rondom Muziekpaviljoen

Vrouw zwaar 
gewond bij brand

“Het is de bedoeling dat we 
tijdens de wintermaanden, 
buiten de weekenden, wat 
leven in de brouwerij bin-
nen Zandvoort brengen. Dat 
doen we door deze wedstrijd 
uit te schrijven”, zegt initia-
tiefnemer Dave Douglas van 
discotheek Fame. Hij heeft 
twee collega’s, Ron Brouwer 

Hoofdzakelijk ging de 
vergadering over de be-
s t u u r s w i s s e l i n g  t e n 

De camper stond gepar-
keerd op de boulevard Bar-
naart. De Zandvoortse brand - 
weer heeft het vuur snel 
kunnen blussen waarna 
men de vrouw vond. Zij 
werd direct in de ambu-
lance met grote spoed naar 

van Laurel & Hardy en Peter 
Praats van De Klikspaan, be-
reid gevonden om net als hij 
eens in de vier weken zijn bar 
ter beschikking te stellen van 
een deelnemend team.

Inmiddels hebben zich het 
maximale aantal teams 
ingeschreven en die zijn 

een ziekenhuis vervoerd.  
De man is door de po litie 
op het bureau aan de Hoge - 
weg opgevangen. Hoe de 
brand heeft kunnen ont staan 
is vooralsnog niet bekend.  
De politie stelt een onder-
zoek in.

zeer divers: een team van 
coureurs, de VVV, de ge-
meente, de brandweer, de 
politie, strandpachters, SV 
Zandvoort en nog een aantal 
meer, waaronder een twee-
tal mysterie teams”, vertelt 
Douglas. Door loting wordt 
bepaald welk team in welke 
locatie wordt ingedeeld. De 
teams moeten ervoor zorgen 
dat er flink omzet wordt ge-
draaid door creatief met 
gasten en bedrijf, evenals 
muziek en aankleding, om 
te gaan. “Het wordt echt 12 
weken vechten”, vult Praats 
aan.

De organisatoren hebben 
een aantal mooie prijzen ter 
beschikking gesteld maar 
het staat ondernemers vrij 
om zelf ook prijzen ter be-
schikking te stellen. Hiervoor 
kan men zich melden bij 
Dave Douglas van disco-
theek Fame. 

Ieder team kan een persoon, 
of gezin, tijdens hun ‘beurt’ 
aanmelden om aandacht 

aan te besteden of in het 
zonnetje te zetten. De jury 
die gaat bepalen welke 
teams de meeste inzet heb-
ben getoond bestaat uit uit 
Wim Mendel, Raymond van 
Duyn, Peter Praats en Dave 
Douglas. Na de 12 ‘Bar battle’ 
weken zal tijdens een groot-
se feestavond de winnaars 
bekend worden gemaakt die 
een midweek en een week-
end in Sunparks krijgen aan-
geboden.

De aftrap voor dit spekta-
kel wordt gegeven door het 
team van de Zandvoortse 
coureurs waarvan in ieder 
geval Jan Lammers, Allard 
Kalff, Dillon Koster en Danny 
van Dongen deel zullen uit-
maken. Wie de vijfde coureur 
is, is vooralsnog niet bekend. 
Zij zullen op 4 februari aan-
staande in Laurel & Hardy in 
de Haltestraat deze unieke 
wedstrijd van start laten 
gaan. Meer informatie kunt 
u in de komende weken via 
de Zandvoortse Courant ver-
krijgen.

aanzien van het voorzit-
terschap. Maar ook an-
dere onderwerpen zoals 

het Regionaal Platform 
Criminaliteitsbeheersing 
en het bedrijventerrein 
Nieuw Noord (waarover 
elders in deze krant meer) 
werden besproken. 

Het waarschijnlijk meest 
belangrijke agendapunt 
was de verklaring van de 
nieuwe voorzitter Gert van 
Kuijk die de financiële situ-
atie aangaande de muziek-
tent op het Raadhuisplein 
uiteen zette. Bij het aan-
vaarden van zijn functie 
heeft hij ten aanzien van 
de onkosten van 2008 een 
evaluatie gemaakt. Hieruit 
bleek dat de vorige voorzit-
ter een aantal vragen onbe-
antwoord heeft gelaten. De 
kascommissie van OVZ is in 
de administratie gedoken, 
waaruit bleek dat het een 
en ander niet duidelijk was. 
Zij hebben de oud-voorzit-

ter daarop uitgenodigd 
voor een gesprek waaraan 
hij geen gevolg heeft gege-
ven en er dus geen open-
heid van zaken is gegeven. 

De oud-voorzitter had aan-
gegeven geen gehoor te 
kunnen geven aan de uit-
nodiging van het bestuur 
om de ALV bij te wonen en 
heeft derhalve geen weer-
woord kunnen geven. Een 
aantal leden van de ver-
eniging zal nu proberen 
een gesprek met de oud-
voorzitter aan te gaan en 
verslag daarvan te doen. 
Het bestuur van OVZ heeft 
een mandaat gekregen 
om, mocht het onderhoud 
met de oud-voorzitter niet 
de gewenste oplossing 
geven, de mogelijkheid te 
onderzoeken om eventu-
ele juridische stappen te 
ondernemen.

Bel 023-5732752 of mail 
info@zandvoortsecourant.nl

Wilt u iemand in de Spotlights zetten?

Spotlight €35,- Met ZandvoortPas: 125,-
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Wekelijks de krant lezen op internet?
surf naar www.zandvoortsecourant.nl

Karim en Mo
www.autobedrijfkarimo.nl

Curiestraat 10, 2041 CD Zandvoort T. 023-5733792
F. 023-5733793 E. autobedrijfkarimo@planet.nl

Onderhoud en reparatie alle merken
Occasions in - en verkoop

APK
2010! Een nieuw jaar, hoog tijd voor 
leuke conditietraining in de buitenlucht! 

Onze trainingen zijn zeer verantwoord 
en voor iedereen toegankelijk.

Iedereen die zich per telefoon of via onze 
website inschrijft voor 1 februari profiteert 

van een aantrekkelijke korting:

u betaalt geen € 95,- maar € 59,- voor 10 trainingen!

Trainingstijden: woensdag: 19.30-20.45 uur,
  zaterdag:  10.00-11.15 uur.

Verzamelplaats: Boulevard Paulus Loot 
t.h.v. strandtent Havana.

Bel: 06-53227486
Mail: info@quatrobt.nl

www.QuatroBT.nl

Eindelijk leuke conditietraining!

 TE KOOP 
Bilderdijkstraat 7  Zandvoort
Ideale gezinswoning met een ruime living 
en maar liefst 4 slaapkamers, gelegen in 
een kindvriendelijke omgeving.

Vraagprijs € 272.000,- k.k.
Meer informatie is te vinden op

www.trendmark.nl – vbo.nl – funda.nl

Telefoon
023 – 573 47 12

Wekelijks veel interessante 
aanbiedingen met 
uw ZandvoortPas

Vraag nu uw Zandvoortpas 2010 aan! 
Kijk snel op pagina 18 en 19

“Sporten houdt de geest 
jong en het lichaam vitaal”

www.sportinzandvoort.nl
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door Erna Meijer

Sinds maart 1991 staat het door architect Sjoerd Soeters 
ontworpen gebouw, waarover de meningen in Zandvoort 
sterk verdeeld zijn, op het Gasthuisplein. Dit is  de oor-
spronkelijke plek waar het allemaal begonnen is, waar de 
vader van Leo Heino in de oorlog met een aantal speelau-
tomaten aan de slag ging. 

De werkmaatschappij Play-In 
Beheer heeft een viertal ves-
tigingen onder haar hoede: 
Circus Zandvoort, Casino 
Royal (Haltestraat), Play-in 
Zandvoort (Kerkstraat) en Play-
In Amsterdam. Hieronder be-
steden wij specifiek aandacht 
aan het bioscooptheater. 

In Zandvoort werken circa 
veertig mensen en één daar-
van is Belinda Göransson, die 
in 1992 in dienst trad. Sinds 
twee jaar houdt zij zich met 
name bezig met de program-
mering van het bioscoopge-
deelte. Belinda: “Wij proberen 
zoveel mogelijk de nieuwste 
films te vertonen en dat is 
voor één van de kleinste bios-
copen in Nederland (slechts 
88 plaatsen, red.) niet altijd 
gemakkelijk, aangezien films 
voor het gehele land in steeds 
kleinere oplages uitkomen. 
Mede door de acties die wij 
regelmatig houden, lukt dat 
meestal wel.” Voorbeelden 
zijn de acties rond de film 
‘Oorlogswinter’, de rode loper 
première van ‘Komt een vrouw 
bij de dokter’ en zeer recent de 
eerste Ladies Night, waarvan 
op 12 februari de tweede editie 
volgt met de film ‘Nine’. Deze 
avond is reeds uitverkocht en 
een extra voorstelling bleek 
niet te realiseren. Voor alle 
teleurgestelde dames volgt 
op 2 april een nieuwe kans, 
want dan wordt ‘Coco Chanel 

Circus Zandvoort 
bioscooptheater

en Igor Strawinsky’ feestelijk 
vertoond. 

Ook voor andere categorieën 
filmliefhebbers is het Cir  cus 
Zand  voort zeer actief. Zo is 
in februari 2009 in samen-
werking met Plus punt ge-
start met ‘Cinema Nostalgie’. 
Daarin worden heerlijke, oude 
films vertoond. Komende 
dinsdag is dat ‘Dr. Zhivago’. 
“Soms is het heel lastig een 
oud exemplaar te bemachti-
gen, van de klassieker ‘Once 
upon a time in the West’ 
bleek bijvoorbeeld nog slechts 
één kopie te bestaan!”, aldus 
Belinda. De in het seizoen 
wekelijks op woensdag actief 
zijnde Filmclub Simon van 
Collum, waarin Thijs Ockersen 
speciale films vertoont, mag 
zeker niet onvermeld blijven. 
Binnenkort wordt ook voor de 
jeugd iets bijzonders georga-
niseerd. Op 3 februari, zowel 
om 13.30 als om 16.00 uur, 
worden de kinderen als VIP 
onthaald op de groene loper. 
De nieuwste Disneyfilm ‘De 
prinses en de kikker’ gaat dan 
in première en het bijzondere 
hieraan is dat dit voor het 
eerst weer een handgeteken-
de film is. Kaarten kosten € 10 
maar dat is inclusief drinken, 
een foto en andere verras-
singen. Bel voor reserverin-
gen naar Circus Zandvoort, 
Gasthuisplein 5, tel. 5718686. 
www.circuszandvoort.nl

Al in september 2009 werd op Papendal de zorgmarathon 
gelopen. Liepen de Nieuw Unicummedewerkers in 2008 nog 
met één team mee, in 2009 waren er twee teams ingeschre-
ven. Zij legden in estafettevorm de marathonafstand van 
42 kilometer en 195 meter af. Het gekozen goede doel bleef 
dicht bij huis, de opbrengst ging net als bij de eerste estafette 
naar Stichting Vrienden van Nieuw Unicum. De beide teams 
liepen samen het geweldige bedrag van € 1.468 bijeen.

Marathonlopers reiken cheque uit

tekst en foto Nel Kerkman

De SDB Groep is initiatief-
nemer van deze landelijke 
Zorgmarathon en wil mensen 
in de sector Zorg & Welzijn 
nog meer in beweging bren-

De cheque werd aan de stichting Vrienden van Nieuw Unicum overhandigd

gen en aanzetten tot het 
werken aan een vitale le-
vensstijl. Dit initiatief is goed 
aangeslagen want in totaal 
schreven 116 teams zich in 
waarvan Nieuw Unicum één 
van de 70 sportorganisaties 

was. Het doel voor de teams 
is om geld bijeen te lopen 
voor een goed doel.

Zorg in beweging
Door de wisselende diensten 
was het gezamenlijk trainen 
soms moeilijk te combine-
ren voor de 16 mannelijke 
en vrouwelijke verzorgen-
den. Desondanks lukte het 
teamcaptain en chef kok 
Kees Jansen, zelf een ferven-
te triatleet, de twee gemoti-
veerde teams te begeleiden: 
“Er ontstond een leuke en 
spannende strijd tussen de 
teams waar de laatste loper 
de doorslag gaf. Een dikke 
pluim voor het teamwork”. 
In tegenstelling tot de vo-
rige estafette, welke onder 
barre weersomstandighe-
den verliep, was het nu een 
perfecte temperatuur voor 
de marathon op Nationaal 
Sportcentrum Papendal. De 
deelnemers konden gebruik 
maken van de vele facilitei-
ten en activiteiten rondom 

Deze week wordt een start gemaakt met een nieuwe rubriek over foto’s uit het Zandvoorts verleden. In samenwer-
king met het Genootschap Oud Zandvoort wordt iedere week een foto ‘uit de oude doos’ gepubliceerd. Aan u wordt 
gevraagd of u de personen op de foto (her)kent en zoja, of u dit dan aan het Genootschap kenbaar wilt maken. 

Zoekplaatje 
In het archief van het Genootschap Oud Zandvoort bevindt zich foto BLD16977 met daarop 7 personen.  
We weten dat deze metselaars in 1954 aan een huis werkten in de Dr. Gerkestraat. 

Wie zijn de mensen op 
deze foto? Graag zou 
het Genootschap Oud 
Zandvoort dat willen 

de atletiekbaan. De enige 
supporter Jan Snijder, cliënt 
van Nieuw Unicum, was ook 
dit jaar als mascotte aan-
wezig.

Goede besteding
Het eindbedrag loog er niet 
om, iedereen had zeer ruim-
hartig gesponsord. Het geld 
komt geheel ten goede aan 
een ‘home cinema’ systeem 
voor een groep cliënten van 
Nieuw Unicum. Op 19 janu-
ari overhandigde Lars Jenster 
(SDB groep) de deelenemers-
foto aan Kees Jansen die in 
september 2009 is gemaakt. 
Vervolgens overhandigde 
Kees Jansen het geweldige 
bedrag van € 1.468 aan pen-
ningmeester Pieter de Boer, 
die uiteraard blij en zeer 
tevreden was over het be-
drag. Captain Jansen sprak 
de wens uit dat er eind sep-
tember 2010 geen twee maar 
drie teams zich sportief gaan 
inzetten. Want zoals gezegd: 
elke stap telt!

weten om het vast te leggen 
voor later. U kunt uw bericht 
insturen per e-mail naar 
zoekplaatje@oudzandvoort.

nl of dit doorbellen naar Cor 
Draijer, tel. 5273730 (na 19.00 
uur). Als u de foto wilt heb-
ben omdat uw familie erop 

staat, kan deze door het 
genootschap kosteloos 
per e-mail worden toe-
gestuurd.
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VAN AACKEN 
GLASZETTERSBEDRIJF 
levering en plaatsing alle glassoorten.

NU OOK:
vernieuwen kozijnen & schilderwerk.

vrijblijvende offerte!
023-5720480 / 06-41374921
e-mail: aacken@kpnmail.nl

Winterse boeketten &
allerlei voorjaarsbolletjes.

Specialist voor al uw bloemwerken.

Behang- en schildersbedrijf 
Arnold Nijkamp 

Tel/Fax 571 31 72 Mobiel 
06-54 264 259 

Voor al uw behang-, wit- en 
schilderswerkzaamheden 

www.arnoldnijkamp.nl 
.........................................................

Kabel-internet/adsl 
installa  teur helpt bij alle 

PC-PRO BLEMEN. Advies en 
aanleg (draadloos) netwerk. 

Ook avonden/weekend.
 Rep-it, to taal 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
.........................................................

Beautysalon MYRNA 
Van Speijkstraat 2/101, 

2041KL Zandvoort. 
Behandeling volgens 

afspraak, ook ‘s avonds. 
Tel. 5720108 of 06-48318230
.........................................................

Het Pakhuis
 een kring  loopwinkel 

waar van alles te koop 
is! Van serviezen en

 glaswerk tot meubels 
en van kleding tot boeken. 

Kennemerweg 6 Zandvoort 
(voormalige TZB kantine) 

De winkel is geopend 
op don-vrij-zat 10-17 uur. 

Info: 06 - 53693409
.........................................................

WINTERDIP....? 
Lichttherapie helpt!! Info 
bij Slender You Zandvoort

Tel. 06-19413733

ZANDKORRELS
Luister zondagavond 31 

januari op ZFM-radio naar 
“Het laatste uur”. Daarin 
vertelt Herman Duiven, 
woonachtig op Nieuw 

Unicum, zijn levensverhaal. 
Het programma begint om 
23.00 uur. Meer info? Mail: 

hetlaatsteuur@live.nl
.........................................................

Rijopleiding 
G. van der Linden Geen 

wachtlijst, direct starten.
 Omgeving Haarlem. 

Voor de zomer je rijbewijs 
halen! Tel. 06-5573 5576. 
www.gvanderlinden.nl

.........................................................
Je zou het niet zeggen 
maar het is echt waar:
 Jürgen Lange is alweer 
70 jaar! Van harte ge-
feliciteerd en nog vele 

jaren. Liefs van de kinde-
ren en kleinkinderen

.........................................................
Geslaagd! 

Bart Zwemmer 
gefeliciteerd, we zijn trots 

op je! Ab en Margreet
 ........................................................  

Gezocht: Bench voor 
onze berner pup 

(groot hondenras). 
Tel. 5762070 (na 18.00 uur)

.........................................................
Vrouw zoekt werk 

in huishouding. 
Tel. 06-2649 2018

.........................................................
L. Paap 06-51815360

Aanmeten therapeutische 
elastische kousen, hulp-

middelen, braces, diabetes 
sokken, verbandpantoffels, 

slechtziende artikelen, 
agenda’s, webboxen, enz.

ZANDKORRELS INVULBON
Met ZandvoortPas korting op een zandkorrel

Particuliere zandkorrel €7,50
Met ZandvoortPas €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 zandkorrel €12,50 (excl.BTW)
Met ZandvoortPas €10,-
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, Kleine Krocht 2
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 verkeerde of onjuiste inhoud 
van Zandkorrels. Zet- en typefouten voorbehouden. 

Tevens door u in te vullen:

Uw (bedrijfs)naam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Uw Zandvoortpas nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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SVP Elk cijfer, leesteken en elke letter of spatie in een apart vakje plaatsen
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APK KEURING
Alle merken vanaf € 29,-

vraag naar de voorwaarden

Bij grote beurt gratis!

Begin vandaag met het
verbeteren van uw gezondheid

Taoïstische Tai Chi tm
interne kunsten voor gezondheid

De Taoïstische Tai Chi Vereniging Nederland 
nodigt u uit voor een vrijblijvende introductieles 

bij de start van 2 nieuwe beginnersklassen in

Zandvoort
Jeugdhuis Protestantse Kerk, Kerkplein 1

dinsdag     2 februari - 20.00-22.00 uur
maandag   1 maart   - 09.30-11.30 uur

Vooraf aanmelden is niet nodig. Daarna
wekelijks les op genoemde tijd en locatie.

Meer info: www.taoist.nl
of tel 023 8795396
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C U L T U U R
‘Plezier!’ in bibliotheek Duinrand

Voorleesontbijt voor wiebelbillen

De hele maand februari zijn schilderijen en beelden van 
het kunstenaars echtpaar Saskia Rootveld en Kees de Vries 
te bezichtigen in bibliotheek Duinrand Zandvoort. Kees en 
Saskia schilderen en boetseren voor hun plezier, wat dui-
delijk terug te zien is in hun werken. Beide hebben een 
vlotte en toegankelijke schilder- en boetseerstijl. 

De Nationale voorleesdagen zijn bedoeld om ouders en opvoeders te stimuleren hun kin-
deren van 0-6 jaar voor te lezen en gaan altijd van start met een voorleesontbijt. Dit jaar 
waren peuters en kleuters van groep 1 van de Hannie Schaftschool al vroeg in de biblio-
theek aanwezig en waren verrast dat een echte politieagente hun ging voorlezen. 

Er werd aandachtig geluisterd naar de voorlezende politieagente

gemaakt. Boetseren doet 
Saskia zowel in klei als in 
was. Tegenwoordig worden 
haar beelden steeds vaker 
in brons gegoten. Dit ma-
teriaal heeft een pakkende 
uit straling.

Kees is 7 jaar geleden begon-
nen met het volgen van les-
sen en is uitsluitend bezig 
met schilderen met olieverf. 
Hij schildert vooral land-

over de sneeuwpop. De po-
litieagente had het verhaal 
zelf uitgekozen en betrok de 
kinderen heel goed bij het 
verhaal. Na de voorleesses-
sie konden de kinderen met 
hun juffies en hulpmoeders 
picknicken in de bibliotheek. 
Alle kinderen kregen van de 
bibliotheekmedewerkers 
lekkere sandwiches aange-

Sporen uit het verleden

Edo van Tetterode
De oproep of iemand nog een beeld van Edo van Teterode heeft, heeft resultaat opge-
leverd. Wim Nederlof benaderde de redactie met het bericht dat er in zijn tuin nog een 
object van Van Tetterode staat en stuurde een foto erbij. Het beeld heet Mr. Jazz. In de 
‘120 jaar Zandvoortse kranten’ DVD’s staat het verhaal over Mr. Jazz die eerst als ge-
velsteen (1982) en later als beeldje (1986) voor zijn woning aan de Lorentzstraat stond. 
Naderhand is het beeldje mee verhuisd. 

Mr. Jazz
Het kunstwerk is uitgevoerd in 
Italiaans trachiet (pepperino) en heeft 
een afmeting van 75 x 30 x 25/30 cm. 
De sokkel is van granietkeien vervaar-
digd. Het beeldje stelt  een saxofoon-
blazer voor,  met de inmiddels bekende 
strooien hoed en bolle blazerswangen. 
Het vertoont enige gelijkenis met de 
bekende jazzmusicus Harry Verbeeke 
uit Haarlem. De trompet is met 24 ka-
raats bladgoud bedekt. Mr. Jazz werd 
in eerste instantie als gevelsteen 
aangeboden door de leden van het 
Nationaal 1 april Genootschap, als 
zilveren huwelijksgeschenk aan het 
echtpaar Nederlof. De saxofoonbla-
zer verwijst naar Wim Nederlof: hij 
was een van de grondleggers en pro-
motor van het Jazz behind the Beach 
festival. Toen in 1986 het jazzfestival 
voor de 10de keer in successie werd 
gehouden, vonden de schenkers dat 

tekst en foto Nel Kerkman

Saskia schildert en boetseert 
al vele jaren. Zij maakt wer-
ken van mensen en dieren en 
heeft lessen gevolgd in boet-
seren, aquarelleren en por-
tretschilderen. Ze schildert 
overwegend met acrylverf. 
Haar portretten zijn meest-
al naar model, maar kunnen 
ook aan de hand van foto’s 
gemaakt zijn. Haar schilde-
rijen van dieren worden vaak 
naar voorbeeld van een foto 

tekst en foto Nel Kerkman

Het vergde enig organisa-
tietalent voordat de aller-
kleinsten rustig op de grond 
zaten maar zodra de poli-
tieagente plaatsnam in de 
blauwe voorleesstoel werd 
het muisstil. Met grote ogen 
en open monden luisterden 
de kinderen naar het verhaal 

schappen en stadsgezichten. 
Zijn doeken vallen op door 
hun sterke kleuren en wis-
selende onderwerpen. Veel 
van zijn werk is geïnspireerd 
door schilderijen van eigen-
tijdse en impressionistische 
kunstenaars. Maar ook foto’s, 
zelf gemaakt of uit een tijd-
schrift, zijn vaak een inspira-
tiebron.

Beiden volgen vandaag de 
dag nog steeds lessen. Saskia 
doet dit onder andere bij 
Marlène Sjerps en Kees bij 
Hans van Pelt. Het echtpaar 
woont in Bentveld, een ge-
meente die voor veel kun-
stenaars een inspirerende 
omgeving is gebleken.

boden met pindakaas, jam 
of kaas en een pakje drinken. 
Het was weer een feestelijk 
gezicht en een leuk initiatief. 

Tijdens de Nationale Voor-
lees dagen (20-30 januari) 
ont vangt elk nieuw lid tot 
6 jaar het olifantje uit het 
bekroonde prentenboek 
Wiebel billenboogie cadeau.  

de gevelsteen beter omgebouwd kon 
worden tot een beeld. Edo van Tetterode 
voldeed aan het verzoek en veranderde 
de steen vakkundig in een mooi beeldje. 

Bomen moeten tijdelijk wijken 
voor werkzaamheden riolering

Een aantal bomen zijn afgelopen week in de Koninginne-
buurt verplaatst in verband met de rioleringswerkzaam-
heden en herindeling in de buurt. Het afgelopen groeisei-
zoen zijn ze al voorbereid om te worden verplaatst. In het 
najaar zullen zij weer op hun plaats terug komen.

Vanaf deze maand tot en 
met medio juni 2010 wordt 
er gewerkt aan de riolering 
in de Koninginnebuurt 
(Kostverlorenstraat, Emma-
weg, Van Stolbergweg, Ju-
lianaweg, Wilhelminaweg, 
Weimarweg, Regen tesse-
weg en Koninginneweg). 
Het graafwerk begint in 
de Kost ver lorenstraat, tus-
sen de So phia weg en het 
Beatrix plantsoen. Om het 
groen te sparen zijn 16 
jonge bomen die in de weg 
staan tijdelijk verplaatst.

Al vele jaren worden er 
in deze buurt zieke iepen 

gekapt. In afwachting van 
de herinrichting worden 
er geen nieuwe bomen 
herplant. Het valt niet te 
vermijden dat voor het 
werk zelf 39 bomen de-
finitief worden verwij-
derd. De te kappen bomen 
staan voornamelijk in de 
Wilhelminaweg. Dit zijn 
kastanjes die aangetast 
zijn door de kastanje bloe-
dingsziekte. Binnen enkele 
jaren zullen de bomen dood 
gaan. Dit verschijnsel is ook 
goed zichtbaar in de ‘bocht’ 
van de Kostverlorenstraat. 
Daar blijven de bomen ech-
ter staan tot ze dood zijn. 

Besloten is de kastanjes in 
de Wilhelminaweg nu te 
verwijderen en te vervan-
gen door nieuwe bomen 
op plaatsen die resteren 
tussen de optimaal gesitu-
eerde parkeerplaatsen. 

Welke soorten bomen dat 
zijn zal in overleg met de 
bewoners worden bepaald. 
Bij het ontwerp is zorgvul-
dig gekeken welke bomen 
behouden worden, welke 
bomen gekapt worden en 
welke verplant. Ook is in 
het ontwerp aangegeven 
waar 57 nieuwe bomen ge-
plant gaan worden. Door 
het groener en bloeiender 
maken van de openbare 
ruimte, met name langs de 
doorgaande wegen waar 
veel mensen langs komen, 
wil de gemeente het dorp 
groener maken.
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Gemeenteraadsverkiezingen 2010
In de aanloop naar de verkiezingen besteedt de Zandvoortse Courant veel aandacht aan 
de diverse politieke partijen in Zandvoort. Tot aan 3 maart stellen wij iedere week de par-
tijen in de gelegenheid te reageren op een tweetal vragen of stellingen over thema’s die 
in Zandvoort spelen. 

In de volgorde is een kleine 
wijziging ten opzichte van 
vorgie week. De kiescom-
missie heeft na loting vast-
gesteld dat D66 op plaats 7 

komt en Sociaal Zandvoort 
op plaats 8. Derhalve schuift 
GroenLinks een plaatsje om-
hoog, naar plek 6. 
Politiek columnist Hans 

Botman bouwt het rustig 
op. Deze week geen column 
van zijn hand, maar vanaf vol-
gende week wekelijks tot aan 
de week na de verkiezingen.

De vragen van deze week zijn:

1. Jongerenhuisvesting blijft een probleem. 
 Wat denkt uw partij daar nu echt iets aan te doen?

2. Wilt u uw mening geven over een eventueel ecoduct en fietsen door de AWD?

Jongerenhuisvesting
Er is een tekort aan starterswoningen. Het probleem is dat 
de jongeren van nu, die gebruik kunnen maken van een 
starterswoning, over enkele jaren niet kunnen of willen 
doorstromen. Hierdoor veroorzaken zij zelf het probleem 
van een tekort aan starterswoningen in de toekomst. Een 
tijdelijke oplossing zou het bouwen van weer nieuwe 
starterswoning zijn. Door dit alsmaar te herhalen, zal de 
kwaliteit van de woningmarkt gestaag achteruitgaan. 
Dat is natuurlijk niet wat we willen. De beste, duurzame 
oplossing is om de doorstroming te bevorderen waardoor 
bestaande starterswoningen weer voor de woningmarkt 
vrijkomen. Deze zouden dan weer alleen voor starters 
beschikbaar moeten zijn.
 
Ecoduct en fietsen
De VVD vindt dat het ecoduct een welkome aanvulling 
kan zijn op het toch al aantrekkelijke flora en fauna aan-
bod die de natuurgebieden rondom Zandvoort leveren. De 
bemoeienis van de gemeente Zandvoort met het ecoduct 
moet volgens de VVD beperkt blijven tot het absolute 
minimum, aangezien de kosten niet voor rekening van de 
burger van Zandvoort mogen komen. De VVD is voor een 
fietspad langs de Amsterdamse Waterleidingduinen die 
een snelle verbinding moet worden met het achterland. 
Hierbij moet gedacht worden aan de ontwikkelingen van 
grootse woningbouwplannen in de Haarlemmermeer. De 
huidige en toekomstige bewoners uit die regio, zijn de 
toekomstige bezoekers van Zandvoort.

Jongerenhuisvesting
OPZ legt het accent op het scheppen van kansen voor starters. 
Lees jonge gezinnen of alleenstaanden. Omdat de mogelijkhe-
den voor nieuwbouw van sociale woningen in Zandvoort be-
perkt zijn, denken wij aan het scheppen van kansen door door-
stroming te bevorderen. Bijvoorbeeld door op aantrekkelijke 
locaties in of nabij centra, woningen voor ouderen te realiseren 
zoals in het LDC. Woningen die ouderen verlaten komen dan vrij 
en kunnen geschikt worden gemaakt voor starters. Zo creëer 
je kansen, bevorder je doorstroming en vitaliseer je (vergrijsde) 
woonwijken. Daarnaast zien wij zeker mogelijkheden als gevolg 
van de aanstaande ontwikkeling van Nieuw Noord. Wij willen 
dan ook bevorderen dat de (her)ontwikkeling in Nieuw Noord 
eerder kan starten dan nu is voorzien.

Ecoduct en fietsen
Het belang van aantrekkelijke fietsroutes is juist voor Zandvoort 
groot. Dit, als gevolg van beperkte mogelijkheden om de be-
staande weginfrastructuur te vergroten. De provincie onder-
kent dat belang en is bereid het ecoduct? (omdat natuur- en 
toeristische belangen met elkaar samengaan?) volledig te fi-
nancieren. Dat die belangen moeten kunnen samengaan is 
in onze visie voorwaardelijk, ook bij de trajectkeuze van het 
nieuwe fietspad. Van groot belang vinden wij tevens dat de 
maatvoering van het ecoduct voldoende groot is om te kunnen 
waarborgen dat het ecoduct ook tijdens wegwerkzaamheden 
en bij het transport van groot materieel geen belemmering 
kan vormen. Om die reden zal het ecoduct dezelfde doorrij-
hoogte moeten kunnen bieden als het treinviaduct bij station 
Heemstede/Aerdenhout en dient het voldoende breed te zijn 
(voldoende voor twee fietspaden en drie rijstroken).

Jongerenhuisvesting
Vroegtijdig schoolverlaters, jongeren uit grote gezinnen, 
maar ook jongeren die het niet lukt om de sprong uit het 
ouderlijk huis te maken dreigen buiten de boot te vallen als 
er geen adequaat beleid wordt gevoerd op het gebied van 
jongerenhuisvesting. De PvdA wil dat er bij nieuwbouw en 
herstructurering een aanzienlijk deel beschikbaar gehouden 
wordt voor jongerenhuisvesting. Op basis van een regelmatig 
te actualiseren behoefteonderzoek moet worden bepaald 
hoe groot het aantal woningen moet zijn. Op initiatief van de 
PvdA kent onze regio het fenomeen ‘startersleningen’. Door 
deze leningen is het voor jongeren en jonge gezinnen (tot 
35 jaar) mogelijk om, tegen zeer aantrekkelijke voorwaarden, 
een deel van de financiering voor een woning te verwerven. 
In Zandvoort is hier al diverse keren gebruik van gemaakt. De 
PvdA vindt dat deze regeling gecontinueerd moet worden.

Ecoduct en fietsen
Ecoducten hebben hun nut en noodzaak voor het weer ver-
binden van geïsoleerde natuurgebieden al aangetoond. Het is 
duidelijk waarneembaar dat dieren de verbindingsroutes we-
ten te vinden en dat ze gebruikmaken van de uitbreiding van 
hun leefgebied. Uitbreiding van natuurrecreatie door de reali-
satie van een ‘recroduct’ (dus met fietspaden), aangevuld met 
één fietsroute door de Amsterdamse Waterleidingduinen die 
een verbinding tot stand brengt tussen de Haarlemmermeer 
en Zandvoort, heeft onze steun. Wij zijn geen voorstander van 
het aanleggen van meerdere fietspaden in dit mooie gebied. 
De PvdA zal er echter wel op toezien dat de gemeente, zoals 
is afgesproken, bij de realisatie van het ecoduct slechts een 
faciliterende taak uitvoert.

3 maart 2010

Lijsttrekker: Wilfred Tates Lijsttrekker: Carl Simons Lijsttrekker: Gert Toonen
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Jongerenhuisvesting
Het CDA Zandvoort wil zorgen dat er voor de Zandvoortse jeugd 
voldoende woningen zijn. Het wordt tijd om hier wat aan te 
doen. Het CDA wil minimaal 200 woningen voor de Zandvoortse 
jongeren realiseren. Het CDA heeft een aantal locaties voor ogen 
waar eventueel gebouwd kan worden: Nieuw Noord,  de locatie 
rond de flat langs de Sophiaweg, de mogelijke ontwikkelingen 
bij het Wim Gertenbach College, het Huis in de Duinen en in 
het Louis Davids Carré (LDC). Op deze plekken dient er ruimte 
voor starters en Zandvoortse jongeren gereserveerd te worden.

Ecoduct en fietsen
Het CDA Zandvoort is een voorstander om het ecoduct over 
de Zandvoortselaan te realiseren. We moeten, niet alleen de 
Zandvoorters maar ook de ‘badgasten’ en anderen, toch kun-
nen genieten van de natuur in onze omgeving. Tevens vergroot 
een ecoduct het leefgebied van de herten in de Amsterdamse 
Waterleidingduinen en wordt de overlast die de bewoners in 
Zandvoort Zuid hebben van de damherten waarschijnlijk een 
stuk verminderd. Wel dient de gemeente Zandvoort terughou-
dend te zijn als het gaat om extra investeringen voor een eco-
duct. Laten we ons eerst concentreren op de wegen en straten 
in de gemeente, daar is op dit moment genoeg te doen! 

Jongerenhuisvesting
Op korte termijn dient er op basis van een  visie op jongeren-
huisvesting een uitvoeringsplan jongerenhuisvesting te worden 
vastgesteld. Uitgangspunt bij het creëren van woonplekken voor 
jongeren is flexibiliteit. Voor de korte termijn (tot 2014) moet 
vooral worden ingezet op tijdelijke en semipermanente maat-

Jongerenhuisvesting
Er is de komende 4 jaar bijna geen financiële ruimte om te den-
ken aan woningbouw voor de jongeren. Voor SZ is grootscha-
lige hoogbouw niet gewenst. SZ wil dat onze bewoners, veelal 
ouderen, de kans wordt geboden in hun eigen dorp van een 
rustige oude dag te genieten. SZ vindt het belangrijk dat er voor 
onze ouderen seniorenwoningen gebouwd worden. Hierdoor 
ontstaat een doorstroming en komen er weer woningen vrij 
voor de jongeren. SZ wil dat de Zandvoortse jongeren prioriteit 
krijgen op de woningmarkt. Helaas lopen in onze gemeente al 
enkele geldverslindende bouwprojecten, die gericht zijn op het 
aantrekken van vermogende, toekomstige bewoners. Hierdoor 
lopen veel Zandvoorters het gevaar hun eigen dorp te moeten 
verlaten, met name de jongeren. SZ wil dat dit een halt wordt 
toegeroepen en dat Zandvoort, Zandvoort blijft en zijn authen-
ticiteit behoudt.

Ecoduct en fietsen
SZ is van mening dat de aanleg van een ecoduct een goed plan 
is. Hierdoor wordt met name de herten een mogelijkheid ge-
boden over te kunnen steken zonder voor zichzelf en andere 
weggebruikers. Hierdoor wordt hun zoektocht naar voedsel niet 
doorgetrokken tot in de woonwijken waar ze voor veel overlast 
zorgen. Met het doortrekken van de bestaande fietspaden over 
het ecoduct, wordt ook aan de fietsers de kans geboden veilig 
over te steken. De Amsterdamse Waterleidingduinen zijn een 
natuurgebied en dat moet zo blijven. Met meerdere fietspaden 
zouden we het risico lopen hier een recreatiegebied van te ma-
ken, met alle kwalijke gevolgen van dien.

Jongerenhuisvesting
Over jongerenhuisvesting en starterwoningen in Zandvoort 
wordt al jaren gesproken. GroenLinks wil dat bij nieuwe projec-
ten zoals aan de Sophiaweg en de locatie Huis in de Duinen/
Wim Gertenbach College een groot deel bestemd wordt voor 
starters en jongeren. Een apart project voor de realisatie van 
starterswoningen zon een goede zaak zijn. Jongeren en jonge 
gezinnen verlaten Zandvoort bij gebrek aan passende woon-
ruimte. De waarschuwing voor vergrijzing klinkt al jaren en 
eigenlijk gebeurt er weinig. Ook bij het LDC is het aantal star-
terswoningen aan de magere kant.

Ecoduct en fietsen
Een ecoduct, betaald door Europa en de provincie Noord-
Holland, zou een erg mooi geschenk voor Zandvoort kunnen 
zijn. Een groot aaneengesloten natuurgebied: de Amsterdamse 
Waterleidingduinen (AWD) ecologisch verbonden met het 
Nationaal Park Zuid Kennemerland en een extra toeristische 
attractie als men Zandvoort binnenkomt. GroenLinks is voor-
stander van het ecoduct, maar geen voorstander van een re-
croduct met fietspaden door de AWD. De AWD is een prachtig 
natuurgebied en fietspaden daarin zullen de recreatiewaarden 
voor de wandelaar heel nadelig beïnvloeden. De fiets staat bij 
GroenLinks ook hoog in het vaandel, we zijn dan ook voorstan-
der van een verbeterde fietsroute langs de AWD.

Jongerenhuisvesting
Jongeren huisvesting is een algemeen probleem, niet speci-
fiek een probleem voor Zandvoort. Doorstroming stimuleren 
en kleinere woonruimtes reserveren of maken voor begin-
ners is voor Gemeente Belangen Zandvoort zeer belangrijk. 
Indien mogelijk moeten we voorrang geven aan de jeug-
dige Zandvoorter, ook als die van buitenaf weer terug naar 
Zandvoort wil komen. Het levenlang thuisplan, een initiatief 
van voormalig wethouder Michel Demmers, is voor ons nog 
steeds leidend. Op onze website geven wij een uitgebreide 
uitleg onder de noemer ‘wonen en werken’.

Ecoduct en fietsen
Wat is er op tegen om natuurgebieden met elkaar te ver-
binden, indien mogelijk zelfs inpasbaar in het landschap? 
Het ecoduct dat de Amsterdamse Waterleidingduinen uit-
eindelijk moet gaan verbinden met het park Nationaal Park 
Zuid Kennemerland is een initiatief van de lijsttrekker van 
GBZ en oud-wethouder Demmers. Ja, een goed initiatief dus, 

Lijsttrekker: Gijs de Roode

Lijsttrekker: Robbert de Vries

Lijsttrekker: Willem Paap

Lijsttrekker: Michel Demmers

Lijsttrekker: Virgil Bawits

maar het moet wel degelijk uitgewerkt worden en zo goed 
mogelijk worden verwerkt in het landschap. Momenteel is 
met name de Amsterdamse Waterleidingduinen te klein voor 
sommige dieren, een uitbreiding van dit gebied zal de over-
last in de Zandvoortse woonwijken verminderen. Het is dus 
ook veel humaner voor de dieren. Het kost de gemeente vrij-
wel niets maar en combinatie met een mooi fietspad wordt 
het gebied toegankelijker voor meerdere mensen. Gemeente 
Belangen Zandvoort ziet de komst van het (r)ecroduct als 
een toegevoegde toeristische meerwaarde voor Zandvoort.

regelen (tijdelijke verhuur, ombouw kantoren en leegstaande 
bedrijfspanden). Voor de langere termijn dienen meer struc-
turele oplossingen voor de huisvestingsbehoefte te worden 
gevonden. Dit kan door sloop- en renovatieplannen te wijzigen 
en zo kleine woningen te behouden en door nieuwbouw te 
plegen. Tevens kan een belangrijk deel van de verplichte 33% 
sociale woningnieuwbouw vooral voor jongeren en jonge gezin-
nen worden aangewend. 

Ecoduct en fietsen
D66 Zandvoort wil het fietsen in de omgeving van Zandvoort 
bevorderen en is voorstander van het aanleggen van een eco-
duct. Fietsen is een gezonde manier om te ontspannen en te 
genieten van onze mooie natuur. Het ecoduct verbindt natuur-
gebieden met elkaar en dat is weer goed voor de dieren omdat 
hun leefomgeving wordt vergroot. De Waterleidingduinen zijn 
een natuurgebied waar sinds jaar en dag uitsluitend gewan-
deld wordt. Wil je dit gebied voor (toer)fietsers toegankelijk 
maken, dan zullen er duidelijke afspraken gemaakt moet zijn 
tussen alle betrokkenen en een goed toezicht op de naleving 
hiervan. D66 Zandvoort is voorstander van samenwerking met 
de gemeente Bloemendaal wat betreft de (Europese) eisen die 
gesteld worden bij de aanleg van het ecoduct. Deze gemeente 
onderzoekt de mogelijkheden om naast de Vogelenzangseweg 
een goed fietspad aan te leggen, dat via Aerdenhout en Bentveld 
aansluit op het ecoduct.

Sociaal
Zandvoort
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De informatie pagina van de sportraad
www.sportinzandvoort.nl

Sporting O.S.S. is een vereni-
ging die al ruim 35 jaar ac-
tief is in de regio Haarlem. 
Omdat het combineren van 
werk en sport steeds moei-
lijker bleek te worden, is 
er de afgelopen jaren voor 
gekozen om één avond per 
week de sport te beoefenen. 
Anders gezegd, er wordt wel 
gespeeld in de competitie 
maar er wordt niet getraind.

Natuurlijk is er de mogelijk-
heid om met het gewone, 
langzame tempo te spelen. 
Hierbij hebben beide spelers 
1 uur en 3 kwartier bedenk-
tijd voor hun hele partij. Deze 
competitie wordt over 20 
avonden gespeeld. Daarnaast 
wordt er een ‘rapidcompetitie’ 

Belangrijke informatie voor 
geïnteresseerden: uitwed-
strijden worden gespeeld 
op maandag- en woens-
dagavonden in Haarlem. 
Thuiswedstrijden zijn in de 
Korver Sporthal in Zandvoort, 
op de dinsdagavond vanaf 
20.45 uur. Dames en heren, 
maar ook volledige teams, 
kunnen zich aanmelden bij 
de voorzitter. Bij voldoende be-

gespeeld over 8 avonden in 
het seizoen, waarbij 3 partijen 
per avond worden gespeeld 
met een bedenktijd van 25 
minuten per persoon.

Voor de echt snelle heren 
en dames is er ook nog een 
snelschaakcompetitie. Deze 

Volleyballen bij Sporting OSS Chess Society Zandvoort
De laatste jaren krijgt volleybal landelijk steeds meer 
aandacht. Zowel de nationale heren- als damesploeg 
gooien hoge ogen tijdens internationale kampioenschap-
pen. Ook Zandvoort kent zijn eigen volleybalvereniging.

Dorpsgenoten die geïnteresseerd zijn in het schaakspel 
kunnen hun hart ophalen bij de Chess Society Zandvoort. 
De club werd opgericht op 3 september 1990 en is uitge-
groeid tot een begrip in de wijde omtrek. Chess Society 
speelt op vrijdagavond en komt met 2 teams uit in de com-
petitie van de Noord-Hollandse schaakbond.

langstelling kan een nieuw 
team per september of ja-
nuari worden ingeschreven 
voor de competitie.
Volleybal is een sport waar-
bij men veel energie ver-
bruikt. Sprinten, springen, 
duiken en bovenhandse bal-
technieken zorgen ervoor 
dat geen enkele spier wordt 
overgeslagen. Wedstrijden 
duren gemiddeld 2 uur (4 
of 5 sets) en na een goede 
wedstrijd heeft men even-
veel vocht verloren als in een 
sportschool. Het is onnodig 
te vertellen dat een team-
sport vele malen gezelliger 
is dan een individuele sport. 
Ook in Zandvoort is volley-
bal een gezellige en compe-
tatieve manier van sporten.

Nieuwsgierig geworden? 
Meer informatie kunt u ver-
krijgen bij Erik Schilpzand. 
Tel: 023-5716534.

wordt over 5 avonden be-
slist en bestaat uit 12 tot 14 
partijen per avond met een 
bedenktijd van slechts 5 mi-
nuten per persoon. Moraal 
van het verhaal is eigenlijk 
dat men iedere vrijdag-
avond kan schaken maar 
als men wat minder wilt, 
dit zeker ook kan. Er zijn bij 
Chess Society Zandvoort 
spelers die bijvoorbeeld 
aan 2 van de 3 competities 
meedoen of zelfs alleen in 
de bondscompetitie uit-
komen. Het eerste achttal 
behoort dit jaar tot één van 
de favorieten in de eerste 
klasse en hoopt geschie-
denis in de Zandvoortse 
schaakhistorie te gaan 
schrijven door de promo-
tieklasse te halen. Voor 
meer informatie kunt u 
ook contact opnemen met 
secretaris Leo Keesman via 
tel. 06-12796268.

Courant 
Zandvoortse 
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                              Klaas Koper

“Waarom niet, ik ga het gewoon proberen.” Tenslotte had 
Klaas alles mee, een sonore stem, een geweldige uitstraling 
en kennis van Zandvoort. “Mijn eerste roep”, vertelt Klaas, “kan 
ik me nog goed herinneren. Ik kwam vanuit de Haltestraat 
en moest over het Raadhuisplein richting Kerkstraat dus ook 
langs de mannetjes die op de bank zaten. Ik dacht als ik daar 
zonder commentaar langs kom, ben ik geslaagd.” De vuur-
doop verliep goed en zo werd Klaas, na jaren, weer de eerste 
dorpsomroeper van Zandvoort. Hij werd officieel als onbezol-
digd ambtenaar aangesteld en werd lid van het omroepergil-
de. Al zijn roepen maakt hij zelf in dichtvorm en dat is uniek. In 
1997 was Klaas voor het eerst gastomroeper in Woudsend, hij 
deed het fantastisch met zijn klink en zijn luide stem. Ik weet 
dat nog goed want ik was erbij! Daarna werd het idee gebo-

ren om ook in Zandvoort een concours te organi-
seren. Onder zijn bezielende leiding kwamen 

jaarlijks dorpsconcoursen die niet meer 
zijn weg te denken uit Zandvoort. Na 

een schitterende loopbaan als om-
roeper (4 keer Nederlands kampi-
oen, 5 maal 2de, 1 maal 3de), geeft 
hij eind september de klink door 
aan een opvolger. “Aan alles komt 
een eind. Hopelijk wordt ik in juni 
geselecteerd uit 55 omroepers om 
mee te doen aan de wereldkampi-

oenschappen in Chesterfield. Dat 
zou een mooie afsluiting zijn. Het 

enige zijn de kosten die er altijd bijko-
men want natuurlijk gaat Leida mee!” 

Buiten het fietsen en omroepen is Klaas ook 25 
jaar Hoofdpiet geweest bij de Sinterklaasintochten 

en hij is nog steeds Sinterklaas tijdens de herfstmarkt, bij 
bejaardenhuizen, de inloopochtend van Pluspunt en de 
Bibliotheek. 

Tenslotte 
Hoewel Zandvoort straks de stem van Klaas zal missen, is er 
toch wel ergens een gelegenheid waar we zijn stem kunnen 
horen. Zo zingt Klaas bij het Gemengd Zandvoorts Koper 
Ensemble in café Koper en zijn basgeluid is te horen in het 
Wapen van Zandvoort bij het Zeemans- en Levensliederenkoor 
‘Hoort zegt het voort’ van Gré v.d. Berg. Tevens is hij al jaren 
tijdens de verkiezingen aanwezig als ambtenaar bij het stem-
bureau van het Zandvoorts Museum. Vol trots toont Klaas 
zijn kast waarin keurig alle gegevens en foto’s gearchiveerd 
staan, de vitrinekast met vele bekers en onderscheidingen en 
de muren in de logeerkamer die met tientallen oorkondes zijn 
behangen. De mooiste oorkonde is uit 1999, toen werd Klaas 
geridderd in de Orde van Oranje Nassau. Daarboven hangt de 
oorkonde van de Zandvoorter van het jaar 1995 (destijds van 
ZFM en het Zandvoortse Nieuwsblad) met ernaast de oor-
konde die toont dat Zandvoort Klaas Koper nogmaals heeft 
uitgeroepen als ‘Zandvoorter van het jaar 2009’. En mocht u 
na dit levensverhaal behoefte hebben om Klaas over zijn bol-
letje te aaien? Ga dan naar zijn bronzen beeld die sinds 2004 
links bij de voordeur van het Zandvoorts museum staat. ‘Het 
gaat julloi goed Klaas en Leida, bedankt voor de gastvrijheid’. 

Dorpsgenoten

Klaas Koper (zoon van Zwarte Jaap) werd 1 juli 1930 in een 
Haarlems ziekenhuis geboren. “Eigenlijk kan je dus stellen dat 
ik geen echte Zandvoorter ben”, kopt Klaas in. Ja, zo weet ik 
nog ‘tig mensen die in Haarlem op de wereld kwa-
men. Desondanks is de naam Koper onverbid-
delijk verbonden aan Zandvoort: sla het 
telefoonboek maar open dan zie je het 
bewijs. 

Fietsfanaat
Zijn lagere schooljaren bracht 
Klaas gedeeltelijk door op school 
D en tijdens de evacuatie in WO 
II op een school in Oude Pekela. 
Diep in z’n hart wilde Klaas ma-
chinist op de grote vaart worden 
maar daar is niets van gekomen. Zo 
te horen zit Klaas daar niet zo mee. 
Hij werd machinebankwerker bij een 
scheepswerf en later werkte hij ook bij 
de Zandvoortse smederij Jacobs. Daarbij was 
Klaas een fanatieke wielrenner en fietste hij menig 
wedstrijd bij HSV de Kampioen uit Haarlem. In 1955 raakte 
hij geblesseerd en dat betekende einde baan en einde wed-
strijdwielersport. Maar Klaas zat niet bij de pakken neer. Na 
aardappels rooien en bollen poten kwam hij bij een firma 
terecht die voor de Velsertunnel de waterdichte isolatie ver-
zorgde. Tot aan 1973 heeft Klaas meegeholpen om alle tunnels 
(zelfs in Oostenrijk) waterdicht te maken. Het fietsen ging nu 
bij de Amsterdamse toerclub Olympia gewoon door maar dan 
wel minder prestatiegericht. “Samen met m’n 3 kameraden 
konden we harder lachen dan fietsen. Het was een geweldige 
tijd.” Trouwens, fietsen staat hoog op het lijstje bij Klaas. Zo 
te horen heeft hij door heel Europa gefietst. In 1979 ging hij 
samen met Leida (de grootste supporter van Klaas) naar Israel 
om de eerste ronde voor toeristen te fietsen. Na het stoppen 
bij de bouw werd Klaas in 1977 beheerder van het Cultureel 
Centrum (later het Zandvoorts museum) aangesteld. Samen 
met Emmy van Vrijberghe de Coningh heeft hij 14 jaar zijn 
passie voor Zandvoort duidelijk gemanifesteerd. Tussendoor 
regelde Klaas de terugkomst van de Zandvoortse estafette, 
was hij jaren de animator van de luilakfietstocht en organi-
seerde hij menig fietstour in Zandvoort.   

Hoort en zegt het voort
Na zijn vervroegde pensionering kwam Klaas, als voorzitter 
van De Wurf, in contact met de Strandkorrels. Deze groep 
ondernemers zocht een dorpsomroeper en Klaas dacht: 

Klaas Koper

foto en tekst Nel Kerkman

Over de titel Zandvoorter van het jaar 2009 kunnen we 
kort zijn. Klaas Koper heeft deze terecht verdiend. Want 
buiten een perfecte dorpsomroeper doet ‘onze’ Klaas nog 
zóveel meer. En om dat te weten komen ging ik bij Klaas 
en Leida Koper op visite. Ze waren net terug van een heer-
lijke vakantie in Benidorm. Na afloop van ons genoeglijk 
samenzijn was mijn aantekenboekje goed gevuld met de 
levenswandel van deze bijzondere dorpsgenoot. 

 Do. Vr. Za. Zo. 

Weer

Temperatuur

Max 4 3 4 4

Min 1 0 -1 -1

Zon 20% 15% 30% 40%

Neerslag 55% 80% 35% 35%  

Wind nw. 5 wnw. 4-5 wnw. 4 wnw. 3

Voorlopig kwakkelweer   
Het weekend weerbericht van zandvoort en omgeving

Het is zeer opvallend dat 
zulke zware stormen zel-
den of nooit meer voor-
komen tegenwoordig. 
Waarschijnlijk heeft dat 
te maken met het feit dat 
de temperatuurgradiënt 
tussen het noordelijk ge-
deelte van de Atlantische 
Oceaan en onze breedten 
minder uitgesproken is ge-
worden. Het windgeweld 
in de jaren tachtig en ne-
gentig ging vrijwel altijd 
samen met zeer zachte 
wintermaanden. Immers 
in boterzachte winter-
perioden met een goed 
ontwikkelde straalstroom 
kunnen gemakkelijker 
stormen ontstaan dan in 
een andere weerssituatie. 

Dit jaar dus ook weer 
geen stormperikelen, 
maar sneeuw wat de klok 
slaat. We beleven zelfs de 
sneeuwrijkste winter se-
dert 1979. Zandvoort-Zuid 
kwam verrassend tot 7 
centimeter sneeuw afge-
lopen zondag. Dinsdag 
gaf prachtig winterweer 
met veel zon nu eens 
een keer. Wel was het ui-
termate koud met in de 
ochtend nog enige tijd 
matige vorst. De tempera-
tuur steeg maar langzaam 
naar -3 graden en daarmee 
bleef het een echte ‘ouder-

wetsche’ ijsdag in het nor-
maal zo milde westen.

Woensdag kwam de dooi 
al vrij spoedig binnen. 
Donderdag en daarna 
komen er een paar dagen 
met een noordwestcom-
ponent in de stroming. De 
bovenlucht verkilt weer en 
ondanks de hogere (dooi) 
temperaturen overdag 
neemt de kans op een paar 
flinke (natte) sneeuwbui-
en weer toe, vooral rond 
vrijdag. Opnieuw kan het 
dan enige tijd wit gaan 
zien. 

De nachten leveren ook 
weinig vorst op de ko-
mende periode aan zee, 
maar vooral door opvrie-
zing kan het wel verra-
derlijk glad worden in de 
avond en nacht. De winter 
zijn we voorlopig niet he-
lemaal kwijt, hoewel het 
volgende week nog wel 
iets zachter zal worden. Na 
5-7 februari zou de hoofd-
act van Thialf wel eens op 
het wintertoneel kunnen 
gaan verschijnen en hier-
over de volgende keer veel 
meer info.

Meer weer is er op www.
weerprimeur.nl 

weerman Marc Putto 

Deze week exact twintig jaar terug werd Zandvoort, en de 
rest van West-Nederland, door een orkaanachtige storm 
getroffen met windschuivers tot boven 160 kilometer per 
uur op de westkust. Op Zandvoort stond er een uurgemid-
delde van dik windkracht 12 die bewuste maandagmid-
dag. Helaas vielen er slachtoffers te betreuren, maar liefst 
achttien mensen overleefden de storm niet.
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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

De prinses en de kikker
Tiana, is een grappige meid, 
slim en mooi en heeft een 
droom: haar eigen restau-
rant. Prins Naveen is een 
jonge, knappe prins, die 
houdt van het goede le-
ven. Door samenloop van 
omstandigheden worden 
beide omgetoverd tot een 
kikker. Als twee ruziënde 
kikkers gaan zij diep in 
het moeras op zoek naar 
Mama Odie. Zij kan hen 
hopelijk vertellen wat ze 
moeten doen om weer mens 
te worden. Onderweg krijgen ze de hulp van Louis, een 
trompet spelende krokodil, en Raymond, de verliefde 
vuurvlieg. Gaandeweg leren Naveen en Tiana elkaar 
kennen en bedenken ze dat ze liever voor altijd samen 
zijn als kikkers, dan dat ze elkaar nooit gekend hebben 
als mens. Is dat hun toekomst?

Zondag
08:00 uur Countrytraxxx (h) 
10:00 uur ZFM Jazz 
12:00 uur Muziekboulevard 
14:00 uur Zondag in Kennemerland 
17:00 uur De Avond 
18:00 uur Golden ZFM (h) 
19:00 uur Bijzonder Zandvoort (h)
20:00 uur Inspiratieradio
21:00 uur Tep Zeppi 

Maandag
08:00 uur Zandvoort op Zaterdag (h)
11:00 uur De Watertoren
12:00 uur Muziekboulevard 
18:00 uur Muziekkoerier 
20:00 uur Golden ZFM 
21:00 uur De Hoop

Dinsdag
08:00 uur Zondag in Kennemerland (h)
11:00 uur De Watertoren
12:00 uur Muziekboulevard 
18:00 uur Bijzonder zandvoort
20:00 uur ZFM Jazz (h)

Woensdag
08:00 uur Vrijdagavond live (h)
10:00 uur De Watertoren
12:00 uur Muziekboulevard 
18:00 uur ZFM in de avond
20:00 uur ZFM Klassiek (h)

Donderdag
08:00 uur Goedemorgen Zandvoort (h) 
10:00 uur De Watertoren
11:00 uur Inspiratieradio
18:00 uur ZFM in de avond
20:00 uur Countrytraxxx
22:00 uur De Hoop 

Vrijdag
08:00 uur ZFM Jazz (h)
10:00 uur Bijzonder Zandvoort (h)
11:00 uur De Watertoren
12:00 uur Muziekboulevard 
15:00 uur Eurobreakdown 
17:00 uur Het weekend in!
19:00 uur Vrijdagavond live
21:00 uur Sea IT 

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

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

radio + tv

Locatie Noord
Wijksteunpunt
Zandvoort Noord

Flemingstraat 55
2041 VW Zandvoort
Tel: 023 574 03 30 

Cursus Fotografie
Maandag 1 februari – 15 maart, 20:00 – 22:00 uur

Zelf Kleding maken
Dinsdag 2 februari – 13 april, 20:00 – 22:00 uur

Digitale Fotobewerking
Donderdag 4 februari – 18 maart, 20:00 – 22:00 uur

Schrijven
Woensdag 3 februari – 14 april, 9:30 – 11:30 uur

Faalangst training voor kinderen
Van faalangst kun je hinder hebben en is door middel van training 
en bewustzijn te overwinnen
Maandag 1 maart, 15:30 – 17:00 uur. 10 bijeenkomsten
Voorafgaand aan de training is er een ouderbijeenkomst 
op maandag 22 februari om 20:00 uur

Training sociale vaardigheid voor kinderen
In deze training leren kinderen te functioneren in een groep en 
rekening te houden met anderen.
Dinsdag 2 maart, 15:30 – 17:00 uur. 10 bijeenkomsten
Voorafgaand aan de training is er een ouderbijeenkomst op dinsdag 
23 februari om 20:00 uur

U kunt nog instromen met korting bij:
Engels donderdag tot 15 april, 13:00 – 15:00 uur
Aquarelleren dinsdag tot 13 april, 9:00 – 11:30 uur
YogActief donderdag tot 1 april, 20:00 – 21:30 uur

Spirituele Lezing
Luisteren naar kinderen in deze nieuwe tijd
Een avond om je te laten inspireren en te oefenen om 
op een nieuwe manier met je kinderen te communiceren. 
Woensdag 17 februari, 19:30 – 22:00 uur
  
Spirituele workshop Zelfacceptatie 
Woensdag 10 maart – 14 april 20:00 – 22:30 uur
6 Bijeenkomsten met Tineke Buijtenhek www.10voorjezelf.nl

Themabijeenkomst:
De kunst van het ouder worden.
Op vrijdag 5 februari van 14.00 tot 16.00 uur, steunpunt OOK Zand-
voort. Voorlichting over stilstaan en doorgaan bij ingrijpende verande-
ringen. Aanmelden voor 29 januari, tel. 5717373. Deelname gratis

Spreekuren:

Medial: Bloedafname maandag en donderdag, 8.15 - 11.00 uur

Loket Zandvoort: informatie en advies over voorzieningen, 
instellingen en regelingen op het gebied van wonen, welzijn en zorg. 
Elke donderdag van 09.00 - 11.00 uur

De wijkmeester van de Key: 
u kunt een wijkmeester raadplegen in de spreekkamer.
Elke dinsdag van 15.00 tot 16.00 uur

De wijkagent op de even weken: Dinsdag 15.00-16.30 uur
 op de oneven weken: Dinsdag 19.00-20.30 uur

Voor meer informatie en inschrijfformulieren: 
www.pluspuntzandvoort.nl 
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Ben jij al hip–tip
Ooit de gedachten gehad om midden op zee te willen BBQ-en? Het geruis van de 
golven te horen, terwijl je je kippenvleugeltjes nog een keertje omdraait? Nu is het 
zo ver: met de BBQ donut kun jij je droom werkelijkheid maken!

Tip: Het drijvende 
restaurant: ‘De BBQ donut!’
De BBQ donut biedt 10 zitplaatsen plus een 
centrale BBQ, dat verandert in een picknickta-
fel. Door de stille elektrische aandrijving kun 
je lekker een beetje cruisen over het water, 
samen met je maatjes. Af en toe een sateetje 
op het vuur en genieten maar!
De BBQ donut is ontworpen door de Duitse uit-
vinder en ondernemer Sebastian Schmitt. Het 
is bij uitstek een ideaal en super origineel idee 
voor ontmoetingsevenementen voor singles, 
maar ook vrienden borrels, feesten en partijen. 
En wat dacht je van drukke zomerdagen op het 
strand? Dit drijvende self-service restaurant 
kan zelfs uitblinken als promotiemateriaal zo-
als met cateringservice op het water!
Maar hoe werkt dat dan eigenlijk zo’n BBQ do-
nut? De donut is voor het grootste gedeelte 
gemaakt van polyethyleen, met een zeer sterke 
UV-bescherming. Het geheel weegt ongeveer 
500 kg, en heeft een laadvermogen van zo’n 
1000 kg. Doordat er een optionele 
trailer is, kan de donut naar verschil-
lende locaties worden gesleept. Ze 
zijn uitgerust met een Torqeedo 

Travel 400 Electro-buitenboord motor, 
waardoor zij een topsnelheid van ongeveer 
4 km per uur kunnen halen. De BBQ-donut 
maakt gebruik van een houtskool-barbecue, 
die weinig rook veroorzaakt. In het midden 
van de donut is ruimte gecreëerd voor het 
veilig houden van borden en bestek en 
drankjes kunnen worden gekoeld onder de 
zitgelegenheid. Bovenaan de donut zit een 
doorschijnend zonnescherm vast, dat kan 
worden aangepast in verschillende posities. 
Handig wanneer je wat langer op het water 
bent en de schittering van de zon verandert. 
Daarnaast is het scherm ontworpen om zeer 
snel in te vouwen wanneer de wind bijvoor-
beeld plotseling een kijkje komt nemen.

Nieuwsgierig naar deze hippe manier van 
BBQ-en? Ga dan eens langs in Scheveningen, 
waar de BBQ donuts te huur zijn! Je kunt hier 
weer vanaf 2 april 2010 terecht. Check de site 
voor meer info: www.fun-fantasy.nl

Dreamcatchers

“Mijn droom is springlevend” 
Lenna van den Haak is als baby afgestaan door haar biologische Indonesische moeder en werd geadop-
teerd door een Nederlands echtpaar. Pas rond haar achttiende begon ze nieuwsgierig te worden naar haar 
roots. Haar droom om haar biologische familie te ontmoeten heeft haar niet meer losgelaten tot het mo-
ment dat ze een ticket naar Indonesië boekte. 

De vele bosbranden en rellen tussen studen-
ten en de overheid in Indonesië zorgde er-
voor dat Lenna zich betrokken ging voelen 
met haar geboorteland. “Vanaf dat moment 
kreeg ik de drang om mijn biologische familie 
te zoeken. Deze drang was zo sterk dat het me 
niet meer losliet”, vertelt Lenna openhartig. 
De reacties uit de omgeving om haar biolo-
gische familie in Indonesië te gaan zoeken, 
waren positief: “Ik sprak er veel over met mijn 
vriendinnen en ouders. Iedereen was altijd 
erg enthousiast, maar ze vroegen me wel om 
reeël  te blijven. Het gebeurt niet dagelijks dat 

je je familie ook echt zult vinden.”

Lenna zette haar plan door en reisde met volle 
moed af naar Indonesië. Zou haar droom uit-
komen? “Mijn droom is boven alle verwach-
tingen uitgekomen. Binnen een paar dagen 
heb ik met veel hulp mijn biologische fami-
lie, van de kant van mijn moeder, gevonden. 
Het was een zeer emotioneel weerzien. Als ik 
eraan terugdenk krijg ik nog steeds kippenvel. 
Het was een fantastisch moment: sta je na 21 
jaar oog in oog met je eigen moeder!”, vertelt 
Lenna. De ontmoeting heeft een grote impact 

op haar leven. “Ik weet waar ik vandaan kom, 
dat geeft me voldoening en rust. Ik weet nu 
zeker dat mijn moeder me heeft afgestaan 
uit liefde. Niet omdat ze uit was op geld. Nu 
is er geen boosheid of frustratie meer. Ik ben 
wie ik ben, en daar ben gelukkig mee. Mijn 
Indonesische familie is mijn biologische fami-
lie, die ik om de zoveel tijd graag wil bezoeken. 
Mijn echte familie is hier in Nederland. Dat zal 
altijd zo blijven. Dit jaar ga ik met mijn vriend 
Luuk terug naar Indonesië. Ik vind het een eer 
dat hij mijn verleden wil zien. Mijn droom is 
springlevend!” aldus Lenna.

 

What’s Happening?
Vrijdag 29 januari:
Als zestien jarig meisje won zij in 1994 als Whitney Houston 
de Soundmixshow. En met haar eerste single I’m Gonna Be 
Strong behaalde ze de dertiende plaats in de Nederlandse 
Top 40! Glennis Grace komt met haar krachtige volume naar 
Zandvoort! Vrijdagavond zal zij een exclusief en vooral spet-
terend optreden verzorgen bij Holland Casino Zandvoort. 
Aanvang 20.00 uur

Vrijdag 29 januari:
Met een tour langs de beste clubs ter wereld, viert Defected 
In The House hun 10 jarig bestaan! Vrijdag wordt Panama 
Amsterdam omgetoverd tot een walhalla voor House-
liefhebbers… Niemand minder dan DJ Spen (VS), DJ Simon 
Dunmore (UK), Andy Daniell (UK) Aaron Ross (UK), Rae LIVE 
(UK), DJ Gregory (FR) en Daniel Bovie & Roy Rox (NL) scho-
telen je het beste portie house voor. Deze legendes zorgen 
voor een avond ophitsende exotische soulsounds en nemen 
je de hele nacht mee tot het maximum! Kaarten à 20 euro 
zijn te koop via: www.paylogictickets.nl

Dinsdag 2 en Woensdag 3 februari:
Hoe is nu eigenlijk de stand van zaken tussen man en vrouw? 
De verhoudingen zijn veranderd, maar zijn de rollen niet te 
veel omgedraaid en worden door de vrouw inmiddels niet 
een beetje hele hoge eisen gesteld? Veldhuis & Kemper 
laten je er alles over weten in hun vijfde cabaretprogramma 
‘We moeten praten’, dat op 2 en 3 februari om 20.15 uur te 
zien is in de Stadsschouwburg te Haarlem. Kaarten vanaf
 € 18,50. Bij de voorstelling van woensdag kan er voorafgaand 
vanaf 18.00 uur gedineerd worden bij De Gulle Tafel. Kosten: 
€ 35 p.p. Voor meer informatie en kaartverkoop kijk je op: 
www.theater-haarlem.nl

door Ilja Noltee

Toen mijn dierbare collega’s 
mij onlangs vroegen of ik zin 
had om mee te gaan naar 
een feestje dacht ik leuk! Een 
goed gesprek met collega’s 
over de diepere zaken van het 
leven. Gezellig, waar gaan we 
naartoe vroeg ik een van mijn 
collega’s. Gaan we eerst een 
hapje eten? Eh.... Arjen we 
gaan naar Thunderdome!
Thunderdome dus, het jaar-
lijks terugkerend beuk- en 
sloopfestijn voor gabbers die 
wel van een verzetje houden. 
Afzeggen zou mij ongetwij-
feld het mikpunt van hoon 
en spot op het werk maken. 
Er kwam zelfs een lieve col-
lega belangstellend aan mijn 
bureau staan met de mede-
deling dat als ik het te hard 
vond, er ook feesten worden 
georganiseerd door Skyradio. 
Het hoogtepunt hier is een 
vlammend en beukend ge-
dicht van Jan van Veen.
Het feest begon goed omdat 
de dienstdoende MC (voor de 
ouderen onder ons: dit is een 
soort Chiel Montagne, maar 
dan zonder snor, die de plaat-
jes aan elkaar praat) ons in de 
hel verwelkomde. Dit werd 
natuurlijk met luid applaus 
door ondermeer het voltal-
lige Rotterdam Terror Corps 
begroet. Ik was al lang blij dat 
zij mijn dode lichaam niet 
naar de dj smeten, omdat ik 
niet in de maat meedanste.
De bezoekers  van deze fees-
ten komen uit oorden als 
Staphorst of Emmeloord. 
Voltallige families met een 
hoog ‘Tokkie-gehalte’ waren 
aanwezig om het heuglijke 
feit van 16 jaar Thunderdome 
te vieren. Deze families trak-
teren de bezoekers door-
gaans op grote lappen wit 
onbedekt getatoeëerd vlees, 
wat er voor zorgde dat ik de 
rest van de avond geen hon-
ger meer had.
Als een dief in de nacht 
kneep ik er even na tweeën 
tussenuit. Vanuit Utrecht 
reed ik huiswaarts, met de 
kachel lekker hoog en een 
Cd’tje van U2 erin… ‘Is it 
getting better or do you 
feel the same’. Ar

je
n

column
Gabberfeest

door Sutiah van Netten

Lenna (2e van rechts) met haar  

opa en oma (l) en haar moeder (r)



Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week 

Maak elke 
woensdag en 
donderdag 
gebruik van 
onze dag
schotels en 
de 4 = 2 actie.

Hartelijk welkom in het

www.wapenvanzandvoort.nl 
Gasthuisplein 10

2042 JM Zandvoort 
Tel.: 0238223780

Maandag en dinsdag gesloten

Medina Woninginrichters 

www.medina-woninginrichting.nl

023-531 78 40 
Haltestraat 56
2042 LP Zandvoort

Aanbieding:
Tapijt:	Desso	Bouquette	van	€	164,--	nu	voor	€	139,--
	 Desso	Twister	van	€	159,--	nu	voor	€	139,--

(Vouw)gordijnen	 Tapijt
Vitrages	 Vinyl
Luxaflex	 Laminaat
Zonwering	 Parket

Nieuwe collectie meubelen
en klein meubelen.

Alles voor in en om het huis.
Pashouders 5% korting.

 Hele maand februari voor Pashouders:
Tamme Konijnenbouten

Heel kilo  € 9,95
kijk ook eens op onze website:

www.slagerijhorneman.nl

Lekker uit het vuistje en ook op het brood
Borrelkaas van het Huis

mooie NH kaas met veel smaak
500 gram slechts: € 4,49

TEGOEDBON 
VOOR 1 GRATIS 

ZANDKORREL

Bestel nu de ZandvoortPas 2010

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 vanaf 1 januari 2010 tot en  
met 31 december 2010.

Uw op naam gestelde ZandvoortPas 
wordt, tezamen met een welkomstkado, 
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.

Plony’s
Haarwinkel

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

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

ZandvoortPas houders 10% korting



Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week 

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
Plony’s Haarwinkel - Kosterstraat
Toerkoop Reisbureau - Grote Krocht

Mode en trends: 
Belli E Ribelli Kinderkleding - Haltestraat
Bibi for Shoes - Kerkstraat
Blitzkickers - Haltestraat 61A
Graveer een keer - 023-888 77 58
Sea Optiek - Haltestraat

Wonen en onderhoud:  
Avenue Living & Giving - Kerkstraat
De Bode woonaccessoires - Kerkstraat
Koene Cleaning Service - 06 1432444
Medina woninginrichters - Haltestraat 
Marlène Sjerps Internet - 06 18868837
Versteege’s IJzerhandel - Pakveldstraat

Horeca: 
Harocamo - Kerkstraat
Het Wapen van Zandvoort eten en drinken - 
Gasthuisplein 
Mollie & Co Restaurant - Verlengde Haltestraat
Take Five aan Zee Restaurant - Strand nr 5
Zaras, Café Restaurant - Haltestraat

Lijst van deelnemende bedrijven 
(in alfabetische volgorde) 

info@koenecleaning.nl • 06-14 32 44 44 

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

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

Pashouders 10% korting

Voorjaars-Zomer collectie 
Beebielove is binnen!

Woensdag en donderdag gesloten. Keuken v.a. 18.00 uur geopend.
Haltestraat 75 • Tel. 023 571 89 49 • www.mollieenco.nl

Voor Pashouders:
“Glaasje Limoncello gratis na het diner.”
Vanaf 29 januari weer geopend.

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 februari
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Er gingen heel veel mosselpannetjes ‘over de toonbank’

Vanaf dit nummer zal er maandelijks een bijdrage wor-
den geleverd vanuit Huis in de Duinen om u op de hoogte 
te houden van haar mogelijkheden en ontwikkelingen.

Een geriater en een werktuigkundig ingenieur hebben 
samen een rollator ontwikkeld die moeiteloos hoogtever-
schillen tot zes centimeter neemt. Het meest vernieuwen-
de onderdeel van deze Attempto! rollator wordt gevormd 
door de voorwielen, die uitgerust zijn met rupsbandjes.

Afgelopen donderdag was het in het nieuwe restaurant van Huis in de Duinen genieten 
van een heerlijk diner met mosselen.  Gekookt, gebakken en gewokt kwamen de altijd 
populaire mosselen op tafel voor een zeer omvangrijk gezelschap. Maar liefst 70 diner-
gangers hadden vooraf plaatsen gereserveerd. 

NIEUWS VAN 
HUIS IN DE DUINEN

Rollator met rupsbanden Ode aan de rollator 

Alzheimer Café over 
steun in de thuissituatie

Mosselavond in brasserie ’t Duinpannetje succes

seniorenpagina
Heeft u tips? Mail dan naar senioren@zandvoortsecourant.nl

wist iedereen snel van de 
door hun bereide gerechten 
te laten genieten. Allereerst 
natuurlijk gekookte mosse-
len in een eigen pannetje, 
daarna gewokt en afslui-

Onderdeel van 
ZorgContact
Huis in de Duinen is een 
van de drie locaties van 
ZorgContact. De andere 
twee locaties zijn AG 
Bodaan in Bentveld en 
Meerleven in Bennebroek. 
Locatie Huis in de Duinen 
wordt aangestuurd door 
Ron Nijhuis als locatie-
manager. Hij is sinds 1 au-
gustus 2009 in dienst bij 
ZorgContact. Eerder heeft 
hij soortgelijke functies 
vervult in o.a. Haarlem en 
Amsterdam.

De soorten van Zorg
Huis in de Duinen biedt 
zorg in haar verzorgings-
huis en in de aanleunwo-
ningen op haar terrein en 
in Huis in de Kostverloren. 
Dit laatste noemen wij ex-
tramurale zorg. Dit is ook 
elders binnen Zandvoort 
mogelijk. Voor alle zorg-
vormen is een indicatie 
vereist. Een indicatie is 
aan te vragen bij het C.I.Z. 
(Centrum Indicatiestelling 
Zorg). Loket Zandvoort of 
de Clientenservice van Huis 
in de Duinen kan hierover 
informatie verstrekken.

Zorg zonder indicatie 
Ook is er een divers aanbod 

“Deze rollator ondersteunt 
door de gebogen vorm van 
de handvatsteun het op-
richten van de romp”, zegt 
Werner Vogel, een van de 
ontwikkelaars van de rol-
lator. “Dat geeft meer sta-
biliteit bij het lopen,” Vogel 
is chef arts en specialist in 
klinische geriatrie in het 
Centrum voor Geriatrie en 
Neurologische revalidatie 
in het Duitse Hofgeismar. 
Volgens Vogel neemt met 
deze rollator de kans op on-
gelukken af. In Nederland 
belanden jaarlijks gemid-
deld 1700 ouderen op de 
spoedeisende hulp na een 
val met een rollator. Bijna 
de helft van hen wordt ver-
volgens in het ziekenhuis 
opgenomen. Ongelukken 
ontstaan vaak doordat de 

De rollator is toch zeker 
de mooiste uitvinding van 
de 20e eeuw voor dege-
nen die bij het lopen een 
steuntje kunnen gebruiken. 
Tienduizenden exemplaren 
zijn er inmiddels in omloop 
en steeds meer wordt dit 
handige hulpmiddel, vooral 

‘Je staat er niet alleen voor’. 
Dat is het uitgangspunt voor 
de volgende avond in het 
Alzheimer Café Zandvoort. 
De zorg voor mensen met 
dementie thuis is vaak een 
zware taak die dag en nacht 
doorgaat. Er zijn allerlei vor-
men van ondersteuning mo-
gelijk. Maar hoe bereik je die? 

De vele aangeschoven gasten 
werden vlot en supersnel van 
een gratis welkomsdrankje 
voorzien en konden hun 
specifieke wensen kenbaar 
maken. De vrijwilligers had-

mogelijk waarvoor geen in-
dicatie noodzakelijk is. Huis 
in de Duinen heeft hiervoor 
‘ZorgContact EXTRA’ ont-
wikkeld. Volgende maand 
zal nader worden ingegaan 
op het zorgaanbod met en 
zonder indicatie.

Wijzigingen in de 
indicatiestelling 
dagbesteding
De indicatie voor deelname 
aan dagbesteding is sinds 
1 januari door de overheid 
aangescherpt. Hierdoor 
moest een aantal voor-
zieningen worden beëin-
digd. Er zijn nu nog twee 
vormen van dagbesteding 
bij Huis in de Duinen. Voor 
clienten die nu niet meer 
in aanmerking komen 
voor een indicatie zijn ge-
meente Zandvoort, Huis 
in de Duinen en Pluspunt 
druk bezig om gezamenlijk 
een nieuwe voorziening te 
ontwikkelen. Binnenkort 
wordt u hier nader over 
geïnformeerd.

Tot slot
Dit is de eerste bijdrage. 
Uiteraard zijn wij be-
nieuwd naar uw mening. 
Deze kunt u melden bij 
Ron Nijhuis, via e-mail: 
r.nijhuis@zorgcontact.nl. 

den handenvol werk om 
iedereen aan tafel te voor-
zien van de vele aangebo-
den gerechten en bestelde 
drankjes. De keukenbrigade 
draaide op volle toeren en 

tend de schalen met gebak-
ken mosselen. Uiteraard met 
brood en salades. Afsluitend 
kon iedereen nog naar wens 
genieten van een kopje 
koffie, een drankje of een 
dessertgerecht. Een zeer 
smakelijke avond waarvan 
iedereen met volle teugen 
genoot. 

Het succes kwam onver-
wacht voor de organisatie en 
de keukenbrigade, die elke 
veertien dagen op donder-
dag een speciaal thema ge-
recht op de kaart zet. Zeker 
een goed signaal voor de 
organisatie die met derge-
lijke thema-avonden alle se-
nioren en gasten een groot 
plezier doet. De volgende 
thema-avond is op donder-
dag 4 februari. Wild is dan 
het ‘gewilde’ menu. 

rollator vastloopt op een 
hoogteverschil, of doordat 
de gebruiker de rollator met 
één in plaats van twee rem-
men vastzet. Wanneer zij 
vervolgens op de rollator 
leunen, kan deze wegglij-
den. De Attempto! wordt 
met één greep vergrendeld. 

Wielsysteem 
Het ingenieuze Simplex 
wielsysteem met rupsband-
jes is ook los verkrijgbaar, en 
kan op elke gangbare rolla-
tor worden gemonteerd. Het 
wielsysteem én de complete 
Attempto! rollator, die in 
Duitsland worden gefabri-
ceerd, zijn in Nederland ver-
krijgbaar bij de zorgwinkels, 
thuiszorgorganisaties en 
andere rollatorleveranciers. 
Bron: Zorgvisie 6 januari 2010 

door ouderen, gewaardeerd. 
Bij het inlooppunt in de bi-
bliotheek tijdens het bezoek 
van Sinterklaas declameerde 
Rietje Molenaar een leuk 
verhaal over de rollator dat 
wij u niet willen onthouden. 
De componist van deze ode 
is ons helaas niet bekend.

De bijeenkomst is op woens-
dag 3 februari in Pluspunt en 
wordt georganiseerd door 
‘Ook Zandvoort’, steunpunt 
voor heel Zandvoort. Inloop 
vanaf 19.00 uur, aanvang 
19.30 uur. De avond duurt 
tot 21.30 uur. Bel voor meer 
informatie met Pluspunt, tel. 
5717373.

Hulde aan de rollator
Oh heerlijke rollator, mijn steun en toeverlaat

Heerlijke wagen, die steeds naast me staat
Waar ik loop of ga, ben je altijd in mijn buurt

Of het nu lang, of soms wat korter duurt,
Rollator, je helpt me bij onzekerheid

In jou heb ik vertrouwen, altijd
Rollator, van ’s-morgens vroeg tot ’s-avonds laat
Biedt jij mij steun, jij onvermoeibaar apparaat

Zonder jou zat ik op een stoel
En miste ik een heleboel

Voor velen sta je in de weg
Maar voor mij ben je onmisbaar, zeg

Ik leun en steun op jou
Jij bent degene die ik vertrouw

Een standbeeld voor degene achter de schermen
Die zich in stilte over de slechte loper ontfermde
’s-Morgens sta je bij het opstaan naast mijn bed

En onze eerste wandeling maken we naar het toilet
Oh rollator mijn steun en toeverlaat

Heerlijke wagen die altijd naast me staat.



21

Zandvoortse Courant • nummer 04 • 28 januari 2010

sport
Sportservice spoort jeugd aan te sporten

Sportservice Heemstede-Zandvoort spoort de Zandvoortse 
schooljeugd, van zowel de basisscholen als het Wim Gerten-
bach College, aan om meer te gaan sporten. Voor de basis-
schooljeugd zou dat de komende ‘Kidsrun’ tijdens de Zand-
voort Circuit Run kunnen zijn. De leerlingen van het Wim 
Gertenbach College zullen vandaag, donderdag 28 januari, 
deelnemen aan de Dubbel30 Energy Tour.

Guus van Dee, docent L.O. 
en initiatiefnemer, organi-
seert dit jaar voor de tweede 
keer de beweegweek. Een 
week waarin aandacht werd 
geschonken aan een ge-
zonde levensstijl. In samen-
werking met Sportservice 
Heemstede-Zandvoort is er 
een compleet sportprogram-

ma samengesteld. Het hoog-
tepunt is het bezoek vandaag 
van de Dubbel30 Energie Tour 
en Coolfit van het NIGZ. De 
Dubbel30 Energy Tour is een 
sport- en beweegtour langs 
52 scholen in heel Nederland, 
als aanjager van structurele 
aandacht voor meer bewe-
ging onder jongeren.

Kidsrun circuit
Speciaal voor de basisschool-
jeugd in Zandvoort organi-
seert de gemeente Zandvoort 
in samenwerking met 
Sportservice Heemstede-
Zandvoort speciale hard-
looptrainingen in voorberei-
ding op de Zandvoort Circuit 
Run die dit jaar op 28 maart 
plaatsvindt op het Circuit 
Park Zandvoort. In acht we-
ken tijd maken zij van jou 
een ware topatleet! Ben jij 
tussen de 7 en 12 jaar oud en 
woon je in Zandvoort? Schrijf 
je dan nu gratis in voor deze 
trainingen. En als klap op de 
vuurpijl ontvang je ook nog 
eens een startbewijs voor de 
Kidsrun, een onderdeel van 
de Zandvoort Circuit Run. De 
start van de Kidsrun is van-
uit de pitsstraat voor het oog 
van het grote publiek, daarna 
passeer je de Tarzanbocht en 
de Hunzerug, waarna er gefi-
nisht word vóór de eretribune 
op het circuit. Heb je vragen 
of wil je meer informatie? 
Neem dan contact op met 
Sportservice Heemstede-
Zandvoort op tel. 5740116 of 
stuur een mailtje naar jsp-
heza@sportserviceheemste-
dezandvoort.nl.

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.

Onze oude dorpsbeelden kenmerken zich steeds door een buitengewone schilderachtigheid. Niet echter door 
een schilderachtigheid, die berust op vervallen huisjes en gebrekkige schuren, maar een, die ontstaat door 
de weldoordachte en toch ook weer zo ongedwongen aanleg van straatjes en steegjes en een juiste plaatsing 
van de woonhuizen en enkele voorname gebouwen zoals een kerk en een raadhuis.

Onze tegenwoordige dorpsbouwkundigen hebben andere inzichten en schromen niet, door ruw ingrijpen, de 
schoonheid uit het dorp te bannen en het spook van lelijkheid binnen te halen. Onder de mom van modernise-
ren, een woord die zij geheel verkeerd begrijpen, wordt menig aardige oude dorpsstraat hervormd tot een 
armoedige achterstraat en bebouwd met verdiepingswoningen als kazernes, die alle levensvreugde missen. 
Hoe troosteloos vervelend kan een karakteristiek dorpsstraatje daardoor worden. De grote nieuwe bouw-
kasten beginnen de vriendelijke huizen brutaal te verdringen tot schade van het dorpsbeeld. Welk een groot 
achteruitgang is een dergelijke hervorming in de nieuw en vernieuwbouw en van het beeld waaruit het oude 
bestond en met het nieuwe, daarin verre te kort wordt geschoten. Het vernieuwen van gebouwen en huizen 
binnen de dorpen geschiedt veelal onoordeelkundig.
Gewoonlijk is de wens om een perceel te vernieuwen aan een toeval afhankelijk en berust het idee tot uitvoering 
meestal bij de belanghebbenden die op dat willekeurig stuk grond weer opnieuw in exploitatie wil brengen en 
om daaruit zoveel mogelijk winst te halen. Of daarmede nu de schoonheid van het dorp wordt verhoogd, is 
van ondergeschikte betekenis.

Hoeveel anders zou dit kunnen indien zo’n opdracht eens aan bekwame handen zou worden toevertrouwd en 
als eerste de eis wordt gesteld dat het dorpskarakter behouden moet blijven. Dan zou men tot de oplos-
sing kunnen komen, die voor de oude dorpsgezichten geenszins behoefden onder te doen, en waarvoor het 
nageslacht in generaties ons dankbaar zou zijn.

J. Kerkman Azn.
(Deze brief is ingekort door de redactie. De volledige versie kan op verzoek worden verstrekt)

De verpaupering van Zandvoort.

Met lede ogen zie ik, en velen met mij, ons ooit zo mooie dorp Zandvoort veranderen in een doorsnee badplaats. 
Het één na het andere historische gebouw wordt plat gegooid om plaats te maken voor een strak, hoog en 
modern appartementencomplex. 
Neem bijvoorbeeld de huisjes in de haltestraat waar nu een zoveelste appartementencomplex wordt ge-
realiseerd. Hetzelfde lot onderging het prachtige “Cocarde” en het Oude Posthuis. Alle historie verdwijnt 
onder de slopershamer. Ik vraag me weleens af wat de verantwoordelijke bestuurders bezielt. Het geeft 
blijk van gebrek aan interesse voor de historie van ons eens zo prachtige dorp. Men wil van Zandvoort een 
moderne badplaats maken, maar vergeet dat er toeristen naar onze “parel aan de Noordzee” komen voor 
het pittoreske centrum (voor wat er van over is dan) en voor ons prachtige strand.

Let wel, ik heb niets tegen deze architecten en projectontwikkelaars, en het restaureren van oude gebouwen 
kost veel geld. Maar iedereen zal beamen dat de lieve kleine vissershuisjes veel leuker zijn dan de vierkante 
appartementenblokken. Waarom wordt er in de haltestraat zo’n ‘blok’ neergezet terwijl de oude patisserie 
van Thomas en de twee belendende pandjes een mooie authentieke uitstraling hadden.
Waarom niet zoals de gebroeders Filmer hebben gedaan met de “Kousepaal”, de buitenkant in oude staat 
laten en de binnenkant stijlvol verbouwen. 

Het Circus van Zandvoort is ook zo’n voorbeeld; een prachtig gebouw maar op de verkeerde plaats. Ik zou 
zeggen til het op en zet het naast het Casino waar het in zijn volle glorie tot uiting komt. Bouw ons ooit zo 
geliefde Zomerlust weer op in stijl om het Gasthuisplein zijn oude glorie weer terug te geven.

Laten we er met zijn allen voor waken dat er niet nog meer oude gebouwen in ons geliefde Zandvoort aan 
Zee tegen de vlakte te gaan om plaats te maken voor het volgende goedbedoelde gedrocht!

Leo Determann
(Deze brief is ingekort door de redactie. De volledige versie kan op verzoek worden verstrekt)

Beste mede dorpsbewoners,

Er moet mij even iets van het hart. Het college van B&W  heeft  in al zijn wijsheid, zonder enig overleg met 
de raadscommissie en de betrokkenen, een raadsvoorstel gedaan over “honden op het strand”. Het college 
wil zomers geen honden op het strand. Niet overdag, wat toch al niet mocht,  maar ook niet ’s avonds. Ik 
neem aan dat hierover afgelopen dinsdag een besluit genomen is in de gemeenteraad.

Wat de uitkomst ook is, ik vind het een slechte zaak dat het college zo’n onvriendelijk voorstel doet, voor 
zowel de hondenbezitters als de toeristen met hond. Het Zandvoortse strand is wel 8(!) kilometer lang. Dit 
voorstel komt zeer onvriendelijk, ongastvrij en onnadenkend over. Ondanks  datgene wat het college in het 
“Parel aan Zee plus” plan schrijft over service verlenen, gastvrijheid en kwaliteitsverbetering,  handelt het 
college anders. 

Waarom is niet met de paviljoenhouders gesproken over wat zij op hun stuk strand willen. Zij kunnen met 
borden of zoiets best aangeven of honden bij hun welkom zijn of niet. Zo vergroot je de service en kunnen 
mensen die niet met honden geconfronteerd willen worden ook kiezen waar ze naar toe willen. Natuurlijk is 
het wel de bedoeling dat mensen de poep van hun hond opruimen, maar dat moet op straat toch ook.

Ik hoop dat de gemeenteraad het “Parel aan Zee Plus” plan en dus gastvrijheid en service wel hoog in het 
vaandel hebben.

Dit moest ik even kwijt,
Nina Versteege-Ojevaar

Kinderen in actie tijdens de Kids Run in 2009
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Swaluëstraat 2,  Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
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Gemeentelijke publicatie week 04- 2010

Vergadering college 
De besluitenlijst van de collegevergadering van week 3 en de 
verdere in week  3 door het college genomen besluiten zijn in 
week 4 vastgesteld. De besluitenlijst is in te zien bij de Centrale 
Balie en op de website. 

Kerstbomenactie - De winnende lotnummers
Veel mensen hebben kerstbomen ingeleverd voor de jaar-
lijkse kerstboomverbranding. In totaal 776 bomen. Voor elke 
ingeleverde boom kregen ze 20 eurocent en een prijslot. Er 
worden 20 cadeaubonnen van € 5,- verloot. De trekking heeft 
inmiddels plaatsgevonden. De volgende lotnummers geven 
recht op een prijs: 
Lotnummers geel: 37, 56, 89, 114, 142, 185, 213, 242, 331 en 382
Lotnummers grijs: 16, 75, 104, 126, 181, 226, 233, 905, 927 en 966
Kom met uw winnende lot(en) naar de Centrale Balie in het 
gemeentehuis! De winnende lotnummers zijn ook bekend 
gemaakt op de website van de gemeente.

Kandidatenlijsten gemeenteraadverkiezingen
Vanaf vandaag liggen de kandidatenlijsten ten behoeve van de 
gemeenteraadverkiezing 2010 ter inzage bij de centrale balie 
op het gemeentehuis.

Commissie Raadzaken
De Commissie Raadzaken vergadert op 2 februari vanaf 20.00 
uur in de raadzaal. De deuren gaan om 19.30 uur open. De 
entree vindt u aan het Raadhuisplein. Op de agenda staat:
- Nota cultuurhistorie
- Wijziging Monumentenverordening Zandvoort 2006 
- Nota grondbeleid 
- Nota lokaal gezondheidsbeleid Zandvoort 2010 – 2013 
- Verordening gemeentelijke antidiscriminatievoorziening 
- Gezamenlijke Programmaraad Noord-Holland 

Commissie Planning en Control
De Commissie Planning & Control vergadert op 3 februari van-
af 20.00 uur in de raadzaal. De deuren gaan om 19.30 uur open. 
De entree vindt u aan het Raadhuisplein. Op de agenda staat:
- Organisatie Beeldkwaliteit 
- Evenementenvisie 
- Gemeentelijk rioleringsplan 2010-2014 
- Nota reserves en voorzieningen 
- Legesverordening 2010-1 

De agenda kan na het verschijnen van deze krant nog gewijzigd 
zijn. De meest recente agenda vindt u op de website. In deze 

commissie kunnen burgers het woord voeren over onderwer-
pen op de agenda. Aanmelding vooraf is niet nodig. 

Ingekomen vergunningenaanvragen
Bouw-, sloop- en reclameaanvragen

Zandvoort:
- Brederodestraat 168, veranderen van de woning, ingekomen 
18 januari 2010, 2010 008Rv
- Boulevard Barnaart (kavel 20), plaatsen van een seizoens-
gebonden strandpaviljoen, ingekomen 18 januari 2010, 2010-
009Rv
- Flemingstraat  55, aanbrengen van reclame op het pand, 
ingekomen 18 januari 2010, 2010-010R
- Hofdijkstraat 1 t/m 21 en 2 t/m 20, verwijderen van asbest, 
ingekomen 18 januari 2010, 2010-011S

Let op. De hierboven genoemde aangevraagde vergunningen 
liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt deze inzien 
tijdens openingstijden. Deze publicatie betekent niet dat u 
uw zienswijze over deze aangevraagde bouwplannen ken-
baar kunt maken. Slechts indien voor deze bouwplannen 
vrijstelling van het bestemmingsplan of bouwverordening 
kan worden verleend, kan tegen ons voornemen daartoe een 
zienswijze kenbaar worden gemaakt. Een voornemen tot het 
verlenen van vrijstelling wordt afzonderlijk gepubliceerd. 
Deze publicatie betekent ook niet dat u een bezwaarschrift 
kunt indienen. Mocht de vergunning of vrijstelling worden 
verleend dan zal dit worden gepubliceerd en pas dan kunnen 
belanghebbenden bezwaar indienen.

Verzonden besluiten
Kapvergunningen verleend 
- Duindoornlaan 16, 2 coniferen en 3 dennen, overlast, zaak-
nr:2009/7520

Belanghebbenden die in een eerder stadium zienswijzen 
hebben ingediend, kunnen tegen de bovenstaande beslui-
ten in beroep gaan bij de rechtbank te Haarlem, afdeling 
Bestuursrecht, Postbus 1621 2003 BR Haarlem. Het indienen 
van een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Een 
schorsende werking wordt pas bereikt nadat de president van 
de rechtbank dat in een voorlopige voorziening heeft bepaald. 
In geval van onverwijlde spoed kunt u een verzoek om voorlo-
pige voorziening indienen bij de president van de rechtbank te 
Haarlem. Een dergelijk verzoekschrift dient vergezeld te gaan 
van een kopie van het beroepschrift. Voor het indienen van een 

verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven.

Bouw-, sloop- en reclamevergunningen

Zandvoort:
- Boulevard Barnaart (kavel 21), plaatsen van een seizoensge-
bonden strandpaviljoen, verzonden 18-januari 2010, 2009-
201Rv
- Boulevard Barnaart (kavel 26), plaatsen van een seizoens-
gebonden strandpaviljoen, verzonden 18-januari 2010, 2009-
217Rv

Centraal telefoonnummer 
Alle afdelingen zijn bereikbaar via (023) 574 01 00, maandag 
t/m donderdag 8.30 - 17.00 uur en vrijdag 8.30 - 16.00 uur. 

Melding of klacht? 
Bel met de Centrale Meldlijn (023) 574 02 00, óf vul op de  
website het digitale formulier in óf stuur een brief naar de 
klachtencoördinator. 

Openingstijden Centrale Balie 
Maandag t/m woensdag:  08.30  -  16.00 uur 
Donderdag:  08.30  -  20.00 uur 
Vrijdag:  08.30  -  12.30 uur 
Tijdens de donderdagavondopenstelling kunt u maar voor een 
beperkt aantal zaken terecht: paspoorten en rijbewijzen e.d. 

Openingstijden begraafplaats 
De algemene begraafplaats en dierenbegraafplaats aan de 
Tollensstraat zijn dagelijks open tussen 08.00 - 18.00 uur. 

Collegelid spreken? 
Een afspraak maken met een collegelid doet u via het centrale 
telefoonnummer. Daarbij geeft u aan waarover u het collegelid 
wilt spreken. Het kan zijn dat u eerst naar een vakafdeling 
verwezen wordt. 

Vragen over een bouwplan? 
Voor vragen over concrete of gewenste bouwplannen is de 
werkeenheid Vergunningverlening op werkdagen telefonisch 
bereikbaar tussen 08.30 en 16.00 uur. 

Op zoek naar werk of aanbieden van vacature? 
Werkgevers en werkzoekers maken gebruik van 
www.werkeninzandvoort.com. 
Voor het vinden of aanbieden van banen in Zandvoort. 

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

Zwaar verlies zaalvoetballers SV Zandvoort

Verlies voor ZSC dames

Harlemlakers veel te sterk Monsterzege Lions heren

zaalvoetbal

handbal

basketbal - dames basketbal - heren

Een ander decor zou inspirerend kunnen werken. Toch ging 
dat niet op voor de zaalvoetballers van SV Zandvoort. Vo-
rige week woensdag werkte de ploeg een thuiswedstrijd in 
de Tetterodehal in Overveen tegen ZOG 6 uit Haarlem af.

Het dames handbalteam van ZSC heeft de overwinningen 
reeks van de afgelopen weken niet kunnen voortzetten. De 
thuiswedstrijd tegen WeHaVe 2 werd met 11-15 verloren.

Opnieuw hebben de basketbaldames van coach Richard Ko-
per een nederlaag moeten incasseren. In eigen huis gingen 
zij met 51-74, na een ruststand van 19-35, ten onder tegen 
Harlemlakers uit Amsterdam en blijven in de onderste regi-
onen van de Rayon klasse dames.

De heren van The Lions hebben met groot gemak het 
Heemsteedse HOC een pak op de broek gegeven. Onze 
plaatsgenoten waren met 123-60 veel te sterk voor hun niet 
op sterkte zijnde gasten.

De Haarlemmers lieten al in 
de beginfase snel blijken wie 
het meest aanspraak maakte 
voor de overwinning. Na on-
geveer vijf minuten kwam 
ZOG op voorsprong. Ondanks 
dat Zandvoort in de begin-
fase niet echt slecht speelde, 
waren de Haarlemmers slim-
mer in het uitspelen van de 

De breaks die vorige week 
een riante overwinning ople-
verden, brachten zondag in de 

“Ik weet niet wat er aan de 
hand is en heb zelden zo een 
slechte wedstrijd van mijn 
dames meegemaakt. Ook 
de arbitrage was van een be-
denkelijk niveau maar daar 
wil ik niet alleen de schuld 
leggen”, zei Koper, die Tessa 
de Boer node moest missen, 
na afloop en hij had gelijk. 

HOC moest de sterkste spe-
lers missen in de wedstrijd 
tegen Lions. Lions echter had 
daar geen boodschap aan 
en maakte vanaf het begin 
duidelijk wie er met de winst 
zou gaan strijken. In alle op-
zichten was Lions te sterk, 
zowel aanvallend als verde-
digend was er geen speld 
tussen te krijgen. In de wed-
strijd in Heemstede was het 
verschil nog klein met zowel 
aan zijde van HOC als aan de 
Zandvoortse kant een hoge 
score, 123-131. Nu heersten de 
Zandvoorters, met als uit-
blinker Marvin Martina die 
met dunks en driepunters 
strooide en met een totaal 

Korverhal niet het gewenste 
resultaat. Vanaf het begin nam 
WeHaVe het initiatief. Mede 

Onze plaatsgenoten bakten 
er niet veel van en dat werd 
al in het eerste kwart duide-
lijk waarin ze slechts 5 pun-
ten wisten te maken. Dieper 
kan je in feite niet zakken. 
Alles wat fout kan gaan ging 
dan ook fout. Lay-ups en 
schoten misten alle richting 
en verdedigend werd veel 

van 37 punten de wedstrijd 
eindigde. “Een bizarre wed-
strijd! De tegenstander was 
duidelijk minder natuurlijk 
en miste 2 spelers, maar we 
hebben gelukkig wel echt 
gebruik daarvan gemaakt 
en zijn gewoon over ze heen 
gelopen. In de tweede helft 
hebben we maar 22 punten 
tegen gekregen. Erg netjes. 
Meestal verlies je de concen-
tratie aan het einde, maar 
we bleven verdedigen. Dit is 
ook belangrijk voor het doel-
saldo. We moeten nog een 
wedstrijdje inhalen, maar 
dan staan we gewoon goed 
bovenaan. Los qua punten 
en met een goed doelsaldo”, 

te veel ruimte weggegeven 
waardoor de Amsterdamse 
dames konden doen wat ze 
wilden. Het sterke wapen 
van de Zandvoortse dames, 
de break, liep ook niet en 
dan kom je toch in grote 
problemen. Op dit moment 
hoeven zij zich nog geen zor-
gen te maken over eventuele 
degradatie, zij hebben nog 
drie teams onder zich staan, 
maar waakzaamheid is wel 
geboden! De eerstvolgende 
wedstrijd is komende zater-
dag om 20.15 uur in de Korver 
Sporthal tegen Hoofddorp.

was zijn commentaar na af-
loop.

Dat het een monsterscore 
zou worden werd al in de 
eerste helft duidelijk. Na 33 
punten in het eerste kwart 
en 71 bij het ingaan van de 
rust, kon dat ook niet anders. 
Wedstrijden worden vaak 
gewonnen met 71 punten en 
nu moest er nog een tweede 
helft komen. Ondanks dat 
Martina van mening was 
dat de concentratie vast 
werd gehouden, werden er 
‘maar’ 52 punten in de laat-
ste helft van de wedstrijd 
voor Lions aangetekend. 
Met deze winst op zak zijn 
de Zandvoortse heren de 
grote titelkandidaat van dit 
lopende seizoen. Wat rest is 
de concentratie vasthouden 
en de wedstrijden winnen, 
dan gloort er aan het einde 
van het seizoen iets moois! 
Topscores Lions: Marvin 
Martina 37; Paul Wessels 
30; Ron v.d. Meij 17; Niels 
Crabbendam 14 en Philip 
Prins 11 punten.

De eerstvolgende wed-
strijd voor de Lions heren 
is komende zaterdag in de 
Korver Sporthal tegen de 
nummer vier van de rang-
lijst Lisse. Die wedstrijd be-
gint om 18.30 uur.

Confet’ti B.V. 
D66 Zandvoort
Dorsman Assurantiën
GBZ
Groenestein & Schouten 
 Fin. diensten
Groen Links
Harocamo 
Hugoos
Medinova Kliniek 
 OMC
Pluspunt
QuatroBT
Riche aan Zee

Paul Wessels passeert zijn tegenstander

kansen. Gemakzuchtig zijn de 
spitsen van Zandvoort. Op het 
moment dat de bal niet meer 
in Zandvoorts bezit was, haak-
ten zij af. Als dit niet zou zijn 
gebeurd, was het verlies waar-
schijnlijk beperkter geweest. 
Het leek wel of sommige spe-
lers zich nog niet realiseerden 
dat Zandvoort inmiddels naar 

de derde klasse is gepromo-
veerd en dat er anders gevoet-
bald moet worden.

De cijfers logen in ieder geval 
niet. Na vijftig minuten zaal-
voetbal stond er 2-8 op het 
scorebord in het voordeel van 
ZOG. Zandvoort kon ander-
maal de wonden likken. De 
ploeg die vorig jaar op zo een 
mooie manier de titel in de 
vierde klasse wist binnen te 
halen, heeft dit seizoen te vaak 
niet laten zien waarom zij vo-
rig jaar wisten te promoveren.

dankzij het prima spel van uit-
blinker Kristel Gazenbeek kon 
ZSC nog tweemaal op voor-
sprong komen. Bij rust was de 
stand nog 8-8.

Na de doelwisseling nam 
WeHaVe direct weer het ini-
tiatief en bleef gedurende 
de gehele tweede helft op 
voorsprong, wat uiteinde-
lijk resulteerde in een 11-15 
eindstand. Kristel Gazenbeek 
was de meest schotvaardige 
ZSC-speelster met 4 goals, 
Laura Koning 3, Romena 
Daniëls 2, Naomi Kaspers en 
Martina Balk zorgden voor de 
Zandvoortse doelpunten.   

Rijopleiding 
 G. van der Linden
Sea Optiek
Sentinel Alarm b.v.
Taoïstische 
 Tai Chi Vereniging
Trendmark 
 Makelaardij o.g.
Uitvaartcentrum 
 Haarlem
Van Aacken 
 Glaszettersbedrijf
Van der Valk & Swart 
 Notarissen

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:

Laura Koning probeert haar tegenstandster te stoppen
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Courant 
Zandvoortse 

7 231711Actueel Cultuur Toneel Sport
Dorpsomroeper
promoot Zandvoort
voor TV camera

Optreden Mammies
in bibliotheek
weer succesvol

Jeugdig talent
ontwikkelt zich
bij ‘Wim Hildering’

Heren Lions
oppermachtig
tegen Lissenaren

6e jaargang • week 05
4 februari 2010

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

De Mannetjes
De Mannetjespartij 
weet hoe laat het is

‘Hoogste tijd voor een klok 
op het Raadhuisplein’

Morgen worden de fietsen  
vernietigd die zijn verzameld 

tijdens de ‘fietswrakactie’. 

vervolg op pagina 3

De studio van de Zandvoortse Omroep Organisatie (ZOO) 
ZFM bevond zich in de beginjaren van de radio in de cata-
comben van de watertoren omdat deze plek de beste locatie 
was voor de antenne. Na 9 jaar watertoren werd in 1999 al-
les ingepakt en verhuisde ZFM naar het Gasthuisplein hoek 
Kruisstraat.  Nog steeds worden daarvandaan de meeste 
programma’s uitgezonden. 

Voor de Zandvoortse Courant is het feest deze week. De 
best gelezen krant van de gemeente Zandvoort kwam 
5 jaar geleden op 3 februari 2005, voor het eerst bij u in 
de brievenbus. Al na een jaar werd duidelijk dat de Zand-
voortse Courant een bestaansrecht had verworven in het 
Zandvoortse. Het sterke concept: van, voor en door Zand-
voorters bleek ruimschoots te werken en de krant is niet 
meer weg te denken uit Zandvoort!Vlnr: Jeanette van Westerloo, Herman Landman, Wilfred Tates, 

Cor Draijer en met de rug naar de camera, Sigrid Schopman
Foto: BLD09276, Archief Genootschap Oud Zandvoort, Bram Stijnen

Zandvoortse Courant 
viert eerste lustrum

20 jaar ZFM Zandvoort: 
van etherpiraat naar lokale radio

Peter Kok en zijn zoon Gillis, 
die aan de wieg van de 
krant stonden, willen hun 
dankbaarheid niet onder 
stoelen of banken steken 
en willen Zandvoort een 
cadeau aanbieden. Zij heb
ben bedacht dat op het 
Raadhuisplein één ding 

Raadhuisplein 14
T. 023-573 64 61 - Zandvoort 

actie week 5:
• Allinson met walnoot  €1,25
• 5 Krentenbollen  €1,95 
actie week 6:
• Poesta brood  €1,25
• 4 Vanille muffins  €4,95
Stap ook eens binnen voor een 
kopje koffie met een punt appel-
gebak met slagroom voor € 3,50

ontbreekt: een klok! Zij doen 
nu namens de Zandvoortse 
Courant een klok cadeau 
die binnenkort geplaatst 
zal worden. Op welke plek 
die gaat komen moet een 
stedenbouwkundige, in 
overleg met vader en zoon 
Kok, gaan uitmaken.

SCOOTMOBIELEN
ook met PGB (persoonsgebonden budget)

023 - 5 735 735
BETER MOBIEL, Max Planckstraat 44

tekst en foto Nel Kerkman

De geboorte van de Zand
voortse lokale radio op 9 
februari 1990, beter bekend 
onder de naam ZFM, is niet 
zonder slag of stoot gegaan. 
Op deze datum is de akte 
voor de stichting bij nota
ris Gielen door Bas de Baar, 
Lennard Groot en Daniël 
Huying officieel onderte

kend. Daarna moeten er nog 
bergen werk verzet worden 
voordat het eerste radioge
luid op 24 december 1990 de 
lucht in gaat.

Etherpiraat
In de jaren ’80 had Rob 
Harms samen met zijn 
neef Bas de Baar en hun 
Haarlemse vrienden Lennard 
de Groot en de broers 

Auto Strijder
Zandvoort

www.autostrijder.nl

Vincent en Daniël Huying 
een illegale radio. Het uit
zendgebied is de gemeente 
Zandvoort. In 1985 werd de 
apparatuur van Harms, ter 
waarde van enige duizen
den guldens, in beslag ge
nomen. Omdat de appara
tuur te kostbaar was, gaf de 
rechter deze terug maar wel 
met de opdracht om een of
ficiële zender te gaan begin
nen. In 1985 zette minister 
Brinkman het licht voor de 
lokale radio op groen. Ieder 
respecterende gemeente 
was bezig om er een op te 
richten. Zo ook de gemeente 
Zandvoort. Harms, De Baar, 
Groot en Huying zijn er als 
de kippen bij om hun passie 
te verwezenlijken en richt
ten de stichting ZOO op.

Dringen om de 
Zandvoortse ether 
Buiten de stichting ZOO 
meldden nog twee instanties 
zich aan als gegadigde voor 
een lokale omroep in Zand
voort: de Jongerenomroep 
Ken  nemer land en de Heem
steedse radio De Branding. 

in aanloop naar 
3 maart 2010 

wekelijks 2 stellingen 
voorgelegd aan 
de Zandvoortse 

politieke partijen
zie pag. 12-13
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in memoriam

familieberichten

Algemene uitvaartbegeleiding Zandvoort
Omdat u voor kwaliteit kiest!

~ Regelen en uitvoeren van de uitvaart 

~ Verzorging van overledene  
~ Begeleiding voor nabestaanden 

~ Persoonlijke aandacht 
    voor U en Uw dierbare 

Dag en nacht bereikbaar

023 -7515 666
Gevestigd in Zandvoort

Evert H. Schweitzer
Voor een stijlvolle en verzorgde uitvaart

Vóór behoud van het mooie en
ontwikkeling van het goede in Zandvoort  

Steun onze inzet, stem op OPZ

3 maart 2010 gemeenteraadsverkiezingen

HOOGBOUW OP HET WATERTORENPLEIN? 
Nu is daar bebouwing met een hoogte van 

15 meter (= 5 etages) mogelijk. 

OPZ wilde dat niet maar ons voorstel tot 
wijziging (amendement) werd door  

de meerderheid van de raad verworpen. 

De nieuwe bewoners zullen veel parkeer-
plaatsen nodig hebben. Waar moeten de ca. 

100 auto’s die er nu staan dan naar toe? 
Daar geeft niemand antwoord op.

Daarom hebben wij uw stem hard nodig.
Stem OPZ, stem lijst 2.

Karim en Mo
www.autobedrijfkarimo.nl

Curiestraat 10, 2041 CD Zandvoort T. 023-5733792
F. 023-5733793 E. autobedrijfkarimo@planet.nl

Onderhoud en reparatie alle merken
Occasions in - en verkoop

APK

  5-2-2009                                5-2-2010

Lieve  Ien
   

   Alleen al de omhelzing met je ogen
        is elke dag een enorm gemis

    Tom

Ik ga slapen,
ik ben zo moe.

Heden is mijn lieve broer,
zwager en oom

Wim Bluijs

overleden.

Ada, Joop, Henk, Jef en Immie.

De begrafenis heeft reeds plaatsgevonden.

Beter iets moois te verliezen dan het nooit gekend te hebben. 

We staan niet altijd stil bij het woord “Samen” 
maar het is een groot gemis als “Samen” uit je leven is. 

Dapper gestreden en tot het laatst betrokken bij allen die 
haar lief waren is op 64-jarige leeftijd overleden 

Corrie Harteveld - Paap 
sinds 7 februari 2009 weduwe van Jaap Harteveld 

6 juni 1945                                                30 januari 2010 

Sandra en Eugène 

Jaap en Chantal 

Je diamantjes: 
Rutger, Sanne, Ewout 
Aranka, Sebastian 

Lotte 

Grote dank gaat uit naar het personeel van 
“Huis in de Duinen”, Dr. Roeterdink en Dr. van Vliet. 

Correspondentieadres: 
S. Harteveld 
Lorentzstraat 216 
2041 SK  Zandvoort 

Onze moeder is overgebracht naar Uitvaartcentrum Zandvoort, 
Tollensstraat 67 te Zandvoort, alwaar geen bezoek. 

De crematieplechtigheid zal plaatsvinden op donderdag 4 februari 
om 14.00 uur in crematorium Haarlem, Vergierdeweg 271 te 
Haarlem-Noord. 

Aansluitend is er gelegenheid tot condoleren in de ontvangkamer 
van het crematorium. 

Corrie hield van pastelkleurige rozen en witte lelies. 

Lieve oma, 

Je bent nu samen met opa een sterretje aan de hemel. 

Veel liefs, Aranka & Sebastian 

Lieve oma, 
We gaan je missen! 

Doe de groetjes aan opa. 

Kusjes, Rutger, Sanne & Ewout 

UITVAARTZORGCENTRUM ZANDVOORT
Tollensstraat 67, 2041 PR  Zandvoort.

Telefoon (023) 571 32 78.
www.uzn-nederland.nl

UITVAARTCENTRUM HAARLEM
Parklaan 36, 2011 KW  Haarlem.

Telefoon (023) 532 87 50.
www.uitvaartcentrumhaarlem.nl

Sinds 1992
uw uitvaartondernemer in Zandvoort.
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Aankondiging rechtszaak 
tegen Koper, Bol en Terol

8 februari 2010

Aanvang 19.30 uur Laurel & Hardy 
Haltestraat 46 te Zandvoort.

Raadsman Vink namens gedupeerde Brouwer. 

Zittende rechter mr. Kinneging
Kom met zoveel mogelijk mensen naar 

deze zitting van de Rechtbank.
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mogen de Zandvoortse 
strand pachters vanaf 1 fe
bruari hun paviljoens op
bouwen. Er wordt al druk 
met zand geschoven. Het 
talud moet hoog worden 
om het zeewater te weren. 
Nog steeds is Zandvoort 
geen zwakke schakel aan de 
Nederlandse kust. Maar, wat 
niet is kan komen. Tijdens het 
schrijven hoor ik de maande
lijkse sirene loeien. Elke eer
ste maandag van de maand 
wordt dat ding getest. Het 
geluid zet me tot nadenken. 
 Met een combinatie 
van een zware noordwes
terstorm, springtij en slecht 
onderhouden dijken vol
trok op 1 februari 1953 een 
Watersnoodramp waarbij 
1836 mensen om het leven 
kwamen. Thuis was er geen 
TV en de radio stond amper 
aan. We hadden dan ook 
geen benul wat in Zeeland 
zich afspeelde. De storm was 
ook in Zandvoort heftig en 
het regenwater kwam door 
het raam de voorkamer naar 
binnen. De vloer was klets
nat en mijn moeder dweilde 
al mopperend alles op. Mijn 
vader kwam terug van de 
boulevard en volgens hem 
kwamen we er redelijk van 
af. De zeereep was flink af
gekaveld, bij Riche Bad was 
veel schade en paviljoen 
Kiefer zakte aan de zeezijde 
weg. “Dus hou op met dat 
gezeur over wateroverlast 
en luister naar de radio”, was 
zijn advies. Later zagen we 
in Monopole een reportage 
over de Watersnood. Toen be
sefte ik pas hoe erg het was 
geweest.
 Wat kan een sirene in 
combinatie met een datum 
veel bij je los maken. Ik vraag 
me af of we ons nog zorgen 
moeten maken voor een 
overstroming. Alles is toch 
onder controle? Om daar 
echt verzekerd van te zijn, 
kijk ik via de PC hoe hoog 
mijn huis staat. Met +5.1 
m. NAP blijven mijn 
voeten redelijk droog. 
Tenzij? Plotseling de 
sirene gaat, dan weet 
ik dat het goed mis is! 

cartoon
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Politiek Verslag raadsvergadering 
deel 2, d.d. 27 januari

De gemeenteraad heeft woensdagavond het initia-
tiefraadsvoorstel om te komen tot een nieuw parkeerbe-
leid, waar ze over het algemeen zeer tevreden over waren, 
unaniem aangenomen. De vergadering van woensdag 
werd nodig toen dinsdagavond rond het middernachtelijk 
uur bleek dat de laatste twee belangrijke agendapunten 
niet meer afgewerkt konden worden.

De kringloopwinkel Het Pakhuis aan de Kennemerweg wordt met sluiting bedreigd. De 
gemeente wil niet dat er detailhandel wordt bedreven in de voormalige kantine van de 
voetbalvereniging TZB. Dat druist volgens het college van B&W in tegen het bestem-
mingsplan Kostverlorenstraat e.o. (sport en recreatie).

Scooterrijder zwaar gewond na aanrijding
Initiatiefraadsvoorstel 
parkeren aangenomen

Kringloopwinkel moet
sluiten van gemeente

Vanuit het college werd wel 
gepleit om de parkeertarie
ven te verhogen in verband 
met kostendekkendheid. 
Ook de kosten voor een tus
sentijdsrapportage, zijnde  
€ 40.000, werden niet klak
keloos geaccepteerd. Zowel 
Dick Suttorp (OPZ) als Jerry 
Kramer (VVD) waren echter 
van mening dat die absoluut 
nodig zijn. Wel wilde de OPZ 
via amendementen komen tot 
een stapsgewijze verhoging 
of door te indexeren en dus 
niet beide. Wethouder Tates: 
“Het college ging er vanuit het 
parkeerplan 2009 met de raad 
verder te optimaliseren. Een 
goed plan waar wellicht wat 
aanpassingen aan nodig zijn. 
Ook het college wil een opti
male parkeervrijheid en verder 
meedenken. De investering 
van € 40.000 voor een tus
senrapportage is het waard.” 
De wethouder pleit wel voor 
tariefsverhoging: “We moeten 
er vanuit gaan dat we kosten
dekkend willen werken. Hoe 
langer we wachten des te ho
ger de kosten oplopen.” Nadat 
de passage over de tarieven uit 
het voorstel werden gehaald, 
stemde de raad unaniem in 

Willem Paap van Sociaal 
Zandvoort heeft vragen 
gesteld aan het college. Hij 
vindt dat een kringloop
winkel niet misplaatst is in 
Zandvoort. “Er wonen veel 
mensen met een kleine 
beurs.” Paap vraagt B&W 
een ‘uiterste krachtsinspan
ning’ te doen om de winkel 

Foto: Chris Schotanus
met de gewijzigde plannen.

Parkeerregime 
in Oostbuurt
De Oostbuurt krijgt een par
keerregime. Dit is volgens 
het college nodig om de 
parkeeroverlast in verband 
met de bouw van de parkeer
garage in het Louis Davids 
Carré (LDC) terug te dringen. 
Voorzitter Niek Meijer vatte 
samen dat er drie varianten 
zijn die enigszins worden on
dersteund door de raad. Als 
eerste de BELregime variant, 
ten tweede een zogenaamde 
herstructureringsvergunning 
voor drie straten en als laat
ste tot het eind van het jaar 
wachten tot het nieuwe par
keerplan gereed is. Gekozen 
werd voor de herstructure
ringsvergunning. Deze ver
gunning is bedoeld om tij
delijke parkeervergunningen 
te verlenen in verband met 
herstructurerings, herinrich
tings en andere werkzaam
heden die leiden tot beïnvloe
ding van de parkeerregulering. 
Wethouder Tates zegt de raad 
toe deze variant uit te gaan 
voeren, waarop het raads
voorstel werd ingetrokken. 

een tijdelijke vergunning te 
geven.

Annette Boogerd van Het 
Pakhuis, al bijna twee jaar 
open, vindt dat het bestem
mingsplan is achterhaald. 
“TZB is vier jaar geleden al 
naar het binnenterrein van 
het circuit verhuisd. Het is 

een kleinschalige vorm van 
detailhandel en een deel van 
de omzet gaat ook nog naar 
het Kennemer Dierentehuis.” 
De gemeente ziet detailhan
del liever geconcentreerd in 
het centrum en in nieuw 
Noord. Later deze maand 
buigt de bestuursrechter in 
Haarlem zich over de zaak. 

Afgelopen vrijdagmiddag is 
een 16jarige uit Heemstede 
zwaar gewond geraakt 
bij een aanrijding in de 
Kostverlorenstraat. De jongen 
reed met zijn scooter en werd 
aangereden door een busje 
van Connexxion. De jongen 
is met breuken in zijn arm en 
heup en een hersenschudding 
naar een ziekenhuis gebracht 
en daar opgenomen. De po
litie onderzoekt de precieze 
toedracht van de aanrijding. 

vervolg - pagina 1  - Van etherpiraat naar lokale radio

Er werd maar één zend
vergunning afgegeven en 
één van de vereisten om te 
mogen uitzenden was een 
zogenaamd representativi
teitsverklaring van het ge
meentebestuur. Er moest 
een programmaraad komen 
die is samengesteld uit ver
tegenwoordigers van de 
Zandvoortse bevolking. De 
gemeenteraad beoordeelde 
of het een goede afspiege
ling is van de Zandvoortse 
gemeenschap. Zo ja, dan kon 
de  verklaring worden afge
geven. ZOO ging lobbyen en 
vond 15 organisaties met een 
maatschappelijk draagvlak 
bereid om zich in te zetten 
voor de programmaraad.

Steun van twee partijen
Zonder medeweten van 
ZOO had de Branding in
middels een aanvraag voor 

een zendvergunning bij het 
Commissariaat ingediend. 
Na een gesprek met wet
houder Aukema (PvdA) bleek 
dat de voorkeur van de ge
meente uitging naar Simon 
Paagman, voorzitter van de 
Branding en tevens directeur 
van de stichting Zandvoort 
promotie. Jaap Methorst 
(VVD) en Ruud Sandbergen 
(D66) stelden voor, om ver
strengeling van belangen te 
voorkomen, te kiezen voor 
ZOO en zetten zich 100% 
hiervoor in. Het CDA en GBZ 
volgden deze voorkeur maar 
de PvdA twijfelde nog.

Gesjoemel
De strijd om de machtiging 
was begonnen en de erva
ren Branding overdonderde 
de onervaren jongeren van 
ZOO. Zo werd er gesjoemeld 
met de proefuitzending van 

ZOO en later bleek dat de vijf 
gekozen programmaraads
leden van de Branding niet 
klopten. In de zomer van 1990 
kwam het Commissariaat 
voor de Media (wat zeer 
ongebruikelijk is) hoogst 
persoonlijk naar Zandvoort 
om door middel van een 
hoorzitting te kijken wat er 
allemaal plaats vond. Een 
aantal mensen uit de pro
grammaraad, onder wie 
Theo Hilbers, was aanwezig 
en hield een pleidooi voor 
de Zandvoortse omroep. 
Op 15 augustus 1990 kreeg 
stichting de Zandvoortse 
Omroep Organisatie de 
machtiging voor de ge
meente Zandvoort. De loka
le radio heeft in die 20 jaar 
niet stilgezeten, mede door 
enthousiaste vrijwilligers is 
ZFM niet meer weg te den
ken in Zandvoort en de regio. 
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Dierenartsenpraktijk

Mevr. A.C. Dekker - Lukkassen

Spreekuur: ma. t/m vr. 13.00 - 14.00 uur
 ma.- wo.- vr. avond 19.00 - 20.00 uur
 en volgens afspraak

Lijsterstraat 7  -  2042 CH Zandvoort  -  Tel. (023) 571 58 47

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

Meijboom Schoonmaakorganisatie B.V. is op zoek naar een

 parttime schoonmaakster
 

die voor een relatie in Zandvoort bouwketen wil schoonmaken.
 

Werktijden: overdag in overleg voor 6 uur per week gedurende 3 jaar. 
Salaris        : Conform C.A.O.

 
Voor inlichtingen kunt u bellen 
met ons kantoor in Rotterdam.

Telefoonnr. 010 – 461 25 00 
of u kunt uw cv mailen aan info@meijboom.com.

 

burgerlijke stand

Komende zondag
Protestantse gem. Zandvoort
10.00 uur ds. mr. J.W. Verwijs
www.kerkzandvoort.nl

Protestantse kerk, Taizé dienst
5 februari, aanvang 19.00 uur

RK Parochie St. Agatha
10.30 uur Pastor D. Duijves
www.aapparochies.nl

RK Parochie Antonius & Paulus
10.30 uur Pastor C. van Polvliet

kerkdiensten 

23 januari - 29 januari 2010

Geboren:
Réley Chan, zoon van: Stolting, Remco en: Borman, Sisseley.
Liv, dochter van: Bloem, Hans en: Luijten, Baukje.

Geregistreerd Partnerschap:
Willemse, Hendrikus Gerardus Wilhelmus en: Paap, Helena 
Johanna.

Overleden :
Bluijs, Willem Cornelis Simon, oud 80 jaar.
van Pruissen, Pieter, oud 84 jaar.

In de berichtgeving van de 
raadsvergadering van vo
rige week dinsdag is een 
storende fout geslopen. 
Omdat de raadsleden het 
hadden over “de brief van 
de heer Demmers”,  heeft 

de Zandvoortse Courant 
klakkeloos aangenomen dat  
Michel Demmers bedoeld 
werd. Het was echter zijn 
broer Maurice die het epis
tel geschreven heeft. Excuses 
voor het eventuele ongemak.

Rectificatie
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Sinds 1 januari wordt in Zandvoort plastic verpakkingsmateriaal apart 
ingezameld. Vanaf het begin blijkt dat een groot succes te zijn. Eerder is 
al aangegeven dat de grijze verzamelbakken ‘voorlopige voorziening’ zijn. 
Er wordt naarstig geëxperimenteerd met technieken om plastic verpak
kingsmateriaal uit het gewone afval te scheiden. In dat geval zullen de 
bakken weer gaan verdwijnen. Tot het zover is kunnen de Zandvoorters 
dit afval kwijt in de verzamelbakken. Vanwege het overweldigend aan
bod worden de bakken met ingang van deze week meerdere keren per 
week geleegd en komen er op diverse plekken extra bakken bij.

Samen houden we ZANDVOORT SCHOON!?
Voor meer informatie zie de gemeentelijke website: loket>afval en 
milieu>plastic verpakkingsmateriaal

ZANDVOORT SCHOON!? met plastic verpakkingsmateriaal

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)

wereld is. Haar 
streefbedrag is  
€ 2.000 en in
middels heeft ze 
al € 1.469 ingeza
meld. Voor meer 
informatie: www.
geefsamen.nl/
amanda.

Abraham
Hoewel niet gebruikelijk ma
ken we een uitzondering voor 
een bijzondere Abraham. Zijn 
naam is Guus van der Mije 
(zoon van August van der 
Mije) en hij is een Zandvoorter 
in hart en nieren. Guus heeft 
net zoals zijn 
vader en opa 
jarenlang een 
eigen zaak ge
had in schil
derwerk en af
werking. Door 
o m s t a n d i g 
heden moest 
hij daarmee 
stoppen en 
is sindsdien 
huismeester bij  Palace 
Hotel. Van jongs af aan is 
hij lid van de Zandvoortse 
Reddingsbrigade. Jarenlang 
is hij schipper geweest bij de 
KNRM en tegenwoordig is 
Guus nog altijd reserveschip
per. Zijn vrouw en zijn drie 
kinderen maken er op 5 febru
ari een fantastisch feest van.

Kindercarnaval
Zondag 14 februari zijn alle 
kinderen uit Zandvoort 
van 14.00 tot circa 16.30 
uur weer welkom in De 
Krocht voor het traditionele 
Kindercarnaval. Het is een 
middag voor en door kin
deren. Er wordt carnavals
muziek gedraaid maar ook 
de kinderen mogen zelf op 
het grote podium playbac
ken. Neem zelf een CD mee 
met daarop: jouw naam, de 
namen van je vriendje(s) die 
ook optreden en natuurlijk 

het nummer wat je gaat 
doen. De optredens wor
den door een jury beoor
deeld en de allerbesten 
krijgen een prijsje. Maar 
niet alleen de playbackers 
vallen in de prijzen. Alle 
kinderen ontvangen aan 
het eind van de middag 
een cadeautje. Het wordt 
een gezellig spektakel 
waar alle kinderen maar 
ook hun ouders veel ple
zier aan beleven. Verzoek 
van de organisatie: Kom 
wel verkleed!

Raad je plaatje

Het team van ZFM dat za
terdagavond deelnam aan 
het eerste Raad je Plaatje, 
in een stampvol café Fier, 
heeft op overduidelijke 
wijze laten zien waar deze 
Zandvoortse radiomakers 
voor staan. Opdracht was 
om een vijftigtal platen te 
voorzien van de titel en de 
naam van de artiest, on
derverdeeld in 5 sessies. 
Het ZFM team, bestaande 
uit Andor Sandbergen, Rob 
Harms, Jaap Koper en Joop 
van Nes slaagde erin om 
slechts 3 foutjes te maken 
waardoor niet de ideale 
score behaald werd maar 
wel een overduidelijke eer
ste plaats. Medeuitbater 
Rob Smits, die een aantal 
prijzen ter beschikking had 
gesteld, sprak van een ge
slaagde avond die hoogst
waarschijnlijk een terugko
mend karakter zal krijgen.

Succesvolle actie

De inzameling van geschei
den plastic afval, sinds 18 
januari, blijkt bij de inwo
ners van Zandvoort goed 
aan te slaan. De speciale 
containers staan mutje vol 
en er wordt zelfs bovenop 
de containers afvalzakken 
geplaatst. Vanwege de suc
cesvolle milieuactie wordt 
het legen van de contai
ner versneld uitgevoerd. 
Voortaan wordt er niet 
één maar twee keer, op 
maandag én donderdag, 
per twee weken geleegd. 
Ook gaat men bekijken of 
er op meerdere plekken 
containers geplaatst kun
nen worden zoals op de 
Tolweg en extra locaties in 
Nieuw Noord.

Fietsen voor goed doel
Hoewel Amanda Pellerin 
zelf in een hand aange
dreven rolstoel zit, gaat 
ze op 28 maart tijdens de 
Circuit Run in Zandvoort 
één uur fietsen voor het 
Revalidatiefonds. Als eer
stejaars student van de op
leiding MWD aan de Hoge 
School In Holland Haarlem 
kreeg Amanda de opdracht 
om een actie te kiezen voor 
een bepaalde doelgroep. Zij 
koos voor de doelgroep li
chamelijk gehandicapten 
met uiteraard als hoofd
zaak geld op te halen voor 
het Revalidatiefonds. Met 
haar actie wil ze ook men
sen bewust maken van het 
feit dat kunnen bewegen 
lang niet voor iedereen de 
normaalste zaak van de 

Dinsdag 26 januari jongstleden heeft het college van burgemeester en wethouders de 
naam voor het fietspad van Zandvoort Zuid naar Langevelderslag vastgesteld. Eind 2009 
is er een oproep geweest aan de inwoners van Zandvoort om namen te nomineren voor 
het fietspad. Uit de 86 inzendingen heeft de jury het Zuiderduinpad voorgedragen aan 
het college.

Zuiderduinpad nieuwe naam fietspad 

De inzender van de ge
kozen naam is de heer 
Voorderhaak. Hij heeft in
middels het boek met we
tenswaardigheden over de 
Zandvoortse straatnamen 
ontvangen. Naar het oordeel 
van de jury geeft de naam 

een goede relatie met de 
ligging ervan in het gebied 
aan. Daarnaast kunnen ook 
niet inwoners van Zandvoort 
het pad oriënteren, ligt de 
naam prettig in de mond en 
heeft “iets stoers”. Het col
lege en de jury zijn verrast 

door het grote aantal inzen
dingen en de variatie van 
namen die zijn voorgesteld. 
Bij veel inzendingen zijn 
enthousiaste motiveringen 
aangevoerd met leerzame, 
typisch Zandvoortse bijzon
derheden.

De vergadering van de commissie Raadszaken begon met 
een stevige discussie van meer dan een half uur over een 
brief van SV Zandvoort aan het college. Volgens SV Zand-
voortis daar onzorgvuldig mee omgegaan. De brief ging 
over een nieuw kunstgrasveld op de plaats van het huidige, 
dat na het seizoen 2010-2011 niet meer voor wedstrijden in 
de A-categorie gebruikt mag worden.

SV Zandvoortvoorzitter Hans 
Hogendoorn verweet het col
lege min of meer desinteresse, 
want al op 7 juli 2009 heeft 
SV Zandvoort een brief met 
een verzoek om subsidie voor 
de vervanging van het kunst
grasveld gestuurd. Dit zou na 
het seizoen 20092010 plaats 
moeten vinden. Behoudens 
een bericht van ontvangst 
heeft het bestuur volgens 
Hogendoorn pas enkele da
gen geleden een “nietszeg
gend antwoord” gekregen. 
Hij vroeg zich af waarom 
het college het verzoek niet 

aan de raad had voorgelegd, 
volgens hem de enig juiste 
weg. In zijn antwoord aan 
Hogendoorn had verantwoor
delijk wethouder Gert Toonen 
het over “de boel in de maling 
nemen”. Volgens hem heeft de 
KNVB gemeld dat het veld pas 
na het komende seizoen niet 
meer gebruikt mag worden. 
De commissie zal nu gaan 
kijken hoe hier uit te komen.

Nota Cultuurhistorie
De nota Cultuurhistorie 
bracht nog de meeste dis
cussie met zich mee. Bruno 

Monumentenlijst wordt een feit
Politiek verslag commissievergadering d.d. 02 februari

Bou berg Wil son (OPZ) was 
blij dat nu eindelijk de mo
numentenlijst het daglicht 
zal gaan zien. Hij vindt ge
meentelijke monumenten 
belangrijk voor Zandvoort. 
Ook Gijs de Roode (CDA) ziet 
het belang daarvan in en wil 
tevens dat die uitgebreid 
wordt met de watertoren. 
Wethouder Marten Bierman 
wil deze nota tot in lengte van 
jaren leidend zien. “Er is veel 
in aanzet aanwezig dat uitge
bouwd zou kunnen worden”, 
zei hij. Uiteindelijk was de 
commissie het eens dat van 
deze nota, net als van de Nota 
Lokaal Gezondheidsbeleid 
Zandvoort, de Verordening 
Gemeentelijke Anti Dis cri
mi natievoorziening en de 
Gezamenlijke Pro gram ma
raad NoordHolland, tijdens 
de komende raadsvergade
ring een hamerstuk gemaakt 
zal worden.



Burgemeester Engelbertsstraat 46  Zandvoort

Van Lennepweg 65-29  Zandvoort

•	 Een zeer royale 40-er jaren tussenwoning, thans ingericht als woonhuis 
met verhuurmogelijkheden, met o.a. 7 kamers, zonnige achtertuin op  
het zuidoosten met houten schuur en achterom! 

•	 Gelegen	op	slechts	50	meter	van	strand	en	centrum;
•	 Souterrain:	o.a.	3	slaapkamers	(2	met	openslaande	deuren	naar	tuin),	
	 was-/droogruimte,	moderne	badkamer	vzv	stoom-douchecabine,	toilet,	wastafel;
•	 Begane	grond:	o.a.	sfeervolle	en	zonnige	living,	moderne	keuken,	toegangsdeur	naar	klein	balkon;
•	 1e	verdieping:	appartement	met	woonkamer	met	keuken	en	toegang	tot	ruim	balkon	op	zuidoosten,	

slaapkamer,	moderne	badkamer	vzv	ligbad,	douche	en	toilet	(tbv	studio	2e	verd.),	
	 separate	doucheruimte	vzv	toilet;
•	 2e	verdieping:	studio	met	o.a.	modern	keukenblok,	2	dakkapellen;
•	 Een	verrassend	ruim	woonhuis	met	zeer	veel	mogelijkheden!	
•	 Woonoppervlakte	ca.	190	m²,	perceel	127	m²,	inhoud	ca.	480	m³.

•	 Op zoek naar een ruime en moderne eengezinswoning? 
Scherp geprijsd, grijp uw kans! 

•	 Een	moderne	tussenwoning	-bestaande	uit	3	woonlagen-	met	o.a.	royale	living,	moderne	keuken,		
moderne	badkamer,	6	(slaap)kamers	en	besloten	achtertuin	op	het	zuiden	met	achterom;	

•	 Gelegen	in	een	uiterst	kindvriendelijke	woonomgeving	in	de	zgn.	“Dichters-	en	Letterkundigen	buurt”;
•	 Dit	woonhuis	verkeert	op	de	begane	grond	en	1e	verdieping	in	een	moderne		

en	goed	onderhouden	staat;
•	 De	3	vertrekken/kamers	in	het	souterrain	vormen	een	uitdaging	voor	mensen	met	2	rechterhanden:		

u	kunt	deze	vertrekken	naar	eigen	wens	verder	gaan	inrichten	en	van	deze	woning		
uw	droomwoning	maken!	

•	 Een	verrassend	royale	woning	met	veel	mogelijkheden	in	een	zeer	geliefde	woonwijk	in	Zandvoort!		
•	 Woonoppervlakte	ca.	130	m²,	perceel	102	m²,	inhoud	ca.	350	m³.

Vraagprijs: € 398.000,- k.k.

Vraagprijs: € 339.000,- k.k.

BEL 023 – 5 731 999

www.vrijehuizenmarkt.nl of 
www.nicktenbroeke.nl 

Nick ten Broeke
Emmaweg 21

2042 NT ZANDVOORT

F.: 023 – 5 732 007
M.: 0655 – 13 03 65
E: nick@vrijehuizenmarkt.nl

Aanbod Vrijehuizenmarkt
ook op Funda!

Voordelen Vrijehuizenmarkt op een rij:

• De leukste courtage van Nederland*;
• Bezichtigingen en afspraken 7 dagen per week, ook ’s avonds;
• Persoonlijke en pro-actieve karakter van onze dienstverlening;
• Complete makelaardij: uw persoonlijke makelaar bij verkoop, 
 aankoop, verhuur en beheer;
• No cure, no pay;
• Gratis waardebepaling van uw woning;
• Gratis hypotheekadvies;
• Bel of mail ons voor een vrijblijvende afspraak!
• Uw woning wordt geplaatst op de volgende websites: funda.nl, zah.nl, jaap.nl, 
 huislijn.nl, woonkrant.nl, marktplaats.nl en natuurlijk vrijehuizenmarkt.nl!
 * Vraag naar de voorwaarden

Brederodestraat 56  Zandvoort Van Galenstraat 8  Zandvoort Lijsterstraat 5  Zandvoort

•	 In	de	geliefde	“Vogelbuurt”	gelegen	riante,	nagenoeg	vrijstaande	woning	op	
een	perceel	van	636	m²	met	voortuin,	royale	achtertuin	(450	m²)	op	het	oosten,	eigen	
oprit	voor	2	auto’s	en	een	garage!	

•	 Gelegen	naast	het	zgn.	“Mussenpad”	en	op	steenworp	afstand	van	de	Amsterdamse	
Waterleidingduinen;

•	 Dit	charmante	woonhuis	dient	grotendeels	gemoderniseerd	te	worden;
•	 Begane	grond:	o.a.	riante	tuingerichte	L-vormige	woonkamer	met	opensl.	deuren	naar	de	zijtuin,	

toegangsdeur	naar	de	achtertuin	en	gashaard,	keuken	met	toegang	tot	aangrenzende	serre	met	

•	 Dit	halfvrijstaande	-goed	renderende-	pension	(“Pension	Zandvoort	aan	Zee”)	is	verras-
send	ruim	opgezet,	perfect	onderhouden	en	beschikt	maar	liefst	over	vier	studio’s,	twee	
kamers	en	twee	appartementen.	De	woning	beschikt	verder	over	een	kantoorruimte,	
een	voor-	en	een	besloten	achtertuin,	een	garage	en	een	oprit!

•	 Heeft	u	plannen	een	pension	in	Zandvoort	te	beginnen?	Dit	object	is	in	uitmuntende	staat:	
u	kunt	direct	van	start!

•	 Gesitueerd	in	een	prettige	woonomgeving	in	Zandvoort	Zuid,	op	200	mtr	afstand	van	
centrum,	strand	en	duinen;

•	 Starters	opgelet!	Modern	2-kamer	appartement	met	zonnig	terras	op	het		
zuidwesten,	gelegen	op	de	begane	grond	van		volledig	gerenoveerd		
appartementencomplex	“Livorno”!

•	 Gesitueerd	direct	aan	de	boulevard	van	Zandvoort,	met	fraai	zeezicht;
•	 Op	loopafstand	van	station,	circuitpark	Zandvoort	en	het	centrum	van	Zandvoort	

met	al	zijn	voorzieningen;
•	 Gehele	appartement	(excl.	badkamer	en	toilet)	voorzien	van	grenen	vloerdelen;
•	 Indeling:	o.a.	zonnige	living	met	toegangsdeur	naar	terras,	nette	open	keuken	met	

Vraagprijs: 
€ 798.000,- k.k.

Vraagprijs: 
€ 149.000,- k.k.

Vraagprijs: 
€ 669.000,- k.k.

Een huis kopen of verkopen?
Bel Nick ten Broeke

schuifpui	naar	de	achtertuin,	trapopgang	naar…
•	 1e	verdieping:	3	slaapkamers	met	div.	vaste	

kasten	(1	slaapkamer	met	opensl.	deuren	naar	
balkon),	badkamer	vzv	ligbad	en	wastafelmeu-
bel,	2e	toilet,	trapopgang	naar…

•	 2e	verdieping:	2	slaapkamers	met	
div.	bergruimtes	achter	knieschotten;

•	 Woonoppervlakte	ca.	170	m²,	perceel	636	m²,	
inhoud	ca.	475	m³.

NIEUW

NIEUW

NIEUW NIEUWE PRIJS
•	 Alle	kamers	zijn	sfeervol	en	thematisch	ingericht	en	

uitgerust	met	o.a.	douche,	wc,	kluis,	koelkast	en	kof-
fiezetapparaat.	Studio’s	en	appartementen	beschikken	
tevens	over	keuken;

•	 Met	een	totale	woonoppervlakte	van	ca.	175	m²,	haar	
perfecte	staat	van	onderhoud,	de	sfeervol	ingerichte	
kamers:	met	recht	een	object	waar	zowel	u	als	uw	
toekomstige	gasten	zich	direct	thuis	zullen	voelen!

•	 Woonoppervlakte	ca.	175	m²,	perceel	219	m²,	
inhoud	ca.	480	m³.

	 bar,	toiletruimte,	badkamer	met	douchecabine	en	
wastafel,		slaapkamer	met	vaste	kastenwand;

•	 Berging	in	de	onderbouw;
•	 Het	appartement	is	modern	ingericht	en	verkeert	

in	een	prima	staat	van	onderhoud!
•	 	Woonoppervlakte	ca.	40	m²	(excl.	terras	

ca.	11	m²),	inhoud	ca.	110	m³.
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evenementen agenda

4 Bar battle - Start van een ludiek evenement 
waarbij teams strijden om de hoogste baromzet

7 Wiener middag - Wapen van Zandvoort, 
 aanvang 15.00 uur

7 Jazz café - Jaarlijkse reünie Flowertown 
Jazzband in café Alex, aanvang 16.30 uur

14 Valentijn - Optreden Joyce Meisterband 
in café Fier, aanvang 17.00 uur

16 Valentijnbingo - georganiseerd door 
ANBO Zandvoort. Gemeenschapshuis, 

 aanvang 14.30 uur

21 Rommelmarkt - van 10.0016.00 uur in de Krocht

23 Sjoelwedstrijd - Heren strijden om de winst 
 in café Koper

februari

VVV Zandvoort: 7 dagen per week geopend!

De huidige voorzitter en de oud-voorzitter van de Onder-
nemersvereniging Zandvoort (OVZ) zijn weer, zoals dat 
heet, ‘on speaking terms’. Naar aanleiding van de bericht-
geving over de Algemene Ledenvergadering, vorige week 
in  de Zandvoortse Courant, hebben de heren contact ge-
had en is alles weer in het reine.

Voorzitter en oud-voorzitter 
weer in het reine

Speuren naar sporen

Gebleken is dat de controverse 
op een misverstand berustte 
en dat er van beide kanten 
geen rancune is ten aanzien 
van elkaar, nadat de oudvoor

Zondag 7 februari organiseert 
het IVN ZuidKennemer land 
een natuurexcursie ‘Dier
sporen en Vogels’ voor kinde
ren van 4 t/m 10 jaar die op 
zoek gaan naar diersporen en 
vogels. Als het koud is, wordt 
er stevig gewandeld om warm 
te blijven. Maar natuurlijk blijf 
je speuren naar sporen. Verder 
kan je, nu de bomen kaal zijn, 
mooi de vogels bekijken. Neem 

SpotlightS
Guus v.d. Mije
wordt 5 februari

50 jaar
Van harte gefeliciteerd
Pappa en mamma

Gefeliciteerd

Yoni

30 jaar

Olivia
Hoera we hebben 
een kleindochter!

Olivia Vera Lisa

dochter van Ronald en Suzanne

Arie en Liesbeth Stokman

zitter een aantal vragen naar 
voldoening had beantwoord. 
Het bestuur van de OVZ aan
vaardt zijn uitleg en gaat over 
tot de orde van de dag.

je verrekijker mee dan kan je 
zien wie er allemaal in het bos 
wonen. Naast deze kinderex
cursie is er gelijktijdig en af
zonderlijk een excursie voor 
volwassenen. Vertrek om 11.00 
uur bij het infopaneel parkeer
plaats Landgoed Koningshof, 
Duinlustweg 26, Overveen. 
Duur: 1,5 uur. Deelname is 
gratis. Aanmelden vooraf niet 
nodig.

Klaas Koper heeft afgelopen maandag voor de camera van 
Tv-station Regio 22 zijn visie over Zandvoort mogen geven. 
Onze dorpsomroeper werd ’s ochtend hiervoor gebeld door 
een student van de Hoge School In Holland in Haarlem. 

Klaas Koper op TV

De student Media had, met 
nog een drietal medestuden
ten, opdracht gekregen om 
een korte, promotionele film 
te maken over Zandvoort die 
het station uit kan zenden. 
Uiteraard waren de studen

ten aan het juiste adres en 
kweet Koper zich uitmun
tend van zijn taak als pro
motor van Zandvoort. Of en 
wanneer het item uitgezon
den gaat worden is voorals
nog niet bekend.

Afgelopen zaterdag 30 januari om 9 uur in de morgen werd 
een Zandvoortse automobilist op de Thorbeckestraat aan-
gereden door een khaki kleurige Jeep Cherokee. De Jeep is 
na de aanrijding doorgereden, getuigen worden verzocht 
zich te melden. 

Doorrijden na ongeval

De Jeep kwam van links uit 
de Marisstraat. Door het 
spekgladde wegdek verloor 
de bestuurder bij het rechts
af slaan de macht over het 
stuur. De Jeep gleed door 
tegen een voorbij rijdende 
Kia, die vervolgens drie ge
parkeerde auto’s aanreed. 
De schade is aanzienlijk. 
De bestuurder van de Jeep 

is zonder zich te melden 
doorgereden, waarvan aan
gifte is gedaan door de be
stuurder van de Kia. Wie is 
getuige geweest van dit on
geval of wie heeft een khaki 
kleurige Jeep gezien met 
schade aan de linkerzijde? 
Reacties kunnen worden 
gericht aan Johan Dorsman, 
tel.0628640654.  
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TIJDELIJK ALLES ONDER EEN DAK

WOMEN / KIDS

Gedurende de verbouwing gaat 
de verkoop van Confet’ti B.V., 
Haltestraat 11, door aan de 

overzijde bij 
”EMOTION By ESPRIT”

Vergeet uw kadobonnen 
niet welke u in december 

heeft ontvangen 
waardoor uw aankoop nog 

voordeliger wordt.

TEl.: 023-57 138 80 WWW.cONfET-TI.Nl

2e broodje 
slechts € 2,-
bij inlevering van 

deze coupon*

Bakerstreet Zandvoort
Kerkplein 12, 2042 JH  Zandvoort

* Geldig van 01-02-2010 t/m 30-04-2010 en niet in combinatie met andere 
 aanbiedingen of acties. Actie is van toepassing bij aanschaf van 
 2 vers belegde broodjes en geldt voor het goedkoopste broodje.

1,00

1,50

Alle broodjes Waardecoupon

Verse jus d’orange

Koffi e & thee

BS ZV [adv A5 FC].indd   1 28-01-10   12:18
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door Erna Meijer

Sinds 1 januari 2010 is in Zandvoort weer een ZZP-er (zelfstandige zonder personeel) aan 
de slag gegaan. Luciënne Cohen is, in een eigen ruimte aan de Burg. Nawijnlaan, parttime 
gestart met haar eigen schoonheids- en massagesalon. 

Ervaring heeft de jeugdige 
onderneemster inmiddels 
genoeg opgedaan, want 
zij heeft ruim vijf jaar ge
leden een goede opleiding 
afgesloten en daarna een 
aantal jaren in Heemstede 
en Amsterdam gewerkt. Zij 
wilde echter haar blik ver
ruimen en besloot derhalve 
daarna in een tandartsen
praktijk te gaan werken, wat 
zij nu nog doet. Deze gecom
bineerde technieken zorg
den ervoor dat Luciënne iets 
geheel nieuws in Zandvoort 
kan brengen: tanden bleken. 

Naast (uitgebreide) gezicht
behandelingen met een 
duur van 50 of 75 minuten 
(kosten slechts € 24, res
pectievelijk € 32,50) past 
Luciënne ook verschillende 
lichaamsmassages toe voor 
rug, nek, schouder of han
den, armen, voeten en benen. 
“Natuurlijk kan men ook voor 
diverse ‘losse’ behandelin
gen, zoals harsen en verven 
bij mij terecht. Ik werk met 
‘Dimanche’ producten, al
leen te koop in salons, die 
zeer verzorgend en goed be

Luciënne’s Schoonheids- en massagesalon

taalbaar zijn”, aldus de sym
pathieke Luciënne.

Een nouveauté in Zandvoort 
is dat u bij haar terecht kunt 
voor het witter maken van 
uw tanden. Sommige men
sen hebben van nature witte 
tanden, anderen juist gele. 
Dat wordt bepaald door 
de kleur en dikte van het 
tandbeen. De belangrijkste 
oorzaken van verkleuringen 
zijn voedingstoffen (roken, 
koffie, thee), veroudering, 
medicijngebruik of door een 
ongeval of dode tand. Het is 
echter goed te verwijderen 
met de behandeling van het 
Amerikaanse merk ‘Sourire’. 
Luciënne: “Ik maak met klant
vriendelijk materiaal een af
druk van het gebit en op basis 
hiervan wordt in het Sourire 
Laboratorium een goed pas
sende bleeklepel of ‘tray’ van 
zachte kunststof gemaakt. 
De klant zelf brengt de ‘whi
tening gel’ door middel van 
deze tray aan op de tanden 
en draagt deze gedurende 
30 minuten per dag, waarbij 
de werkzame stof vrijkomt. 
Afhankelijk van de verkleu

Zoekplaatje
Vorige week zijn we gestart met de nieuwe rubriek 
Zoekplaatjes. Op de eerste foto zijn een aantal reacties 
gekomen. Hier volgt de verkregen informatie. 

De 1e persoon van links 
werd door Mia Koper her
kend als haar vader, de 
in 1956 op veel te jonge 
leeftijd (25) overleden 
Jaap ‘Sok’ Koper. De 2e per
soon van links (met siga
ret) werd door mevrouw 

Uitvaartverzekering
Snel en eenvoudig te regelen

DORSMAN.Nl Of 023-5714534

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.

Je kunt op diverse manieren aankijken tegen het gebeuren van de afgelopen dinsdag bij de start van de 
raadsvergadering in Zandvoort. Natuurlijk hebben wij ons allen te houden aan de spelregels die democratisch 
zijn vastgesteld. Deze spelregels zijn een groot goed, die wij moeten koesteren. Ook horeca ondernemers. 
Verstoringen en intimidatie horen niet thuis in onze democratische overlegstructuur. Wat dat betreft heeft 
een deel van de gemeenteraad niet zijn tanden laten zien. Je vraagt je af of dat met de komende gemeen-
teraadsverkiezingen heeft te maken.

Wat was er nu precies aan de hand? Horeca Zandvoort wilde met haar actie bij de opening van de raadsver-
gadering haar ongenoegen kenbaar maken over een aantal gewijzigde artikelen in de Algemene  Plaatselijke 
Verordening. Ik wil niet op de inhoud hiervan ingaan maar mij concentreren op ‘de weg waarlangs’ een en 
ander tot stand komt.

In onze overlegstructuur zijn er momenten ingebouwd die aan burgers en belanghebbenden de gelegenheid 
geven in te spreken en (binnen de daarvoor gegeven wettelijke kaders) enige invloed uit te oefenen op het 
besluitvormingsproces. Uit de actie van de horeca ondernemers blijkt dat ondanks deze mogelijkheden deze 
procedures niet optimaal werken. Is het geen tijd dat de Zandvoortse politiek hand in eigen boezem steekt 
en bij zichzelf te rade gaat in hoeverre deze consultaties wel voldoen?

Blijkbaar moet het anders in de Zandvoortse politiek. Zandvoort is toe aan het doorbreken van de bestaande 
verhoudingen. In plaats van het bouwen van vestingen is het nu tijd voor pragmatisch samenwerken. Deze 
samenwerking geschiedt vanuit vertrouwen. De eigen kracht van partijen staat hierbij voorop.

Ik verzet mij dan ook tegen een regenteske bestuursstijl. De politiek, de democratische besluitvorming door 
alle betrokken burgers gezamenlijk, behoort de gemeenschappelijke regels te stellen. Zij stelt regels waar 
dat moet en laat vrijheid waar dat kan. De samenleving moet voorwaarden scheppen waardoor burgers 
vertrouwen in elkaar kunnen en willen hebben, thuis en op straat. Inspraak is een meertrapsraket: informatie, 
luisteren, terugkoppeling en weer luisteren totdat het bestuur de zekerheid heeft dat wat er besloten wordt 
begrepen is en in belangrijke mate gedragen wordt door burgers en belanghebbenden.

Robbert F. de Vries

KnotterMolenaar herkend als 
haar oom Gerrit Molenaar. De 
jongste van het gezelschap, de 
3e van rechts, werd door haar 
herkend als haar broer Dirk 
Molenaar. Mevrouw Trouw
Koper meldde dat de mid
delste persoon haar vader is, 

J. Koper (Piri). Verder werd 
de 2e persoon van rechts 
door Ger Seders uit Canada, 
want ook daar wordt de 
Zandvoortse Courant gele
zen, herkend als Joop Seders 
die destijds werkte als tim
merman bij aannemer 
Dorsman op de Hogeweg. 
Als laatste gaf Maarten 
Koper, de fysiotherapeut, 
door dat de persoon geheel 
rechts door hem werd her
kend als Albert (Ab) Koper. 

Blijft over de 3e persoon 
van links, de man met het 
witte overhemd met bretels. 
Verdere reacties op deze foto 
worden geplaatst op www.
oudzandvoort.nl, de web
site van het Genootschap 
Oud Zandvoort. Volgende 
week volgt een nieuw 
Zoekplaatje.

ring zal het, na enkele dagen 
tot 2 weken, een prachtig re
sultaat geven waardoor men 
er niet alleen fraaier maar 
ook jonger uitziet.” 

Niet alleen is de bleekme
thode van Sourire door de 
Consumentenbond in mei 
2009 als beste getest, het feit 
dat Luciënne haar vaardighe
den op dit gebied bijhoudt 
bij haar werkgever geeft ook 
vertrouwen. De kosten be
dragen slechts € 199, voor 
een fraaie cassette met een 
opbergdoosje voor de tray en 
een extra voorraad spuitjes 
voor (maandelijkse) onder
houdsbehandelingen. Is deze 
voorraad op dan kunnen deze 
altijd aangevuld worden:  
€ 25, voor twee stuks, die 
in de koelkast twee jaar kan 
worden bewaard. Een infor
matieconsult is mogelijk.

Luciënne’s Schoonheids 
en Massagesalon, Burg. 
Nawijnlaan 10 achter (gra
tis parkeerruimte). Tel. 06
23972853. Geopend volgens af
spraak op dinsdag, vrijdag en 
zaterdag, ook in de avonduren.
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VAN AACKEN 
GLASZETTERSBEDRIJF 
levering en plaatsing alle glassoorten.

NU OOK:
vernieuwen kozijnen & schilderwerk.

vrijblijvende offerte!
023-5720480 / 06-41374921
email: aacken@kpnmail.nl

Winterse boeketten &
allerlei voorjaarsbolletjes.

Specialist voor al uw bloemwerken.

Behang- en schildersbedrijf 
Arnold Nijkamp 

Tel/Fax 571 31 72 Mobiel 
0654 264 259 

Voor al uw behang, wit en 
schilderswerkzaamheden 

www.arnoldnijkamp.nl 
.........................................................

Kabelinternet/adsl 
installa  teur helpt bij alle 

PC-PRO BLEMEN. Advies en 
aanleg (draadloos) netwerk. 

Ook avonden/weekend.
 Repit, to taal service voor

 computergebruikers. 
0235719666 of 0644696001. 

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

Autobedrijf Trade Ard. 
Lid BOVAG en NAP. 

Max Planckstraat 44, 
tel. 5730519 / 0653498304 

www.trade-ard.nl
.........................................................

Beautysalon MYRNA 
Van Speijkstraat 2/101, 

2041KL Zandvoort. 
Behandeling volgens 

afspraak, ook ‘s avonds. 
Tel. 5720108 of 0648318230
.........................................................

Nagelstyliste worden?? 
De opleiding tot nagel

styliste begint met de gratis 
introductie avond bij  
A.B. Nails in Haarlem.  

Schrijf je in via  
www.abnails.nl  

of bel 0235245005.
.........................................................

Pedicure Beata Visser 
Ge specialiseerd in de 

diabetische en reumatische 
voet en nagelcorrectie. 
Tel. 0652461796 / 023

5715921. Bilderdijkstraat 22, 
Zandvoort. Diabetische 

en reumatische voet 
worden vergoed door 

zorgverzekeringen.

ZANDKORRELS
L. Paap 06-51815360

Aanmeten therapeuti
sche elastische kousen, 
hulpmiddelen, braces, 

diabetes sokken, 
verbandpantoffels, 

slechtziende artikelen, 
agenda’s, webboxen, enz.

.........................................................
Zoek, God en je zal Hem 

vinden. Klop en er 
zal worden opengedaan. 
Bid en je zal ontvangen 

(Uit de Bijbel, Mattheus)
 ........................................................

Te koop: compl. 
ski-langlauf outfit. 

Dmaat 42/44, Hmaat 
54. Skischoenen Salomon 
43/44. Meerdere pakken, 
handschoenen, sjaaltjes, 
muts, etc. Dames zgan. 
(in één koop): € 175, he
ren € 100. Tel. 5715244

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

ER aan slaapkamer, 
gebruik van KDT. Eigen 

opgang. Bellen na 
15 febr. Tel. 5716017

.........................................................
Garage te huur 

De Ruyterstraat € 120,
 per maand 0653256274

.........................................................
Te koop: 

glas-in-lood ramen. 
Handgeblazen glas, 

diagonaal. Ca. € 15 p.st. 
50x108 cm

.........................................................
Woningruil

 Aangeb.: Kleine een
gezinswoning, voor en 

achtertuin, 3 slaapkamers, 
1 of 2 pers. evt. kind. 

Gevr.: benedenwoning 
of etagewoning met lift. 

Tel. 0641780774 
(na 18.00 uur)

ZANDKORRELS INVULBON
Met ZandvoortPas korting op een zandkorrel

Particuliere zandkorrel €7,50
Met ZandvoortPas €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 zandkorrel €12,50 (excl.BTW)
Met ZandvoortPas €10,-
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, Kleine Krocht 2
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 verkeerde of onjuiste inhoud 
van Zandkorrels. Zet en typefouten voorbehouden. 

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

Tel: 06-40601692  E-mail: pzwemmer@casema.nl

• Klein onderhoud (in en om het huis)

• Overkappingen
• Timmerwerk
• Hekwerken
• Bestrating

Onderhoudsbedrijf P. Zwemmer

SCHILDERW
ERK GLAS

Wij zijn weer open!

Van Stolbergweg 1 -  Tel. 57 170 93
Dinsdags gesloten

Mensenrechtenorganisatie Amnesty International houdt 
van 7 tot en met 13 februari aanstaande de jaarlijkse lande-
lijke collecte. Ook in Zandvoort en Bentveld zal een groot 
aantal vrijwilligers in deze periode om een bijdrage voor 
de vrijheid vragen. Met de slogan ‘Geef om Vrijheid’ wil 
Amnesty duidelijk maken dat vrijheid niet in alle landen 
vanzelfsprekend is.

Amnesty International 
collecteert voor vrijheid

Amnesty International is  
een onafhankelijke en 
onpartijdige organisatie. 
Voor het werk dat zij doet 
ontvangt de organisatie 
geen geld van de overheid 
of politieke groeperingen. 
De secties van Amnesty 
accepteren alleen geld van 
overheden voor mensen
rechteneducatie buiten 
hun eigen land. Bijdragen 

van leden en giften, zoals 
tijdens deze collecte, maken 
het onder andere mogelijk 
actie te voeren voor de vrij
lating van gewe
tensgevangen, 
beëindiging 
van marte
lingen en 
de afschaf
fing van de 
doodstraf.
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C U L T U U R
Midwintertelling 2010 

Leuke afsluiting Nationale voorleesweek

Ilja Reijngoud bij Jazz in Zandvoort

Al meer dan 40 jaar vindt er in het tweede weekend van 
januari een internationale vogeltelling plaats met als doel: 
een beeld te krijgen van de verspreiding en aantallen van 
alle watervogels in de wereld. De overkoepelende organi-
saties zijn BirdLife International en SOVON Nederland.

In de tentoonstellingszaal van de bibliotheek Duinrand za-
ten op de grond peuters en kleuters van crèches en speel-
zalen vol spanning te wachten op de voorstelling van de 
Mammies. Het was weer dolle pret met de nieuwe voor-
stelling ‘Liesje Kleine Veer en het indianen opperhoofd’. 

Trombonist en componist Ilja Reijngoud is komende zondag 
te gast in De Krocht bij alweer een volgend concert in de 
reeks Jazz in Zandvoort. Reijngoud zal begeleid worden door 
het Trio Johan Clement met Johan Clement op piano, Eric 
Timmermans op contrabas en Gijs Dijkhuizen op slagwerk.

Watervogels op het ijs

Kinderen maken met Liesje een totempaal

Ilja Reijngoud

nieuwe soorten vogels dan de 
laatste jaren. 

Het totale aantal getelde 
watervogels in de AWD is 
1/3 hoger (3050) dan vorig 
jaar (2077). Waren de Smient 
(024), Houtsnip (04) en 
Kokmeeuw (01) vorig jaar 
niet aanwezig nu was het 

herkenbaar gemaakt. 

Liesje Kleine Veer
De sfeer zit er meteen al goed 
in als de oma van Liesje van
wege haar kiespijn de wie
belkontbougie gaat dansen. 
Dat zou helpen om de pijn te 
verzachten. Oma is voorzien 
van een dik achterwerk en dat 
geeft veel pret bij de kinderen. 
Liesje is bij oma en wil eigen
lijk indiaantje spelen, ze pro

pen. Vanaf 1996 geeft hij 
samen met Bart van Lier les 
aan het Rot ter dams Con ser
vatorium en geeft hij leiding 
aan de grootste en meest 
prestigieuze tromboneop
leiding van Europa. Daarbij 
leidt Reijn goud al enige jaren 
de bigband van het conser
vatorium en verschillende 
ensembles. Hij geeft wereld

Sporen uit het verleden
Edo van Tetterode (slot)

Dit is de laatste ‘sporen uit het verleden’ met als thema 
de gevelstenen en beelden van beeldhouwer, kunste-
naar, cartoonist en bedenker van het 1 april genootschap 
Edo van Tetterode (1929-1996). Het is tevens een afslui-
ting van de zoektocht naar een ‘beeldig’ dorp. 

Op 22 februari 1996 overleed Edo van 
Tetterode, het beeld Loera staat op zijn graf. 
Met medewerking van zijn zoon Olivier als 
informatiebron hebben we op een enkele 
gevelsteen na zijn ‘kunst met een knipoog’ 
in kaart kunnen brengen.

Loera
Het beeld Loera stelt de vrouw van Loeres 
voor. Oorspronkelijk stond Loera op een 
andere plaats dan nu. In de jaren zestig is 
Loera voor de Familie Jansen gemaakt, die 
in de Oosterparkstraat het pension Aku
Aku exploiteerde. Het waren vrienden en 
achterburen van Van Tetterode. Het beeld 
werd destijds op een ludieke wijze onthult 
door de komiek Boyd Bachmans die als aan
denken lid werd in de orde van de Zilveren 
Loeres. Nadat de familie Jansen het pension 

tekst en foto Nel Kerkman

Tijdens het weekend telden 
11 vrijwilligers met hulptel
lers van de vogelwerkgroep 
ZuidKennemerland alle wa
tervogels in de Amsterdamse 
Waterleidingduinen (AWD). 
Vanwege het winterse weer 
(met ijs in de wateren) was 
er eindelijk weer eens tel
ling met hogere aantallen en 

tekst en foto Nel Kerkman

De voorstellingen van de 
Mammies worden gemaakt 
en gespeeld door Tjitske 
Cnossen en Nicolien van der 
Does. Twee theatermaaksters 
met veel ervaring op het ge
bied van acteren en regisseren 
voor kinderen en volwassenen. 
De verhaallijn van de voor
stellingen is voor de kleintjes 
eenvoudig, afwisselend en 

In juni 1996 studeerde Reijn
goud cum laude eerste en 
twee degraads af aan het 
Hil versums Con ser vatorium. 
Daarbij kreeg hij eind 1997 als 
tweede Nederlandse student 
de Amerikaanse graad ‘Master 
of Music’ uitgereikt. Een aan
tal jaren gaf hij les aan het 
Hilversums Conservatorium 
en de Jazz Studio in Ant wer

aantal vooral van de Blauwe 
Kiekendief (06) opmerke
lijk hoog. Dit jaar waren ten 
opzichten van vorig jaar de 
Grauwe Gans en Nonnetje de 
grote afwezigen. Verder zijn 
dit jaar hogere aantallen van 
de meerkoet (1625!), de wilde 
eend, wintertaling, watersnip, 
kuifeend en de roerdomp ge
teld met daar en tegen opval
lend lagere aantallen van de 
grote zaagbek en krakeend. 

Niet alle watervogelsoorten 
‘verzamelen’ zich in het open 
water van de AWD (3500 ha) 
als er in de kleinere wateren ijs 
ligt. Sommige soorten vogels 
dobberen dan in grote aantal
len op zee, vlak voor de kust. 
Deze worden niet door vrijwil
ligers maar onder andere door 
Rijkswaterstaat, meestal van
uit de lucht, geteld. Alle vrij
willigers kijken  terug op een 
geweldige midwintertelling in 
de onvolprezen Amsterdamse 
Waterleiding Duinen.

beert oma beter te maken met 
een medicijndrankje. Maar 
ondanks alles helpt het niet 
om de kiespijn weg te krijgen. 
Oma gaat naar de tandarts 
en vraagt aan de buurman of 
hij op Liesje wil passen. En ja 
dan wordt het een dolle boel! 
Buurman verandert in een 
opperhoofd en samen met 
Liesje en de kinderen wordt 
er gedanst en geoefend met 
indianenkreten. 

Geweldig hoe deze twee 
Mammies het altijd weer lukt 
om de kinderen te betrekken in 
hun spel. Ook de zelfgemaakte 
beschilderde achterdoeken 
en kostuums, die tijdens de 
voorstelling op een simpele 
manier wisselen, brengen de 
toeschouwertjes in een ande
re wereld. Met open monden 
kijken vooral de allerkleinste 
naar de voorstelling die niet 
te lang duurt. Soms is het een 
beetje eng maar dan zijn er al
tijd de ‘juffies’ die de kleintjes 
troosten. Klein en groot heb
ben, ieder op zijn eigen manier, 
genoten van de voorstelling in 
de Zandvoortse bibliotheek. 

wijd clinics en workshops, on
der andere in Barcelona, Los 
Angeles, Amsterdam en New 
Orleans.

Reijngoud componeert en ar
rangeert voor de meest uit
eenlopende bezettingen. Een 
groot aantal jazz en modern
klassieke composities is al op 
cd verschenen. Voor zijn com
positie ‘No Substitute’ heeft 
Reijngoud de internationale 
Thelonious Monk Award 2003 
gekregen. Hij sleepte voorts 
de Nederlandse Deloitte 
Stimulans Award 2003 en de 
Singel Laren Jazz Award 2004 
in de wacht. Voorwaar een 
vooraanstaand jazzmuzikant 
derhalve. “Op hem heb ik lang 
gewacht”, was het commen
taar van de voorzitter van de 
stichting Jazz in Zandvoort, 
Hans Reijmers.

Het concert in De Krocht be
gint om 14.30 uur en de toe
gang kost € 15. Studenten be
talen slechts € 8.

verkocht, ging Loera terug naar de voor
tuin van Van Tetterode. Om het beeld een 
vrouwelijker aanzien te geven, besloot Van 
Tetterode om het beeld te verfraaien met 
een paar borsten.Tijdens zijn leven sprak 
Van Tetterode de wens uit dat de vrouwe
lijke helft van Loeres op zijn graf zou komen 
te staan en aldus geschiede. Echter, de roze 
geschilderde tepels op de borsten waren té 
aanstootgevend op een begraafplaats en 
Loera mocht niet geplaatst worden. De fa
milie besloot om deze kleur te verwijderen, 
om zodoende toch uitvoering te geven aan 
de laatste artistieke wens van hun vader.
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Gemeenteraadsverkiezingen 2010
In de aanloop naar de verkiezingen besteedt de Zandvoortse Courant veel aandacht aan 
de diverse politieke partijen in Zandvoort. Tot aan 3 maart stellen wij iedere week de par-
tijen in de gelegenheid te reageren op een tweetal vragen of stellingen over thema’s die 
in Zandvoort spelen. We mogen ons gelukkig prijzen met het feit, dat de landelijke trend 
op bezuiniging van sport, tot nog toe hier niet is doorgevoerd. Sociaal Zandvoort  heeft 
zich altijd ingezet voor sportactiviteiten, zowel voor verenigingen als voor de individuele 
sporters. Wij vinden sport van groot belang en zullen er ook voor waken dat hierop niet 
bezuinigd wordt, nu niet en in de toekomst ook niet!

De vragen van deze week zijn:

1. De meningen zijn verdeeld over het bouwen in Zandvoort, met name in het centrum. De 
gemeente zelf realiseert een groot bouwplan in het Louis Davids Carré. Vindt u dat plan de 
norm voor de toekomstige ontwikkelingen van het centrum?  Hoe moet Zandvoort er in de 
toekomst uit gaan zien?

2. Het is een landelijke trend aan het worden om te korten op subsidies van sportverenigingen. 
Dat staat haaks op het beleid in Zandvoort. Wat is uw mening daarover? 3 maart 2010

Hoe moet Zandvoort er 
in de toekomst uit gaan zien?
Door het gebrek aan bouwgrond heeft de gemeenteraad be
sloten om de grond die er was in het centrum drievoudig te 
gebruiken. Parkeergarage met daarop scholen en bibliotheek 
en daar bovenop weer woningen. Dat is niet de norm voor 
het centrum, maar voor het Louis Davids Carré. De norm voor 
het centrum is vastgelegd in de structuurvisie en wordt uit
gewerkt in het nieuw vast te stellen bestemmingsplan voor 
het centrum, waarin de authenticiteit en kleinschaligheid, 
wat er nog van resteert, gewaarborgd wordt. Dus behoud 
van de kleinschaligheid en de gezelligheid.
 
Het is een landelijke trend aan het worden 
om te korten op subsidies van sportverenigingen.
Voor de VVD heeft sport en lichaamsbeweging een hoge 
prioriteit als recreatief en preventief gezondheidsbeleid. Het 
zou dom zijn om hierop te bezuinigen. Wat je hierop zou 
besparen zal later dubbel en dwars via de gezondheidszorg 
alsnog betaald moeten worden. Omgekeerd is nodig: juist 
meer sport en lichaamsbeweging stimuleren. De VVD heeft 
de afgelopen periode, met succes, veel aandacht gevraagd 
voor overgewicht bij kinderen en ook ingezet op beweging 
voor kinderen. Denk onder andere aan de skatebaan aan de 
Tollensstraat. Hoe moet Zandvoort er 

in de toekomst uit gaan zien?
Het CDA Zandvoort wil dat er ingespeeld wordt op de wen
sen van de Zandvoortse inwoners zodat er voldoende moge
lijkheden en kansen voor hen zijn om in Zandvoort te blijven 
wonen en te werken. Elk plan heeft een andere dimensie. In 
het Louis Davids Carré (LDC) willen we inzetten op oude
renhuisvesting en op de locaties van het Wim Gertenbach 
College en aan de Sophiaweg op jongerenhuisvesting. Er 
moet worden ingezet op kleinschaligheid in woonwijken en 
geen hoogbouw! Het plan middenboulevard heeft veel te 
veel belastinggeld en capaciteit gekost, we willen investeren 
in de ontwikkeling van Nieuw Noord. We willen met betrok
kenheid van ondernemers en bewoners woningen bouwen 
op het huidige industrieterrein en op de locatie van de voor
malige waterzuivering een nieuw bedrijventerrein realiseren.
 

Hoe moet Zandvoort er 
in de toekomst uit gaan zien?
De meningen over de manier waarop gebouwd moet worden 
in Zandvoort, zullen altijd verschillen. In deze verschillen zit 
juist de kracht waarmee visies tot stand komen. In dat licht 
bezien kun je een op zichzelf staand bouwplan niet als norm 
aanwijzen. Waar we het wel over eens zijn is het idee dat 
het nu afgelopen moet zijn met de al veel te ver gevorderde 
afbraak van karakteristieke, authentieke delen van dit dorp. 
Deze moeten worden gekoesterd en, waar mogelijk, behou
den blijven. Nieuw te ontwerpen bebouwing moet het oude 
karakteristieke Zandvoortse dorpskarakter versterken. De 

Hoe moet Zandvoort er 
in de toekomst uit gaan zien?
Aan het aanvankelijke bouwplan voor het Louis Davids Carré 
is meer programma toegevoegd teneinde daar meer wonin
gen voor ouderen en starters te kunnen realiseren. 
Afgezet tegen de omvang van bestaande panden voorzag 
het oude bestemmingsplan Centrum naar onze mening 
reeds in te ruime mogelijkheden voor schaalvergroting. Want 
juist de kleinschaligheid van de aanwezige bebouwing in 

onze dorpskern is sfeer en beeldbepalend. Het terugdraaien 
van bouwvolumes betekent voor huiseigenaren een forse 
beperking van hun mogelijkheden en kan aanleiding ge
ven tot planschadeclaims. Ziedaar het dilemma. OPZ is van 
mening dat het belang van historische locaties voor het 
toerisme in Zandvoort, zoals beschreven in de Beleidsnota 
Cultuurhistorie, richtinggevend moet zijn voor de te maken 
beleidskeuzes. Bij het herzien van bestemmingsplannen die
nen cultuurhistorische belangen zwaarder te worden mee
gewogen. Ook kan worden bepaald dat archeologische en/
of historische geografische waarden voorrang hebben bo
ven andere bestemmingen. Gemeentelijk cultuurhistorisch 
beleid en de ten behoeve van bestemmingsplannen uit te 
voeren inventarisatie van cultuurhistorische waarden moe
ten daar o.i. ook in worden betrokken. OPZ is voor behoud 
van het mooie en ontwikkeling van het goede in Zandvoort.
 
Het is een landelijke trend aan het worden 
om te korten op subsidies van sportverenigingen.
Beleid in Zandvoort is het bevorderen van de actieve deelna
me aan sporten in alle leeftijdscategorieën. In 2010 wordt het 
beleid over de periode 2004 – 2010 geëvalueerd. De nieuwe 
raad zal het beleid voor de periode 2011 – 2014 bepalen. OPZ 
is van mening dat het ingezette beleid waar mogelijk moet 
worden gecontinueerd. Bepalend daarbij zal zijn of de forse 
bezuinigingen waarvoor wij ons geplaatst zien dat toelaten. 
Niet denkbeeldig dat ook bij sportverenigingen een efficien
cyslag is vereist om dat mogelijk te maken.

PvdA vindt dat dit veel beter gecontroleerd moet worden. 
Dat ligt anders in, bijvoorbeeld, het Middenboulevardgebied 
waar geen sprake is van een dorps karakter. Hier kan op een 
creatievere, speelse wijze een omgeving gerealiseerd worden 
die veel meer inspeelt op hedendaagse toeristische ontwik
kelingen. 
 
Het is een landelijke trend aan het worden 
om te korten op subsidies van sportverenigingen.
Het behoeft geen betoog dat sporten goed is voor de ge
zondheid van iedereen. Alles wat binnen het vermogen van 
de overheid ligt om sport te ondersteunen en te stimule
ren moet dan ook aangewend worden. Maar ook bij sport
verenigingen ligt een verantwoordelijkheid. Dit betekent 
dat besturen van deze verenigingen op zoek moeten gaan 
naar samenwerkingsverbanden als zij het alleen niet red
den. Gehandicapten moeten in staat worden gesteld om 
in teamverband aan wedstrijden te kunnen meedoen. De 
stichting Topsport Kennemerland is voor onze regio namens 
NOC/NSF de aangewezen instantie die moet zorgdragen 
voor de begeleiding van topsporttalenten. Zandvoort kan 
daarbij een positie verwerven voor het accommoderen en 
faciliteren daarvan.
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column poltiek

Je moest toch even goed 
kijken wie daar nou bij die 
parkeermeter stond op de 
voorpagina van dat verkie
zingsfoldertje vorige week. 
De arme man stond er niet 
erg ontspannen bij, alsof hij 
net de kleine lettertjes ge
lezen had met de bedragen 
die voor een uurtje parkeren 
worden gevraagd. Of was de 
machine net weer kapot?
Aan de kop boven het arti
kel viel niet te ontkomen. 
In koeienletters stonden er 
twee woorden, die inder
daad direct associaties op
roepen met het parkeren in 
Zandvoort: Graaien maar! 
Maar wie is die man nu ook 
alweer? Natuurlijk! De wet
houder van de VVD. Juist ja, 
de wethouder die zelf over 
het parkeren gaat.
Dat graaien heeft hij in ie
der geval vier jaar keurig 
volgehouden. Nooit enige 
moeite gedaan om te voor
komen dat je minimaal 60 
eurocent kwijt bent voor 
een boodschap van twee 
minuutjes. Of tot een voor 
iedereen aanvaardbaar par
keerbeleid te komen, ook in 
de wijken.
Het parkeren is een van de 
belangrijkste onderwer
pen voor deze verkiezin
gen. De perikelen rond de 

Middenboulevard zijn wat 
naar de achtergrond ge
schoven, het parkeren is 
weer van stal gehaald. En 
nu komt uitgerekend de 
VVD met een nieuwe par
keerservice?
Een vignet voor Zand voort
ers waar ze vrijwel overal 
mee mogen parkeren is 
niet het idee van de VVD, 
dit is keurig overgeno
men uit het parkeerplan 
van Gemeentebelangen 
Zandvoort (GBZ). Een raads
commissie werkt nu con
crete plannen uit en is daar 
eind van dit jaar mee klaar.
GBZ is bang dat de vergun
ningen onverantwoord duur 
voor de inwoners gaan uit
vallen. Vorige week woens
dag werd de raadsvergade
ring van dinsdag voortgezet, 
met het parkeren als onder
werp en juist de vertegen
woordiger van GBZ was ver
hinderd. En dat is zuur. Het 
standpunt van GBZ ontbrak 
en de partij vreest nu lege 
straten, toeristen die uitwij
ken naar Noordwijk waar ze 
wél kunnen parkeren 
en een Zandvoort 
dat verandert in een 
slaapdorp.
En als GBZ nu eens 
geen enkele zetel 
meer haalt?
 

Graaien maar!
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Hoe moet Zandvoort er 
in de toekomst uit gaan zien?
Zandvoort verdient het behouden van bestaande bebouwing 
waarbij rekening gehouden dient te worden met de haal
baarheid ervan. Panden met een historische achtergrond 
moeten zoveel mogelijk behouden blijven. In het centrum 
zijn geen bouwmogelijkheden meer zonder dat bestaande 
bouw daarvoor moet wijken. Nieuwbouw moet dan passen 
in het bestemmingsplan, voldoen aan de welstandsnota, 
beeldkwaliteitsplan, en de cultuurhistorische beleidsnota.

Zandvoort moet een gezellige kleinschalige karakteristieke 
indruk houden en moet juist daarin groots uithalen en her
kenbaar zijn, dit is voor veel toeristen de aanleiding om hier 
te komen en soms langer te blijven. De strandtoerist moet 
middels een mooie aantrekkelijke boulevard uitgelokt wor
den om ook ons mooie dorp te bezoeken, juist hier zou aan
dacht aan gegeven moeten worden. Het Palacegebied kan 
zodanig worden volgebouwd dat er geen open plein meer 
over blijft. GBZ heeft daarom ook tegen het bestemmings
plan gestemd. Deze week wordt de “Nota Grondbeleid 2010” 
besproken. Dit heeft gevolgen voor de toekomstige bouw
plannen. Grond uitgeven in erfpacht kan de bouwkosten 
aanmerkelijk verlagen en dus kosten besparen. De gemeente 
houd hierdoor wel grip op ontwikkelingen. Goede duidelijke 
en open afspraken moeten hier wel aan ten grondslag liggen.
 
Het is een landelijke trend aan het worden 
om te korten op subsidies van sportverenigingen.
Sport moet flink gepromoot worden, er mag een redelijke 
bijdrage van de gebruiker verwacht worden. Minder draag
krachtige moeten geholpen worden, de bestaande rege
lingen moeten kenbaar gemaakt worden. Vernieuwen en 
meegaan in de is belangrijk en daar moet de gemeente, waar 
mogelijk, in voorzien. Extra aandacht moet gegeven worden 
aan jeugd tussen de 1216 jaar omdat die veelal afhaken op 
deze leeftijd bij een sportclub.

Hoe moet Zandvoort er 
in de toekomst uit gaan zien?
Om te voorkomen dat in de toekomst het toerisme het be
staande dorp ongebreideld nog verder aantast, wil D66 ko
men tot een scheiding van de woon en toeristische functie. 
Het toeristische gebied krijgt meer ontwikkelingsmogelijk
heden voor toeristische bedrijvigheid. In het dorpsgebied 
dient het oude karakter van Zandvoort gewaarborgd en ver
sterkt te worden. Een van de kernwaarden zal kleinschalig
heid zijn. Het Louis Davids Carré heeft in dat opzicht goede 
delen, de verandaachtige woningbouw aan de noordzijde, 
maar ook slechte delen, zoals het identiteitsloze nieuwe 
plein. D66 streeft naar een kleinschaligere projectmatige 
aanpak in het centrum waardoor beter op kwaliteit gestuurd 
kan worden. De diversiteit wordt hiermee ook verhoogd.
 
Het is een landelijke trend aan het worden 
om te korten op subsidies van sportverenigingen.
Sportbeoefening is een belangrijke bijdrage aan de volksge
zondheid, het leefklimaat en de ontplooiingsmogelijkheden. 
Daarom zijn de aanwezigheid en de instandhouding van 
voldoende sportfaciliteiten een belangrijk aspect van het 
voorzieningenniveau en daarmee een zorg voor het gemeen
tebestuur. D66 wil ook in deze moeilijke economische tijd 
de sportsector en het verenigingsleven voldoende ruimte 
en (financiële) ondersteuning geven. D66 wil een proactief 
sportbeleid en zal zich inzetten voor een meerjarenbeleid 
waarbij de gemeente een langetermijnvisie ontwikkelt ten 
aanzien van huidige en toekomstige sportaccommodaties 
en sportactiviteiten. Sport geeft ook een handreiking in de 
strijd tegen overgewicht. D66 wil gezonde voeding in en om 
de school stimuleren, naast meer sport en spel. Alleen met 
gezonde voeding en voldoende beweging kunnen jongeren 
gezond opgroeien. Speelruimtes in wijken en buurten zijn 
goed voor de leefbaarheid. D66 wil multifunctionele buiten
speelruimtes ontwikkelen, zodat er een verbinding ontstaat 
tussen het schoolplein, de speelruimte en het sportterrein.

Hoe moet Zandvoort er 
in de toekomst uit gaan zien?
Sociaal Zandvoort vindt de huidige opzet van het pro
ject Louis Davids Carré een aanwinst voor de gemeente 
Zandvoort. Het voldoet aan het profiel, dat wij voor ogen 
hebben, betreffende het centrum van Zandvoort. Er is im
mers geen grootschalige hoogbouw gepland, het wordt geen 

Hoe moet Zandvoort er 
in de toekomst uit gaan zien?
Het huidige LDC is een goed begin. Van GroenLinks mag 
de creatieve lat toch nog een stukje hoger, in het voordeel 
van de Zandvoortse inwoners. Daar bedoelen wij mee: leu
kere architectuur en  meer sociale woningbouw. Dat laatste 
vooral voor gericht op starters op de woningmarkt en de 

Sociaal
Zandvoort

Het is een landelijke trend aan het worden 
om te korten op subsidies van sportverenigingen.
Sporten is gezond, zowel voor het lichaam als voor de geest. 
Het Zandvoortse sportbeleid moet gericht zijn op alle leef
tijden. Sport, meer bewegen, is essentieel voor een goede 
gezondheid. Ook heeft sport een belangrijke maatschap
pelijk en sociale functie voor individuen en de Zandvoortse 
gemeenschap als geheel. Sport en culturele activiteiten 
zullen voor minder draagkrachtigen, ouderen en gehandi
capten beschikbaar moeten zijn. Het CDA Zandvoort hecht 
aan een bloeiend (sport) verenigingsleven. De gemeente 
Zandvoort moet de sportverenigingen  financiële en orga
nisatorische ondersteuning bieden waar nodig. Het CDA is 
voor het realiseren van een overdekte tennishal in sportpark 
Duintjesveld en een nieuw kunstgrasveld ter compensatie 
van het afgekeurde veld.

jongeren. In de mogelijke toekomstige projecten willen wij 
tevens ondergronds parkeren voor de (buurt)bewoners, geen 
hoogbouw en lekker veel groen op straatniveau.
 
Het is een landelijke trend aan het worden 
om te korten op subsidies van sportverenigingen.
De sportvoorzieningen in Zandvoort zijn op een behoorlijk 
niveau en dat moet zo blijven. Ook met de mogelijke be
zuinigingen in het vooruitzicht moet niet gekort worden 
op sportvoorzieningen en de sportverenigingen. De sport
verenigingen zijn ook belangrijk in de bestrijding van over
gewicht, ze zijn bedoeld voor iedereen en moeten derhalve 
laagdrempelig blijven.

tweede Scheveningen en dit is voor Sociaal Zandvoort van 
essentieel belang. Wij zijn zeer tevreden met het open ka
rakter  van de bouw, waardoor er geen massaliteit ontstaat. 
Een ander belangrijk punt voor ons is, dat er meer woningen 
beschikbaar komen. Tevens is de parkeergarage, waarvan wij 
altijd al een voorstander zijn geweest een noodzaak. Door 
de komst van de Brede School, openbare bibliotheek en de 
ruimte voor sociaalculturele activiteiten, wordt een open 
karakter gecreëerd en dit gegeven is voor ons zeer gewenst. 
Er is zelfs gedacht aan de weekmarkt en een huisartsencen
trum. Kortom, wij zijn als Sociaal Zandvoort zeer content met 
dit project en zijn ervan overtuigd dat hiermee iets van de 
voormalige allure van onze badplaats terug komt.
 
Het is een landelijke trend aan het worden 
om te korten op subsidies van sportverenigingen.
We mogen ons gelukkig prijzen met het feit, dat de lande
lijke trend op bezuiniging van sport, tot nog toe hier niet 
is doorgevoerd. Sociaal Zandvoort  heeft zich altijd ingezet 
voor sportactiviteiten, zowel voor verenigingen als voor de 
individuele sporters. Wij vinden sport van groot belang en 
zullen er ook voor waken dat hierop niet bezuinigd wordt, 
nu niet en in de toekomst ook niet!
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“ZFM Zandvoort 20 jaar live”
Dinsdag 9 februari bestaat ZFM Zandvoort precies 20 jaar. 

Om dit te vieren nodigt het bestuur alle medewerkers,  
ex-medewerkers, sponsoren, adverteerders  

en andere belangstellenden uit 
voor de receptie op 9 februari 2010.

Locatie: Take Five aan zee
 Boulevard Paulus Loot 28
 2042 AD Zandvoort

Tijd: 18.00 tot 20.30 uur
Muzikale omlijsting: Ruud Jansen

Wij rekenen op uw komst!
“Zegt het voort, zegt het voort”

Elvitaal Reform, Kruiden en Voedingssupplementen 
op de markt in Zandvoort.

ELKE Woensdag aanwezig!!
 

 

Elvitaal Cranberry Capsules
 
* Voor een gezonde blaas
* Rijk aan fruitzuren                                 
* Geschikt voor vegetariërs
 
  60 capsules € 9,95
150 capsules € 19,95
 

Tegen inlevering van deze 
advertentie aan de kraam:
150 capsules € 17,50
 

Elvitaal speciaal voor u op de markt in Zandvoort.
Voor meer informatie kijk op onze website: www.elvitaal.nl 

of bel naar onze gezondheidsinfolijn: 0318-624114.

Al 1 jaar lang 
nooit meer naar huis!

& dit vieren we
zaterdag 6 februari

vanaf 23:00 uur 11 
februari
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                       Ina Hoogland-Prent

doopt in Hotel Hoogland. Het hotel werd door diverse men
sen beheerd, want Ina had ondertussen een cursus aan de 
Houtacademie gedaan met het idee om eventueel in Canada 
of Congo aan de slag te gaan, doch het werd uiteindelijk ruim 
vier jaar werken bij het Houtvoorlichtingsinstituut! 

Al met al hebben Ina en Hein hotel Hoogland zestien jaar 
gehad, voordat het eind 1975 verkocht werd en zij het huis 
aan de Hogeweg kochten. Door zijn vele contacten in de to
neelwereld werd het ook daar een zoete inval voor heel veel 
bekende en beroemde artiesten, zoals André v.d. Heuvel en 
Kitty Jansen, grootste vriend Guus Hermus en zijn vrouw, 
Simon Carmiggelt (die zelfs getuige was bij hun huwelijk) 
tot Freddy Heineken aan toe. De vele portretten in de gang 

zijn hier nog steeds getuigen van. Van meet af aan 
was ook Jeanette Harder (bij velen zeer be

kend door haar werk bij de VVV) in beeld. 
Toen het huis gekocht werd, bleek 

zij daar al enige tijd op kamers te 
wonen en gezien de grootte van 

het huis vonden Hein en Ina het 
geen enkel probleem dat zij daar 
bleef. Hieruit is een heel bijzon
dere vriendschap ontstaan met 
vele vakanties naar o.a. Ibiza en 
Spanje. Hein, die helaas op 26 

december 2002 is overleden, was 
ook in Zandvoort zeer actief. Zo zat 

hij in het bestuur van het Cultureel 
Centrum, de VVV, was actief betrokken 

bij de Kortebaandraverij en organiseerde 
de autovierdaagse. 

Een apart verhaal tot slot is de hond Sparkey. Nadat hun 
herdershonden overleden waren, gingen Ina en Jeanette uit
eindelijk op zoek naar een andere hond. Via internet kwamen 
zij terecht bij de site ‘Animals in need, second chance’, een 
organisatie in Spanje geleid door de Nederlander ‘Pedro’. Een 
foto van Sparkey, een leuk zwart hondje dat echter getrau
matiseerd was door de slechte behandeling door een zigeu
nerfamilie, gaf de doorslag en zo kwam het hondje een jaar 
geleden naar Zandvoort. Als mensen de beide dames in het 
dorp tegenkomen met een kleine buggy: “Nee, er ligt geen 
baby in, het is het vervoermiddel van deze bijzondere hond!” 
Na een aantal zeer gezellige uurtjes moest ik helaas afscheid 
nemen van Ina en Jeanette, maar ik kom gaarne nog een keer 
terug om te luisteren naar de vele boeiende verhalen.

Dorpsgenoten

Ina Prent werd als enig kind in 1930 in Amsterdam geboren. 
Door de mobilisatie in 1939 werd haar vader, die reserveof
ficier was, tijdelijk naar IJmuiden overgeplaatst en het gezin 
ging natuurlijk mee. Terug in Amsterdam aan de Nassaukade 
ging Ina naar de meisjes HBS. Vader Prent was ambtenaar 
bij Publieke Werken (PW) en was in zijn vrije tijd een zeer 
verdienstelijke schilder en die genen had hij ook aan dochter 
Ina meegegeven. “Na de HBSB heb ik eerst voor de 
Academieklas van Jeroen Voskuil gekozen als 
voorbereiding op de Rijksacademie, maar 
uiteindelijk bleek ik volgens mijn vader 
niet het heilige vuur van een artiest te 
hebben en besloot ik na twee jaar te 
stoppen. Wat ik daarna vooral miste 
waren de gratis bezoekjes aan Artis 
en met name aan orang oetan 
Noortje”, vertelt Ina met veel verve. 
Aangezien zij niet alleen over schil
derstalent beschikte, maar tevens 
heel technisch onderlegd bleek te 
zijn, kwam zij rond 1950 op de afde
ling Meubilering bij PW terecht waar 
zij als opzichter/tekenaar 11 jaar gewerkt 
heeft. In die tijd ontwierp zij zelfs een stoel, 
die nu nog te pronken staat in haar gezellige 
huis. 

Het gezin Prent was tevens muzikaal, moeder speelde piano 
en vader klarinet. Tijdens het feest ter gelegenheid van 100 
jaar PW trad Ina op als zangeres. Die kwaliteit had zij dus 
ook; zij had zangles gehad van de befaamde Bep Ogterop 
en zowel solo bij Jordaanshows als met haar eigen trio ‘Ina 
Prent en haar moonglowtrio’ heeft zij jarenlang opgetreden. 
Bij het opmeten en maken van nieuwe tekeningen voor de 
Stadsschouwburg in Amsterdam in de jaren 50 had zij al eens 
kennis gemaakt met Hein Hoogland, die toen nog getrouwd 
was met Lia Dorana. Om een lang verhaal kort te maken: in 
1963 traden Ina en Hein in het huwelijk. Via via had Hein 
al eerder het toenmalige seizoensgebonden pension ‘Mon 
Plaisir’ in de Westerparkstraat gekocht, dat later werd omge

Ina Hoogland-Prent

tekst en foto Nel Kerkman

Wat een gezellig en hartelijk ontvangst kreeg ik bij Ina aan 
de Hogeweg! Meestal duurt een dergelijk interview onge-
veer een uurtje, maar door de vele leuke verhalen was er 
zoveel stof dat haast de hele editie van de krant hiermee 
gevuld kon worden.

 Do. Vr. Za. Zo. 

Weer

Temperatuur

Max 4-5 5 5 5

Min 1 2 2 1

Zon 20% 20% 25% 50%

Neerslag 35% 35% 25% 25%  

Wind zzo. 3-4 zzo. 3-4 ozo. 3-4 ozo. 3

Weinig of geen 
vorst meer voorlopig 

Het weekend weerbericht van zandvoort en omgeving

Zandvoort en Bentveld 
kwamen uit op een gemid
delde temperatuur van zo’n 
0,2 graden tegen normaal 
bijna 2,9 graden. Toch sprak 
de kou niet echt tot de ver
beelding. De veelvuldige 
sneeuwperikelen waren 
veel meer in het oog sprin
gend. Neem nu afgelopen 
zaterdagochtend met de 
zoveelste sneeuwsituatie.

Inmiddels is het bekend dat 
we de sneeuwrijkste win
ter in huis hebben sinds die 
van 1979. Toen was het veel 
kouder dan dit seizoen en 
viel de sneeuw bij veel la
gere temperaturen.

Er is overigens een zeker 
verband tussen een koude 
januari en een daaropvol
gende februarimaand, dus 
louter op grond van dit ge
geven zou je kunnen zeg
gen dat de sprokkelmaand 
de neiging heeft om ook 
koud(er) uit te gaan pakken. 
Waarschijnlijk koelt het vol
gende week weer iets af.

Deze week is het wat min
der koud met nogal kwak
kelig weer. Soms kan er wat 
neerslag vallen. Meestal 
gewoon regen, maar (nat
te) sneeuw kan ook nog 
wel vallen als de tempe
ratuur beneden de 3 gra
den uitkomt. Het grootste 

deel van de tijd blijft het 
echter wel droog in Zuid
Kennemerland.

We zien een opdringerige 
depressie ver ten wes
ten van Ierland geleide
lijk oostwaarts koersen. 
Tegelijkertijd stijgt de druk 
boven NoordoostEuropa. 
De wind gaat bij ons naar 
zuidoost vanaf dit mo
ment. Daarmee wordt nog 
iets zachtere lucht meege
nomen en aan het einde 
van de week kan het best 
eens een keer 6 graden 
worden in het Zandvoortse.
Na een dinsdag waarop het 
katten en honden regende, 
viel het weer op woensdag 
mee met een vriendelijk 
schijnende februarizon.

Een ijskoude periode zo
als vorige week nog in de 
weerkaarten zat zal er 
waarschijnlijk niet komen. 
Het zal evenmin boterzacht 
worden met 1012 graden 
boven nul. Die optie werd 
even uit de hoed getoverd 
bij het Europese weermo
del afgelopen zondag. We 
zullen het overwegend 
normale weer (qua tempe
ratuur) nog wel enige tijd 
behouden.
Meer weerinfo is er op 
www.weerprimeur.nl

weerman Marc Putto 

De voorbije sneeuwrijke louwmaand was allesbehalve 
lauw, want we noteerden pardoes de koudste januari-
maand sinds 1997. In het noordoosten van Nederland was 
het zelfs de koudste januari sinds 1987!

Wekelijks de krant lezen op internet?

surf naar www.zandvoortsecourant.nl
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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

De hel van ‘63
Ondanks het barre weer 
besluit het bestuur van het 
Friese Elfstedencomité, 
onder druk van de me
dia, met de kleinst mo
gelijke meerderheid 
van stemmen, dat de 
Elfstedentocht door
gaat. Tussen de duizen
den die een startbewijs 
veroveren bevinden zich 
soldaat Henk Buma 
(Cas Jansen), boeren
zoon Sjoerd Lelkama 
(Lourens van den 
Akker), arbeider Kees Ferwerda (Chris Zegers) en 
verpleegkundige Annemiek (Chava voor in ’t Holt). Alle 
vier hebben zo hun reden om deze tocht der tochten te 
rijden. Door de dramatische en heroïsche gebeurtenis
sen zal deze Elfstedentocht, ook voor Henk, Sjoerd, Kees 
en Annemiek, als een van de meest legendarische de 
geschiedenis ingaan.

Zondag
08:00 uur Countrytraxxx (h) 
10:00 uur ZFM Jazz 
12:00 uur Muziekboulevard 
14:00 uur Zondag in Kennemerland 
17:00 uur De Avond 
18:00 uur Golden ZFM (h) 
19:00 uur Bijzonder Zandvoort (h)
20:00 uur Inspiratieradio
21:00 uur Tep Zeppi 

Maandag
08:00 uur Zandvoort op Zaterdag (h)
11:00 uur De Watertoren
12:00 uur Muziekboulevard 
18:00 uur Muziekkoerier 
20:00 uur Golden ZFM 
21:00 uur De Hoop

Dinsdag
08:00 uur Zondag in Kennemerland (h)
11:00 uur De Watertoren
12:00 uur Muziekboulevard 
18:00 uur Bijzonder zandvoort
20:00 uur ZFM Jazz (h)

Woensdag
08:00 uur Vrijdagavond live (h)
10:00 uur De Watertoren
12:00 uur Muziekboulevard 
18:00 uur ZFM in de avond
20:00 uur ZFM Klassiek (h)

Donderdag
08:00 uur Goedemorgen Zandvoort (h) 
10:00 uur De Watertoren
11:00 uur Inspiratieradio
18:00 uur ZFM in de avond
20:00 uur Countrytraxxx
22:00 uur De Hoop 

Vrijdag
08:00 uur ZFM Jazz (h)
10:00 uur Bijzonder Zandvoort (h)
11:00 uur De Watertoren
12:00 uur Muziekboulevard 
15:00 uur Eurobreakdown 
17:00 uur Het weekend in!
19:00 uur Vrijdagavond live
21:00 uur Sea IT 

Zaterdag
08:00 uur Toebak Leeft? 
10:00 uur Goedemorgen Zandvoort 
12:00 uur Muziekboulevard 
14:00 uur Zandvoort op Zaterdag 
17:00 uur Roy onair (h)
19:00 uur Eurobreakdown (h)
21:00 uur Alternative FM
23:00 uur Night Walk 

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

radio + tv

Dier van de Week
Kijk dan wat een knappe 
jongen, die Fortuna. 
Hij kan zo ontzettend 
schattig kijken. Fortuna, 
of Fortis voor vrienden, 
is een turkse herder van 
4,5 jaar. Hij is lief voor ie-
dereen die met iets lek-
kers langs komt lopen. 
Nou heeft hij geluk, 
want de meeste verzorgers hebben altijd wel iets lek-
kers in hun zak. Verder maakt Fortuna zich bijna nergens 
druk om en loopt hij als een lammetje met je mee. Er 
staat wel duidelijk ‘bijna’, want als hij een andere reu 
zit, zie je ineens een hele andere kant van onze Fortis. 
Dan kan hij zich ontzettend druk maken, en niet omdat 
hij zo graag wil spelen... Met teefjes wil hij wel graag 
socializen en ook met katten gaat hij goed om. We zoe-
ken voor deze prachtige jongen een huis met een grote 
tuin, waar hij de ruimte heeft, bij mensen die lekker met 
hem op stap gaan en hem veel knuffelen...

Kom kennismaken Fortuna in het Dierentehuis 
Kennemerland aan de Keesomstraat 5. Openingstijden: 
maandag tot en met zaterdag van 11.00 tot 16.00 uur. Tel. 
5713888 of kijk op www.dierentehuiskennemerland.nl 

Zoals ieder jaar organiseert de Dierenbescherming afde-
ling Haarlem & Omstreken weer de populaire kortingsac-
tie op de castratie en sterilisatie van katten. Vanaf 1 febru-
ari 2010 kunnen particulieren een korting van  € 10 krijgen 
op de kosten van de operatie.  

Kortingsactie op 
neutraliseren van katten 

Met deze actie wordt nog 
eens het belang benadrukt 
dat katteneigenaren er tij
dig voor kiezen hun huisdier 
laten ‘helpen’. Alleen zo kun
nen de gevolgen, ongewens
te nesten kittens en dus nog 
meer katten in Nederland, 
worden vermeden.

Geïnteresseerden kunnen 
op maandag t/m vrijdag 
tussen 11.00 en 16.00 uur 
in het dierentehuis Ken
nemerland, Kees omstraat 
5, een kortings formulier in

vullen. Ook kunt u een for
mulier aanvragen via tel. 
0235343440 of email: dier
enbescherming.haarlem@
db haarlem.nl. De Dier en
bescherming Haarlem stelt 
100 formulieren voor deze 
kortingsactie beschikbaar. 
Op = op!

De meeste dierenartsen uit 
de regio doen met de actie 
mee door een eigen extra 
korting per ingreep te ge
ven. Informeer ernaar bij uw 
dierenarts.
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Ben jij al hip–tip
Musical Helpt Haïti
We kennen allemaal de vreselijke beelden van Haïti. Iets dat niet in de koude 
kleren gaat zitten. Massaal is er in Nederland dan ook geld gestort naar giro 555. 
Geweldig! Het is belangrijk Haïti bij te staan in deze verschrikkelijke tijd en we 
kunnen nog meer doen...

In Theater Fabriek Amsterdam worden op 
maandag 8 februari twee benefietvoorstel
ling georganiseerd. Het eerst geplande con
cert van 19.30 uur is al uitverkocht. Maar voor 
de extra ingelaste tweede voorstelling om 
21.30 uur is nog plaats.

Musicalliefhebbers kunnen genieten van 
een avond vol grote namen zoals: Liesbeth 
List, René van Kooten, Pia Douwes, Stanley 
Burleson, KimLian van der Meij en niet te 
vergeten Jim Bakkum. Dit zijn slechts enkele 
van de ruim zestig musicalsterren die be
langeloos komen optreden tijdens de twee 
benefietconcerten, waarvan de opbrengst 
geheel zal bijdragen aan de slachtoffers van 
de aardbeving in Haïti.

De presentatie is in handen van, niemand 
minder dan, Edna Turnblad uit Hairspray, 
gespeeld door Richard Groenendijk. En ook 

de drie finalisten van Op zoek naar Mary 
Poppins (Sophie Veldhuizen, Rosalie de Jong 
en winnares Noortje Herlaar), zullen samen 
een lied zingen. Daarnaast geeft de cast van 
Full Monty een spetterende show weg tijdens 
deze bijzondere avond. 

William Spaaij en Rudy Hellewegen zijn de 
initiatiefnemers van deze benefietconcerten 
en de oprichters van de Stichting Musical 
Helpt. Joop van de Ende Theaterproducties 
stelt De Theater Fabriek Amsterdam ter be
schikking.

Kaarten à € 49 en € 59 zijn te koop via See 
Tickets, tel. 09001353 (45cpm) of www.see
tickets.nl. De opbrengst komt geheel ten goe
de aan Giro 555 en de Stichting Projecthulp 
Haïti. Voor meer informatie kun je een kijkje 
nemen op de website van Stichting Musical 
Helpt: www.musicalhelpt.nl

 

What’s Happening?
Zaterdag 6 februari: 
Verlang je ook zo naar de zomer? Kun je niet wachten tot het  zo
merseizoen weer begint? Hier dan een voorproefje: Bloomindale 
XXL geeft een exclusieve Warm up party! Met DJ’s als Glenn 
Helder Ricky Rivaro, Lucien Foort, Daniel Bovie & Roy Rox, 
Shermanology en Alex Cruz kunnen. Deze DJ’s zul je de komende 
zomer bij Bloomingdale vast vaker tegen het lijf lopen! Locatie: 
The Sand, Amsterdam. Tijd: 22.00 tot 05.00 uur. Entree: € 17,50

Zaterdag 6 februari:
Vijf jaar Superstijl in Patronaat, dat moet gevierd worden! Bij 
Superstijl bepaal jij wat de DJ draait! Bij binnenkomst krijg je 
een stempas waarmee je bij elke ronde (15 min) kunt kiezen 
uit verschillende muziekstijlen. De muziekstijl met de meeste 
stemmen wordt de volgende ronde gedraaid. Special guest deze 
avond zijn DJ Sander en DJ Paullie. Locatie: Patronaat, Haarlem. 
Tijd: 23.00 tot 04.00 uur. Entree: € 10 Leeftijd: 18 plus. 

Woensdag 10 februari:
Noteer in je agenda: Helden voor Helden, benefietfeest voor 
Fight Cancer in Jimmy Woo in Amsterdam. Dat feesten een 
serieuze zaak kan zijn, bewijst Jimmy Woo. Het benefietfeest 
staat in het teken van Fight Cancer, een label dat ondermeer 
fondsen werft voor kankeronderzoek. Van 18.00 tot 21.00 uur 
begint de avond met een live on stage cooking diner met  top
chef Ramon Beuk. Optredens daarbij van o.a. Boom Chicago en 
Dolf Jansen. Van 21.00 tot 04.00 uur barst het feest echt los 
met een spectaculaire lineup en een veiling onder leiding van 
Christie’s. De opbrengst van de veiling komt geheel ten goede 
aan Fight Cancer. Lineup met o.a. Marnix, Johnny de Mol, Dennis 
van der Geest, Jaziah, YesR en The Opposites. Dresscode: kom als 
jouw held! Locatie: Jimmy Woo, Amsterdam. Tijd: 18.00 tot 04.00 
uur. Entree benefietfeest: € 25,; VIP kaarten incl. tafel en drank: 
€ 60,; kaarten incl. diner: € 100,.

door Ilja Noltee

De aarbeving in Haïti heeft de 
wereld op zijn kop gezet. De 
ene na de andere actie wordt 
opgezet om zoveel mogelijk 
geld in te zamelen om de dui
zenden slachtoffers in Haïti 
te helpen. Natuurlijk kan 
ons land niet achterblijven. 
De tvmarathon  ‘Nederland 
helpt Haïti’ met Linda, Beau 
en Jeroen leverde 41,72 mil
joen euro op. Het bedrag is 
verdubbeld door minister 
Koenders. Wat uitkomt op 
83.448.252 miljoen euro. Met 
dank aan de vele BNN’ers, vrij
willigers, onze eigen minister 
president en natuurlijk de kij
kers. Jij, ik, het Nederlandse 
volk. Nederland is een klein 
landje. We staan bekend om 
onze molens, kaas en tulpen. 
Amsterdam om de sex, drugs 
en rock&roll. Maar waar wij 
als Nederlanders vooral be
kend om staan, is toch wel 
om onze gierigheid. Jaren 
geleden liep ik tijdens een va
kantie in Egypte op een markt 
in Caïro. “Where do you come 
from?”, vroeg een vrolijke 
Egyptische koopman aan mij.  
“From Holland”, antwoordde 
ik. “Aah, Holland. Kijken, kij
ken, maar niet kopen!”, zei hij 
in perfect Nederlands. Ja, wat 
moet je daar nou op zeggen? 
Niks. Om het tegendeel te be
wijzen, heb ik bij hem twee 
paar slippers gekocht, een 
strandtas, armbandjes en an
sichtkaarten. Ik heb hem het 
volle bedrag betaald. Zonder 
af te dingen, wat in Egypte 
heel gebruikelijk is. Het wis
selgeld mocht hij ook houden. 
Zo, kijk maar eens hoe gul wij 
Nederlanders kunnen zijn. Wij 
zijn helemaal niet zo gierig 
als ‘men’ zegt. Hongersnood 
in ZuidAfrika? De Tsunami in 
Azië? Nederland staat gelijk 
op de bres. Het helpt waar het 
kan, wereldwijd.  De cheque 
van 83.448.252 miljoen euro 
bewijst dit maar weer eens. 
Misschien een idee om van al 
die miljoenen, ook een paar 
miljoen in de Nederlandse 
voedselbanken te stop
pen. Want ook dicht bij 
huis is hard hulp nodig! Su

ti
ah

 

column
Nederland 

helpt!

Repetities jeugdtoneel weer van start
Vorige week zijn de repetities van de jeugd van toneelvereniging Wim Hildering, op de 
zolder van het oude gasgebouw aan de Tolweg, weer van start gegaan. Een dertiental 
kinderen in de leeftijd van 13 tot 16 jaar, heeft zich daarvoor aangemeld.

De groep jeugdacteurs bij elkaar

Improvisatie ‘op het strand’

Het is een lust om te horen, 
en zien, hoe deze creatieve 
jongeren omgaan met situ
aties die ze vanuit de leiding 
opgedragen krijgen. Vooral 
diverse emotionele situa
ties als boos, bang, verdrie
tig en vele anderen, wordt 
geoefend en ze hebben er 
duidelijk zin in. Het is dan 

De Zandvoortse toneeljeugd 
krijgt daar in eerste instan
tie les in improvisatie en dat 
gaat ze bijna met speels ge
mak af. Zij krijgen les van re
gisseur Ed Fransen, in nauwe 
samenwerking met zijn assi
stenten Wendy Jacobs, Hein 
Schrama, Kevin Marcus en 
Mark Versteege. 

ook geen probleem voor 
Fransen en zijn assistenten 
om kandidaten naar voren 
te krijgen voor een nieuw 
onderdeel. Deze lessen zijn 
hard nodig met name als er 
tijdens een voorstelling plot
seling rare zaken gebeuren 
(improvisatie) of als de tekst 
een bepaalde emotie vereist.

Het stuk dat de jeugd van 
Wim Hildering gaat spelen 
mogen ze zelf uitkiezen. 
Deze week hebben ze vanuit 
de leiding een zestal stukken 
gekregen waaruit ze moe
ten kiezen. Daarbij geldt dat 
de meeste stemmen gel
den. Ook staat de deur van 
Hildering altijd open voor 
geïnteresseerden. Of die 
ook bij het komende stuk, 
dat na de schoolexamens 

van de middelbare scholen 
ergens in juni opgevoerd zal 
worden, een rol krijgen is de 
vraag. Maar wie niet waagt 
die niet wint! Lijkt het je leuk 
om ook op een professionele 
manier begeleid te worden 
naar een carrière als toneel
speler of –speelster? Ga 
dan op de maandagavond 
na 18.30 uur naar het oude 
gasgebouw aan de Tolweg 
en meld je aan.



Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week 
Maak elke 
woensdag en 
donderdag 
gebruik van 
onze dag
schotels en 
de 4 = 2 actie.

Hartelijk welkom in het

www.wapenvanzandvoort.nl 
Gasthuisplein 10

2042 JM Zandvoort 
Tel.: 0238223780

Maandag en dinsdag gesloten

Medina Woninginrichters 

www.medina-woninginrichting.nl

023-531 78 40 
Haltestraat 56
2042 LP Zandvoort

Aanbieding:
Tapijt:	Desso	Bouquette	van	€	164,--	nu	voor	€	139,--
	 Desso	Twister	van	€	159,--	nu	voor	€	139,--

(Vouw)gordijnen	 Tapijt
Vitrages	 Vinyl
Luxaflex	 Laminaat
Zonwering	 Parket

Nieuwe collectie meubelen
en klein meubelen.

Alles voor in en om het huis.
Pashouders 5% korting.

 Hele maand februari voor Pashouders:
Tamme Konijnenbouten

Heel kilo  € 9,95
kijk ook eens op onze website:

www.slagerijhorneman.nl
Lekker uit het vuistje en ook op het brood

Borrelkaas van het Huis
mooie NH kaas met veel smaak

500 gram slechts: € 4,49

TEGOEDBON 
VOOR 1 GRATIS 

ZANDKORREL

Bestel nu de ZandvoortPas 2010

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.

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

Betreft: Nieuwe ZandvoortPas (€ 7,50) 

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

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

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

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

Deze pas is geldig vanaf 1 januari 2010 tot en  
met 31 december 2010.

Uw op naam gestelde ZandvoortPas 
wordt, tezamen met een welkomstkado, 
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

Kerkstraat 14 • 2042 JE Zandvoort
Tel.nr.: 023-5712102

Geopend van 9.00 tot 22.00 uur • Woensdags gesloten

Voor Pashouders
10% korting 

op onze Daghap



Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week 

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
Plony’s Haarwinkel - Kosterstraat
Toerkoop Reisbureau - Grote Krocht

Mode en trends: 
Belli E Ribelli Kinderkleding - Haltestraat
Bibi for Shoes - Kerkstraat
Blitzkickers - Haltestraat 61A
Graveer een keer - 023-888 77 58
Sea Optiek - Haltestraat

Wonen en onderhoud:  
Avenue Living & Giving - Kerkstraat
De Bode woonaccessoires - Kerkstraat
Koene Cleaning Service - 06 1432444
Medina woninginrichters - Haltestraat 
Marlène Sjerps Internet - 06 18868837
Versteege’s IJzerhandel - Pakveldstraat

Horeca: 
Harocamo - Kerkstraat
Het Wapen van Zandvoort eten en drinken - 
Gasthuisplein 
Mollie & Co Restaurant - Verlengde Haltestraat
Take Five aan Zee Restaurant - Strand nr 5
Zaras, Café Restaurant - Haltestraat

Lijst van deelnemende bedrijven 
(in alfabetische volgorde) 

info@koenecleaning.nl • 06-14 32 44 44 

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

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

Pashouders 10% korting

Een winkel vol hartjes 
voor Valentijn!

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

Tel. 023 571 44 10Kerkstraat 1a 

for shoes

ZANDVOORT PAS  

Dobey Zandvoort
Grote Krocht 28
2042 LX Zandvoort
023-5719345

 5%
korting*

Op vertoon van

*Korting geldt niet op aanbiedingen

raveer een keer

 

Voor al uw graveerwerk.
www.graveereenkeer.nl
Tel: 023 8887758

  10% korting 
voor pashouders.

GRATIS GLAS WIJN
bij ons Menu van de Maand

Boulevard Paulus Loot, pav. 5
www.tfaz.nl   /  023-5716119

Officieel SIKKENS dealer
Voor ZandvoortPashouders

is er een leuke verrassing
Pakveldstraat 19 - Hoek Lippleintje

Tel.: 023-571 25 54

10% korting voor pashouders
op onze NIEUWE COLLECTIE!
OPRUIMING 50% KORTING!!

Haltestraat 61A, Zandvoort, 023-5730240
www.blitzkickers.nl

Tijdens de maand februari:

Haltestraat 5, T 57 121 74, vrijdag koopavond

Bij aankoop van 
een bril krijgt u een 
brilkettinkje kado!

Top 3!
3 x 100 gram vleeswaren
Boterhamworst +
   Palingworst +
      Achterham

€ 3,25

Haltestraat 54 - T. 023-5712451

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

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

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

Waar is Bloemen aan Zee mee bezig?



CRUQUIUS  •  2142 EV  •  Cruquiusplein 10  •  Tel. 023 - 543 88 00  •  www.mediamarkt.nl

Z4
PC 2.1 speaker set

2.1 speakerset, totaal 80 Watt vermogen, Mini-jack ingang (eenvoudige 
aansluiten van een MP-3 speler), bedrade afstandsbediening, 2 jaar 
garantie. 

2 jaar garantie

Mini-Jack ingang 
voor MP3

MEDIA MARKT PRIJS

Prestige 34758
400 GB harde schijf

400 GB portable harde schijf, USB 2.0 aansluiting, sla eenvoudig al uw 
foto-, muziek en videobestanden op, stroom via USB (geen adapter nodig). 

Stroom via USB

400 GB

MEDIA MARKT PRIJS

Pianocraft E320
Micro Hifi systeem

Vermogen 2x 30 Watt, USB-poort, AUX-IN, speelt; CD, CD-R(W), MP3, WMA-CD weergave, FM/MW stereo ontvangst, 
subwooferuitgang, verkrijgbaar in zilver met pianolak zwarte speakers of geheel zwart. incl. afstandsbediening.  

MEDIA MARKT PRIJS
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Koopzondag7 februari11.00 uur tot 17.00 uurgeopend

iPiPianocraftftft EEE323232000

Aux-in & USB front in

WMA-CD weergave

MP3-CD  weergave
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seniorenpagina
Heeft u tips? Mail dan naar senioren@zandvoortsecourant.nl

Senioren in beweging

De bevolking van 55 jaar en ouder is in de loop der tijd flink 
gegroeid, van 2,6 miljoen in 1975 tot 4,2 miljoen in 2005. Het 
aandeel ouderen van 65-plus in de bevolking neemt al sinds 
1955 toe. In 2008 bedroeg zij al 15%. Naar mate men ouder 
wordt, neemt de ervaren gezondheidstoestand af. De steeds 
beperktere lichamelijke activiteit kan zich uiten in psychische 
stoornissen en sociale problemen als eenzaamheid. Sport en 
bewegen zijn een middel om deze doelgroep uit hun isole-
ment te halen. 

Op donderdagochtend 14 januari waren 33 senioren present 
bij een  themabijeenkomst in Pluspunt waarbij het onder-
werp ‘gezond leven’ centraal stond. Verschillende sprekers 
gaven informatie over de onderwerpen GALM+, bewegen, 
valpreventie, de ouderenadviseur en het activiteitenaanbod 
voor Senioren in Zandvoort.

Op vrijdag 12 februari start de eerste dansmiddag voor seni-
oren. Houdt u van gezelligheid, ontmoeting en muziek? Kom 
dan naar deze dansmiddag voor senioren. Er worden vooral 
bekende 60’er jaren muziek gedraaid. Of u aan één dans 
meedoet of de hele middag op de vloer staat, de gezelligheid 
staat voorop!

De Belastingdienst heeft onlangs de voorlopige aanslag voor 
het jaar 2010 verstuurd. Ook de voorlopige teruggave 2010 
is verstuurd. Het is belangrijk dat u controleerd of de voorlo-
pige aanslag/teruggave in uw geval klopt. 

Wilt u zich inzetten voor de reumabestrijding en hebt u daar-
voor een paar uur per jaar beschikbaar? Word collectant of 
mede-organisator voor de collecteweek van het Reumafonds 
van 7 t/m 13 maart 2010. Kijk op www.reumafonds.nl of bel 
020-589 64 71 om u aan te melden. 

Senioren en gezond blijven

Themabijeenkomst 
‘Gezond Leven’ bij Pluspunt

Dansmiddag voor senioren

Voorlopige aanslag/teruggave 2010Reumafonds zoekt collectanten

Bewegen is echter niet al
leen een manier om andere 
mensen te ontmoeten, het 
maakt ook fitter en gezon
der en voorkomt een hoop 
chronische aandoeningen. 
NISB ontwikkelt metho
dieken en programma’s 
om mensen te stimule

Onder het genot van een 
kopje koffie werd bij aan
vang een quiz gehouden, 
waarbij de kennis van de 
aanwezigen over de onder
werpen getest werd. Aan 
het eind van de ochtend 
werd de quiz herhaald en 
bleek uit het grote aantal 
juiste antwoorden dat de 
informatieve ochtend zijn 
vruchten had afgeworpen. 

Na de eerste quizronde volg
de Sportservice Heemstede

Op verzoek van een groep 
enthousiaste senioren start 
OOK Zandvoort met dit 
initiatief. De start is op vrij
dag 12 februari van 14.00 

De Belastingdienst baseert 
de aanslag/teruggave na
melijk op de gegevens die 
zij ontvangen van de Sociale 
verzekeringsbank, uw pen
sioenfonds en de gemeente 
waarin u woont. Nu kan het 
gebeuren dat er verande
ringen zijn in uw situatie 
die de Belastingdienst nog 
niet weet, maar die wel van 
invloed zijn op de aanslag/
teruggave. 

Reuma treft 2,3 miljoen 
mensen in Nederland. Dat 
betekent dat gemiddeld 
een op de vijf mensen om 
u heen, jong en oud, dage
lijks leeft met pijn en beper
kingen. Dit is op het eerste 
gezicht vaak niet te merken. 
Terwijl reuma een enorme 
impact heeft op privéleven 
en werk. Van mensen met 
reuma zelf, én hun omge
ving. Vaak levenslang, want 

ren (meer) te bewegen. 
Het project Bewegen en 
Gezondheid voor Senioren 
speelt in op de wens van 
veel ouderen actiever en 
daardoor gezonder te leven. 
Bewust bewegen biedt vele 
mogelijkheden om zelf aan 
de eigen fitheid en gezond

Zandvoort met informatie 
over het GALM+ project, wat 
op 20 februari met een fit
test in de Korver Sporthal 
van start zal gaan.
Na de pauze hervatte een 
docente ‘Meer Bewegen 
voor Ouderen’ de ochtend 
met een beweegactiviteit 
op muziek. Vanuit de stoel 
zwierden de armen en be
nen van de aanwezigen in 
de zaal van links naar rechts. 
Ook vertelde zij iets over 
het belang van valpreven

tot 16.00 uur in Pluspunt, 
Flemingstraat 55. Deze bij
eenkomst is de deelname 
gratis. Daarna is er elke 
1e vrijdag van de maand 

Het kan ook zijn dat u geen 
voorlopige aanslag/terugga
ve ontvangt, maar dat u denkt 
wel daarvoor in aanmerking 
te komen. Ook in dat geval is 
de volgende informatie voor 
u van belang. Klopt de voorlo
pige aanslag niet, dan kan dat 
betekenen dat u nu teveel of 
juist te weinig moet betalen. 
In 2011 wordt dat wel recht
getrokken met de definitieve 
aanslag, maar misschien 

de meeste reumatische 
aandoeningen zijn nog niet 
te genezen. De gevolgen 
van reuma treffen ook de 
Nederlandse samenleving 
als geheel: het productie
verlies door ziekteverzuim 
en arbeidsongeschiktheid 
bedraagt circa 13 miljard 
euro per jaar, zo blijkt uit 
onderzoek van TNO. 

Het Reumafonds is de be

heid te werken. En dat is pre
cies wat veel ouderen willen.

Informatieve cursussen
Binnen dit project zijn 5 
thema’ s geselecteerd om 
gezond ouder te worden. De 
thema’s zijn uitgewerkt in 
korte cursussen met als doel 
gezondheidswinst. In iedere 
cursus zit een onderdeel in
formatie. Daarnaast ervaren 
de deelnemers via de bewe
gingsoefeningen wat bewe
gen voor hun betekent. Deze 
twee ingangen motiveren 
de cursisten om bewust met 
de eigen gezondheid bezig 
te zijn. De cursussen worden 
in groepsverband gegeven, 
maar de deelnemers kun
nen ook thuis oefenen met 
behulp van de cursusmap. 
Na de cursus kunnen de 
deelnemers doorstromen 
naar een vervolgaanbod of 
naar reguliere activiteiten. 
Voor informatie in Noord
Holland kunt u contact op
nemen met Sportservice 
NoordHolland, Tineke Kegel 
en Linda Schouten, tel. 023
5319475 of email: tkegel@
sportservicenoordholland.
nl, lschouten@sportservice
noordholland.nl.

tie, omdat veel ouderen te 
maken krijgen met de verve
lende gevolgen van een val. 
De docente benadrukte het 
advies aan senioren om deel 
te nemen aan de cursus val
preventie die jaarlijks door 
Pluspunt verzorgd wordt. 

De themabijeenkomst werd 
afgerond met informatie 
van de ouderenadviseur, 
over wat de ouderenadvi
seur zoal voor u kan beteke
nen en dat u de ouderenad
viseur bij Pluspunt en in 
Loket Zandvoort kunt berei
ken. Tot slot is er aandacht 
besteed aan het activitei
tenaanbod voor senioren, 
toegespitst op Zandvoort. 
Het was een heel geslaagde 
ochtend. 

een dansmiddag. De bij
drage is dan € 3 per keer 
inclusief een consumptie. 
Aanmelding vooraf is niet 
noodzakelijk. Natuurlijk is 
het mogelijk om deze mid
dag met de Belbus te be
zoeken. Voor meer informa
tie kan u contact opnemen 
met Nathalie Lindeboom, 
tel. 5740355. (Ze danst zelf 
niet mee, ze komt alleen 
kijken).

betekent dat voor u dan een 
financiële verrassing (positief 
of negatief). Hetzelfde geldt 
voor de voorlopige teruggave. 
Ook die kan door uw gewij
zigde omstandigheden te 
hoog of te laag zijn. 
 
Komt u er niet uit? Neem dan 
tijdens kantooruren contact 
op met de landelijke ANBO 
Servicelijn, tel. 0302330060 
of stuur een email naar 
info@anbo.nl. Zandvoortse 
ANBOleden kunnen contact 
zoeken met Jaap Molenaar, 
voorzitter ANBO Zandvoort, 
tel. 0618299110 of email: 
jaap.molenaar@casema.nl.

langrijkste financier van on
afhankelijk wetenschappe
lijk reumaonderzoek, geeft 
voorlichting en is de belan
genbehartiger voor mensen 
met reuma. Het fonds krijgt 
hiervoor geen subsidie van 
de overheid. De reumabe
strijding in Nederland is 
dus volledig afhankelijk van 
giften van particulieren en 
bedrijven. Als collectant of 
medeorganisator van de 
collecteweek bent u dan 
ook van wezenlijk belang. 
Geef het Reumafonds zo 
snel mogelijk door dat u 
wilt meehelpen aan het 
doel: reuma zo snel moge
lijk de wereld uit.



Swaluëstraat 2,  Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
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Gemeentelijke publicatie week 5 - 2010

Vergadering college 
De besluitenlijst van de collegevergadering van week 4 en de 
verdere in week 4 door het college genomen besluiten zijn in 
week 5 vastgesteld. De besluitenlijst is in te zien bij de Centrale 
Balie en op de website. 

Besluit Maatschappelijke ondersteuning gemeente  
Zandvoort 2010
In de vergadering van 5 januari 2010 heeft het college van bur-
gemeester en wethouders van Zandvoort Besluit Maatschap-
pelijke ondersteuning gemeente Zandvoort 2010 vastgesteld. 
Deze beleidsregel treedt in werking op 1 januari 2010 en ligt 
gedurende 6 weken ter inzage bij de Centrale Balie in het 
Raadhuis en staat op de website. Het Besluit Maatschappelijke 
ondersteuning gemeente Zandvoort 2010 betreft de geïn-
dexeerde bedragen voor vergoedingen voor o.a. hulp bij het 
huishouden, persoonsgebonden budget, woonvoorzieningen 
en het zich lokaal verplaatsen per vervoermiddel. 

Fietsen fietswrakactie worden 5-2-2010 vernietigd 
Op 3 december 2009 vond een fietswrakactie plaats. De fiet-
sen die zijn verzameld en niet zijn opgehaald door de recht-
matige eigenaar worden op 5 februari 2010 vernietigd.

Begrotingswijzigingen
Op grond van artikel 192, tweede lid, van de Gemeentewet 
liggen de begrotingswijzigingen van de agendapunten die op 
16 februari 2010 aan de gemeenteraad ter vaststelling worden 
voorgelegd en die financiële consequenties tot gevolg hebben, 
vanaf heden tot en met 16 februari 2010 ter inzage bij de balie 
van het gemeentehuis.

Klein Chemisch Afval 
Op zaterdag 6 februari haalt de ecocar van Sita weer Klein 
Chemisch Afval op. Schema: 
- Dirk v.d. Broek 9.00-10.00 uur
- Vomar 10.10-11.00 uur
- Tolweg 11.10-12.00 uur

Uitnodiging openbare vergadering Wmo-raad
Op 8 februari vergadert de Wmo-raad over welzijnszaken die 
van belang zijn voor alle burgers. De vergaderingen van de 
Wmo-raad worden gehouden op de tweede maandag van 
iedere maand.

Iedereen is van harte uitgenodigd de openbare bijeenkomst bij 
te wonen. De vergadering vindt plaats in Gebouw De Krocht, 
kleine zaal, en begint om 19.30 uur. 

Ingekomen vergunningenaanvragen
Bouw-, sloop- en reclameaanvragen
Zandvoort:
- Kerkplein 1A, gedeeltelijk veranderen van een horecapand, 
ingekomen 22 januari 2010, 2010-013Lv

- Kerkplein 1A, aanbrengen van reclame op het pand, ingeko-
men 22 januari 2010, 2010-014R
- Piet Leffertsstraat 24, het plaatsen van een vlaggenmast, 
ingekomen 28 januari 2010, 2010-016Lv

Verzoek om ontheffing bestemmingsplan

ONTHEFFING artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke orde-
ning.

Het college van Burgemeester en Wethouders is voornemens 
om met toepassing van artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke 
ordening ontheffing en bouwvergunning te verlenen voor het
- plaatsen van een dakopbouw en dakterras op het perceel 
Hogeweg 46 te Zandvoort (bouwaanvraagnummer: 2009-
206 Rv).

ONTHEFFING artikel 3.23 van de Wet ruimtelijke orde-
ning.

Het college van Burgemeester en Wethouders is voornemens 
om met toepassing van artikel 3.23 van de Wet ruimtelijke 
ordening ontheffing en bouwvergunning te verlenen voor het:
- plaatsen van een schuifbare overkapping op het perceel 
Haltestraat 25 te Zandvoort (bouwaanvraagnummer: 2009-
240 Lv).

Voormelde bouwaanvragen met conceptbesluiten liggen met 
ingang van 5 februari 2010 gedurende 6  weken ter inzage 
bij de Centrale Balie van het gemeentehuis tijdens de ope-
ningstijden. Gedurende de termijn van de terinzageligging 
kan een ieder schriftelijk haar/zijn zienswijze omtrent de 
aanvraag kenbaar maken bij het college van Burgemeester 
en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort. U dient in de 
rechter bovenhoek van uw brief “zienswijze”te vermelden.

Aanvraag kapvergunningen
- Bentveldsduin 18,  2 iepen, 2 esdoorns, 1 linde, aangevraagd  
12 januari, dunning om de heesterlaag beter te laten ontwik-
kelen, geen herplantplicht, zaaknr 2010-235
- Bentveldweg 9, 2 dennen, door graafwerkzaamheden bij  
nr. 7 zijn de bomen niet meer verankerd en kunnen dan gevaar 
gaan opleveren, geen herplantplicht, 

De hierboven genoemde aangevraagde kapvergunning(en) 
ligt/liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt deze inzien 
tijdens openingstijden. Belanghebbenden kunnen binnen 
een termijn van zes weken na publicatie hun zienswijzen 
schriftelijk kenbaar maken bij het college van de gemeente 
Zandvoort, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort.

Verzonden besluiten
Bouw-, sloop- en reclamevergunningen
Zandvoort:
- Zeestraat 71, geheel veranderen van een appartementen-
complex, verzonden op 26 januari 2010, 2009-109RvF1 

Bezwaarschriften
De hierboven genoemde verleende vergunningen/ genomen 
besluiten liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt ze 
inzien tijdens openingstijden. Belanghebbenden kunnen 
gedurende een termijn van zes weken na bekendmaking 
een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. De datum van 
bekendmaking is de verzenddatum van de vergunning. In-
dien het geen vergunning betreft is dit de publicatiedatum. 
U richt uw bezwaarschrift met vermelding van “bezwaar” 
in de rechterbovenhoek van uw brief aan het college van 
Burgemeester en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort. 
Het bezwaar schorst in beginsel niet de werking van het 
besluit waartegen het is gericht. In geval van spoed kunt 
u een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij 
de voorzieningenrechter van de Rechtbank Haarlem, sector 
Bestuursrecht, Postbus 1621 2003 BR Haarlem. Een dergelijk 
verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het 
bezwaarschrift.

Centraal telefoonnummer 
Alle afdelingen zijn bereikbaar via (023) 574 01 00, maandag 
t/m donderdag 8.30 - 17.00 uur en vrijdag 8.30 - 16.00 uur. 

Melding of klacht? 
Bel met de Centrale Meldlijn (023) 574 02 00, óf vul op de  
website het digitale formulier in óf stuur een brief naar de 
klachtencoördinator. 

Openingstijden Centrale Balie 
Maandag t/m woensdag:  08.30  -  16.00 uur 
Donderdag:  08.30  -  20.00 uur 
Vrijdag:  08.30  -  12.30 uur 
Tijdens de donderdagavondopenstelling kunt u maar voor  
een beperkt aantal zaken terecht: paspoorten en rijbewijzen 
e.d. 

Openingstijden begraafplaats 
De algemene begraafplaats en dierenbegraafplaats aan de 
Tollensstraat zijn dagelijks open tussen 08.00 - 18.00 uur. 

Collegelid spreken? 
Een afspraak maken met een collegelid doet u via het centrale 
telefoonnummer. Daarbij geeft u aan waarover u het collegelid 
wilt spreken. Het kan zijn dat u eerst naar een vakafdeling 
verwezen wordt. 

Vragen over een bouwplan? 
Voor vragen over concrete of gewenste bouwplannen is de 
werkeenheid Vergunningverlening op werkdagen telefonisch 
bereikbaar tussen 08.30 en 16.00 uur. 

Op zoek naar werk of aanbieden van vacature? 
Werkgevers en werkzoekers maken gebruik van 
www.werkeninzandvoort.com. 
Voor het vinden of aanbieden van banen in Zandvoort. 



Zandvoortse Courant • nummer 05 • 04 februari 2010

23

Administratiekantoor 
 K. Willemse
Algemene uitvaartbegeleiding 
 Zandvoort
Auto Strijder 
Autobedrijf KariMo
Bakerstreet
Bar Battle
Bar Dancing FAME
Bertram & Brood
Beter Mobiel
Bloemsierkunst 
 Jef & Henk Bluijs
Café Oomstee

adverteerders

Scheidsrechter wint van ZSC

Komende zondag derde race om het
Winter Endurance Kampioenschap

Martina neemt helft
van de productie op zich

Lions dames leggen 
tegenstander vuur na aan de schenen

zaalvoetbal

autosport

basketbal - heren

basketbal - dames

De KNVB zoekt naar scheidsrechters en wil graag meer leids-
mannen hebben die een duel tussen twee voetballende 
ploegen tot een goed einde kunnen brengen. De tekst zou zo 
maar voor een sollicitatie kunnen gelden. Afgelopen vrijdag 
meldde zich een sollicitant bij de Korverhal, maar het sollici-
tatiegesprek verliep niet goed voor deze scheidsrechter.

Het nieuwe jaar kon niet beter beginnen. Met een overwin-
ning wist de equipe van Sebastiaan Bleekemolen en Zand-
voorter Ronald van de Laar de Nieuwjaarsrace te winnen, 
nadat ze eerder in dit Winter Endurance Kampioenschap ook 
al de Zandvoort 500 op hun naam schreven. Daarmee zijn 
Bleekemolen en van de Laar de te kloppen equipe voor de 
race van aanstaande zondag.

Marvin Martina heeft zaterdag een topavond beleefd. Te-
gen het op de vierde plaats staande Lisse kwam hij tot een 
productie van maar liefst 54(!) punten, meer dan de helft 
van de Lions productie en bijna evenveel als de tegenstan-
ders in de hele wedstrijd bij elkaar: 107-58!

Het is het damesteam van the Lions niet gelukt om Hoofd-
dorp te verslaan. Zaterdagavond konden zij echter, ondanks 
het verlies, wel met opgeheven hoofd het veld verlaten. 
Alleen het derde kwart was allerbelabberdst waardoor er 
met 37-49 werd verloren.

ZSC moest afgelopen vrijdag
avond in actie komen tegen 
TT Goodnight uit Beverwijk 
die in blauw tenue de zaal 
in kwam. Aanvankelijk ver
liep het zonnig voor de 
Zandvoortse ploeg. Maar na 
een niet gegeven uitbal voor 
ZSC viel vlak voor rust uit deze 
gemiste overtreding de ge
lijkmaker voor de Beverwijkse 
ploeg. Het leidde tot ontzet

Net als de Nieuwjaarsrace 
gaat de derde race in het 
WEK over 4 uur. Alleen nu zal 
de race overdag plaatsvin
den. Naast Bleekemolen/V.d. 
Laar leidden ook Rob de Laat 

Vanaf de eerste minuut werd 
duidelijk dat Lions als team 
gegroeid is ten opzichte 
van de heenwedstrijd. Lisse 
had geen antwoord op de 
aanvallende krachten van 
de Zandvoorters. Na het 
eerste kwart stonden de 
Zandvoorters al riant met 34
19 voor. In de kwarten twee en 

De eerste twee kwarten waren 
de teams aan elkaar gewaagd. 
Het eerste kwart was voor de 

drie hadden onze plaatsgeno
ten ook verdedigend de zaken 
goed op orde en lieten maar 
7 tegenpunten per kwart toe. 
Dit had een 8633 stand tot 
gevolg bij het begin van het 
vierde kwart en een monster
score gloorde aan de horizon. 
Aanvallend was Ron v.d. Meij 
onder het bord niet te stop

Zandvoortse dames (108) en 
het tweede voor hun gasten 
waardoor er bij rust een 20

pen en Martina zat in een 
spreekwoordelijke ‘flow’. “Ik 
heb geloof ik wel 5 of 6 ver
schillende verdedigers tegen
over me gezien, maar ik zat zo 
lekker in de wedstrijd, dat het 
me eigenlijk niet zoveel uit
maakte. Ik kwam uiteindelijk 
uit op 54 punten. Soms heb je 
van die dagen dat alles lukt, 
lekker spelen is dat”, glunder
de Martina.

Wat Lions vorige week zo 
goed deden, de concentra
tie vasthouden in het vierde 
kwart, ging deze wedstrijd 
mis. Het laatste kwart speel
den ze een beetje inspiratie
loos en het duurde dan ook 
tot de 9e minuut, voordat de 
100 punten op het bord ver
schenen. “Verdedigend lieten 
we de teugels vieren en in 
plaats van dat we er 60 of 70 
punten verschil van maakten, 
werd het uiteindelijk ‘slechts’ 
10758. Mooie score natuurlijk, 
maar toch jammer van het 
laatste kwart”, aldus Martina.

22 stand op het scorebord 
stond. Het venijn voor Lions 
stak in het derde kwart waar
in zij slechts een schamele 2 
punten wisten te produce
ren tegen 11 voor Hoofddorp. 
Het vierde kwart ging echter 
weer gelijk op waardoor er een 
eindstand van 3749 ontstond. 
“Het team heeft z’n uiterste 
best gedaan, de meiden heb
ben zich gerevancheerd van de 
wedstrijd van vorige week. De 
coach van Hoofddorp zei ook 
na afloop dat hij met veel te
genzin naar Zandvoort komt, 
omdat de wedstrijden tegen 
ons altijd lastig zijn door die 
zoneverdediging. Hij vind dat 
we dat spelletje uitstekend 
spelen. Toch een mooi com
pliment voor onze dames”, 
besloot Koper.

CDA Zandvoort
Cense en van Lingen
Circus Zandvoort
Confet’ti B.V. 
De Salon
Dierenarts Dekker
Dorsman Assurantiën
Elvitaal
Groenestein & Schouten
  Fin. diensten
Groen Links
Laurel & Hardy
Media Markt 
 Cruquius

Marvin Martina springt hoger dan iedereen

Lions in de aanval

ting op de Zandvoortse bank 
waarbij vooral gelegenheids
coach Vincent Fleers zich ge
weldig opwond.

Na een absolute blunder 
waarbij één van de spelers 
van ZSC een zwieper kreeg 
waardoor ZSC opnieuw een 
doelpunt tegen kreeg, ont
plofte aanvoerder Michel van 
Marm. “Ik vertelde hem of het 

en Theo de Prenter het kam
pioenschap. Het afgelopen 
jaar waren zij de equipe die 
het eindklassement wisten te 
winnen. De Nieuwjaarsrace 
vergde veel van de rijders. Dat 

niet beter was dat hij een 
blauw shirtje kon aantrek
ken”, aldus van Marm met 
het schaamrood op de kaken.

Arbitrale dwalingen zorg
den voor hoog oplopende 
emoties. De scheidsrechter 
staakte het duel zelfs hal
verwege de tweede helft bij 
een 24 tussenstand voor TT 
Goodnight. Nadat de wed
strijd was gestaakt, weigerde 
Fleers het wedstrijdformulier 
terug te geven aan de arbiter. 
“Hij heeft mij uitgescholden”, 
aldus Fleers. Of de scheids
rechter daar op heeft gerea
geerd was na alle commotie 
niet duidelijk.

was te merken aan het aantal 
uitvallers. Of dat nu ook weer 
gaat gebeuren valt niet te 
voorspellen. Deze derde race 
in het winterkampioenschap 
wordt door sommige rijders 
aangegrepen om het één en 
ander uit te proberen voor 
het naderende autosportsei
zoen.

De toegang tot de Nieuw
jaarsrace is gratis: duinen, 
hoofdtribune en paddock zijn 
vrij toegankelijk. 

Meijboom Schoonmaak
organisatie B.V.
Onderhoudsbedrijf 
 P. Zwemmer
Ouderen Partij 
 Zandvoort
P. van Kleeff
Riche aan Zee
Uitvaartcentrum
  Haarlem
Van Aacken 
 Glaszettersbedrijf
Vrijehuizenmarkt.nl
ZFM

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:
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Courant 
Zandvoortse 

5 23179Actueel Cultuur Rubriek Sport
Wie wordt de
opvolger van
Klaas Koper?

Stichting gaat
cultureel erfgoed
bewaken

De romantiek 
van het 
verleden

Pech staat winst
Zandvoorters
in de weg

6e jaargang • week 06
11 februari 2010

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

De Mannetjes
De Mannetjespartij 
bereikt de jongelui

‘Wij twitteren 
ons naar 3 maart’

Zandvoort stemt 
3 maart 

Bekijk de verkiezingsprogramma’s op 
www.zandvoort.nl!

vervolg op pagina 3

De Bar Battle die vorige week donderdag voor het eerst 
in Laurel & Hardy werd gehouden, is een schot in de roos. 
Niet alleen horecamedewerkers waren aanwezig maar ook 
vrienden en kennissen van de heren die de bar ‘bestierden’, 
waren na een oproep op Hyves naar het etablissement aan 
de Haltestraat gekomen om hun favorieten een hart onder 
de riem te steken.

Het was afgelopen dinsdagavond een feest van herken-
ning en weerzien na vele jaren. Circa 200 vrijwilligers en ex-
vrijwilligers hadden aan de oproep van het bestuur van de 
Zandvoortse Omroeporganisatie ZFM gehoor gegeven om 
het feit dat onze lokale radio exact 20 jaar bestond te vieren.

Grote opkomst 
ZFM-receptie

Bar Battle nieuw winterevenement

Raadhuisplein 14
T. 023-573 64 61 - Zandvoort 

• Poesta brood € 1,25
• 4 Vanille muffins € 4,95

Let op: volgende week 
fantastische Olympische acties

• Zonnekorn € 1,75
• Appelstrudel 3 plus 1 gratis
• Boeren pistolets 3 plus 1 gratis
Stap ook eens binnen voor een 
kopje koffie met een punt appel
gebak met slagroom voor € 3,50

SCOOTMOBIELEN
ook met PGB (persoonsgebonden budget)

023 - 5 735 735
BETER MOBIEL, Max Planckstraat 44

Het is de exploitanten van 
Laurel & Hardy, de Klikspaan 
en Fame er alles aan gelegen 
om tijdens de wintermaan-
den zoveel mogelijk gasten 
in huis te halen. Dat was in 
ieder geval afgelopen don-
derdag in Laurel & Hardy 
zeer goed gelukt. Het team 
van de ‘Coureurs’, onder aan-

door Joop van Nes

De zuidzaal van Take Five aan 
Zee was bijna te klein om ie-
dereen te kunnen ontvangen 
maar met een beetje schik-
kelijkheid gaan er veel makke 
schapen in een hok. Het was 
dus maar goed dat het be-
stuur deze locatie had uit-
verkoren om de verjaardag te 
kunnen vieren.

Eerste uur
Medewerkers van het eerste 
uur en de huidige, veelal uit 
jongeren bestaande ploeg 
maakten kennis met elkaar 
en wisselden anekdotes, tips 
en trucs uit. De receptie werd 

voering van onze oud-plaats-
genoot Jan Lammers, had 
het voor elkaar gekregen dat 
de zaak helemaal vol zat met 
gasten, die zij op vakkundige 
wijze van een drankje en een 
hapje voorzagen. 

En dat is de bedoeling van 
de Bar Battle. Zoveel moge-

opgeluisterd door niemand 
minder dan Ruud Jansen, die 
in het verleden veel in onze 
woonplaats heeft opgetreden 
en die de beentjes als vanzelf 
van de grond liet gaan met 
zijn muziek die vooral gestoeld 
is op muziek uit de jaren ’60 
en ’70.

Gouden microfoon
Hoogtepunt van de avond was 
de speech van voorzitter Pieter 
Joustra en het overhandigen 
van een speciale erkenning 
voor één van de mannen van 
het eerste uur: Rob Harms.

lijk gasten binnen krijgen en 
een zo hoog mogelijke omzet 
draaien. In totaal zijn er 12 
teams van 4 personen aan-
gemeld uit zeer diverse rich-
tingen. Zo is daar een team 
van de gemeente Zandvoort, 
die helemaal achter dit eve-
nement staat, een team van 
de brandweer, een team van 
SV Zandvoort, een team van 
de politie Zandvoort en nog 
veel meer teams die allemaal 
hun eigen ‘supporters’ zullen 
meenemen. De wedstrijden 
worden door een jury be-
oordeeld over alles wat met 
horeca te maken heeft, zoals 
gastvrijheid, muziekkeuze en 
bediening van de gasten. Het 
volgende team is dat van SV 
Zandvoort, dat op 11 februari 
in discotheek Fame gastheer 
zal zijn. De week daarop, ie-
dere battle is op de donder-
dagavond, is de Klikspaan de 
plaats van handeling, als het 
team van de strandpachters 
de gasten zal vermaken. Iedere 
avond begint om 20.00 uur.

Overige datums: 18 februari: 
Team De Strandpachters in 
de Klikspaan; 25 februari: 
Team politie Zandvoort in 
Fame; 4 maart: Team ge-
meente Zandvoort in de 
Klikspaan; 11 maart: Team 
brandweer in Laurel & Hardy; 
18 maart: Team Non-Stop in 
Fame; 25 maart: Team VVV 
Zandvoort in de Klikspaan; 
1 april: Team The Full Monty 
in Laurel & Hardy; 8 april: 
Mystery Team 1 in Fame; 15 
april: Mystery Team 2 in de 
Klikspaan en 22 april: Mystery 
Team 3 in Laurel & Hardy.

in aanloop naar 
3 maart 2010 

wekelijks 2 stellingen 
zie pag. 12-13

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

Deze maand bij 
SEA OPTIEK;

complete COMPUTERBRIL 
voor 150 euro!!!

SEA OPTIEK, 
zichtbaar beter!

Vlnr. de coureurs Danny van Dongen,  
Jan Lammers en Dillon Koster  | Foto: Con Slagveld
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familieberichten

dankbetuiging

Algemene uitvaartbegeleiding Zandvoort
Omdat u voor kwaliteit kiest!

~ Regelen en uitvoeren van de uitvaart 

~ Verzorging van overledene  
~ Begeleiding voor nabestaanden 

~ Persoonlijke aandacht 
    voor U en Uw dierbare 

Dag en nacht bereikbaar

023 -7515 666
Gevestigd in Zandvoort

Evert H. Schweitzer
Voor een stijlvolle en verzorgde uitvaart

UITVAARTZORGCENTRUM ZANDVOORT
Tollensstraat 67, 2041 PR  Zandvoort.

Telefoon (023) 571 32 78.
www.uzn-nederland.nl

UITVAARTCENTRUM HAARLEM
Parklaan 36, 2011 KW  Haarlem.

Telefoon (023) 532 87 50.
www.uitvaartcentrumhaarlem.nl

Sinds 1992
uw uitvaartondernemer in Zandvoort.

A LA LA LA LA L T I J D   D I R E C T E   H U L PT I J D   D I R E C T E   H U L PT I J D   D I R E C T E   H U L PT I J D   D I R E C T E   H U L PT I J D   D I R E C T E   H U L P
B I J   OB I J   OB I J   OB I J   OB I J   O V E R L I J D E NV E R L I J D E NV E R L I J D E NV E R L I J D E NV E R L I J D E N

Als een prachtige klaproos
Zomaar tussen het wilde gras
Was jij daar voor ons
En zoals een klaproos in het veld
Zijn we je te snel weer kwijt geraakt.

Na alle fijne jaren vol zorg, aandacht en begrip voor ons 
en anderen, is van ons heengegaan mijn lieve man, onze 
vader en opa

Johannes Jacobus Sebregts

Delft, 29 oktober 1926                Haarlem, 3 februari 2010 

Hennie Sebregts - van der Weerdt

Marja en Johan
 Axel, Brian

Karin en Robert
 Vincent en Maren, 
 Patricia
 Stephanie

Hans en Karolien
 Ryanne
 Jasper
Eddy

Van Leeuwenhoekstraat 14
2041 VB  Zandvoort

De crematieplechtigheid heeft reeds plaatsgevonden.

Haarlemmermeer                                 Zandvoort
11-11-1943                                          01-02-2010

Met verslagenheid en hartenpijn laten wij weten 
dat plotseling is overleden

Jeremias Zorge
Jirre

Mijn zorgzame echtgenoot, onze vader,
 schoonvader en opa.

Hij was zo trots op zijn kinderen en heel blij 
met zijn kleinzonen.

M.J. Zorge-van Beek

Dino en Daniëlle
 Bruno, Jonah

Yuri en Mandy

Correspondentieadres:

Ir. G. Friedhoffplein 9
2042 BN  Zandvoort

De begrafenisplechtigheid heeft plaatsgevonden.

Dag liefste moeder van de Wereld.
Geborgenheid en liefde heb je ons gegeven,
zo was je hele leven, je was een schat voor ons allen,
je te moeten missen zal ons zeer zwaar vallen.

Tjaltje Schouten - Weima
~ Sjollie ~

* 8 juni 1918                                              † 9 februari 2010 
te Drachten                                               te Zandvoort

Wim en Doris
Peter en Marion
Remco

Onze grote dank gaat uit naar de medewerkers van 
Huis in de Duinen voor hun liefdevolle verzorging.

Er is gelegenheid tot afscheid nemen op donderdag 11 
februari van 19.00 tot 20.00 uur in Huis in de Duinen, 
Herman Heyermansweg 73 te Zandvoort. 

Correspondentieadres:
W. Schouten
Zandvoortselaan 153 
2042 XK  Zandvoort

De crematieplechtigheid zal in stilte plaatsvinden.

‘Carpe Diem’ - Pluk de dag 

Goede woorden…… 
Mooie liederen…… 

Troostende kaarten en brieven…… 
Prachtige bloemen…… 

Zoveel liefde. 

Door dit warme eerbetoon aan 

Jan Hempenius 

beseffen we dat hij bij velen een bijzondere plaats in nam. 
Dat biedt ons veel kracht en troost. 

Met oprechte dank, 

Alice Hempenius – van den Broek 
Tanja Hempenius 

Zandvoort, februari 2009 

Zie pagina 10

Iets te (ver)kopen?

Plaats een Zandkorrel
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Vuilnis scheiden, een feno-
meen waar we vroeger nog 
nooit van hadden gehoord. 
Zoveel vuilnis hadden we 
trouwens toen nog niet. De 
schillenman kwam met zijn 
karretje wekelijks langs. Alle 
kliekjes en schillen werden 
opgehaald. Ook de vodden-
man kwam langs de deur. En 
de melkboer schonk zijn heer-
lijke, romige melk in een pan. 
Wel eens gehoord van een 
melkkoker? Een soort ijzeren 
kan met een deksel vol gaten, 
tegen het overkoken. Oude 
kranten werden gebruikt 
om de kachel aan te maken. 
Of voor het konijnenhok. Zo 
bleef er weinig over om in de 
ijzeren vuilnisbak te kieperen. 
Tegenwoordig hebben we 
‘de recycling’. Naast kranten, 
glas en groenafval hebben 
we nu ook de container voor 
plastic afval. In een huis-aan-
huisfolder van de gemeente 
werd verzocht ook dit te be-
waren. “Plastic? Gebruik ik 
bijna niet”, was mijn reactie. 
Niets is minder waar. Binnen 
een week was de aangele-
verde zak tjokvol. En nu? Op 
naar de Louis Davidsstraat. 
Om het in de betreffende bak 
te gooien. Zwaar is dit afval 
niet. Wel onhandig, vooral 
op de fiets. Moet ik, naast al 
het andere recyclingspul, ook 
plastic gaan verzamelen? Wil 
ik dat wel? “Je kunt de betref-
fende zakken alleen afhalen 
bij de remise”, staat in de 
folder. Moeten we daarvoor 
dan steeds naar Zandvoort 
Noord? Geen goed idee. Een 
extra afhaalpunt in het cen-
trum van Zandvoort lijkt me 
wel handig. “Als de container 
vol is, gaat u naar het volgen-
de recyclingpunt”. Ook geen 
goed idee. Want als de bak vol 
is zet iedereen zijn zak naast 
de container. Gelukkig wordt 
de bak nu twee keer per week 
geleegd, las ik in deze krant. 
O, ja, ik ben de batterijen nog 
vergeten, die ik trou-
wens braaf inlever. En 
mijn oude mobiele te-
lefoon? Lever ik niet in, 
daar blijf ik gewoon 
mee bellen. Oud is zo 
gek nog niet!

cartoon

Recycling 
column
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De commissie Planning & Control heeft zich afgelopen 
woensdag moeten uitspreken over een aantal zeer be-
langrijke zaken.  Bijvoorbeeld de organisatie aangaande 
de Beeldkwaliteit in het gebied van de Middenboulevard 
en de evenementenvisie van het college.

Wethouder Marten Bierman 
was ervan overtuigd dat er 
binnenkort wat zaken gaan 
lopen die door een team, 
dat de beeldkwaliteit in de 
Middenboulevard zal gaan 
bewaken, geïnitieerd zullen 
worden. Volgens hem is het 
onlangs vastgestelde bestem-
mingsplan Middenboulevard 
in functie en heeft niemand 
om een opschortende werking 
daarvan gevraagd. Zandvoort 
kan dus in de Middenboulevard 
vooruit, volgens Bierman. Cees 
van Deursen (GL) en Gert Jan 
Bluijs (CDA) waren het niet 
met hem eens. Bluijs omdat 
hij het niet met de financiële 
onderbouwing eens was en 
Van Deursen omdat hij vreest 
dat de Raad van Staten weer 
een negatief oordeel zal vel-
len. Pim Kuijken (PvdA) stak 
het college een hart onder de 

riem door mede te delen dat 
de PvdA altijd het vertrouwen 
heeft gegeven. Hij wil wel 
en beetje vaart achter het 
Middenboulevard-gebeuren 
zetten. Er tekende zich een 
meerderheid af voor een 
nieuw voorstel en Bierman 
beloofde dat dat gemaakt zal 
worden. 

Evenementenvisie
Belinda Göransson (VVD) brak 
een lans voor ondernemers 
die iets willen organiseren. 
Nu is het zo dat veel onder-
nemers de juiste weg niet 
weten om een vergunning 
aan te vragen. Zij wilde ook 
de lijst van mogelijke evene-
mentenlocaties aangevuld 
zien omdat die in haar ogen 
niet volledig is. Tevens vroeg 
zij de gemeente om het te-
kort dat ontstaat wanneer 

Commissie moest zich buigen  
over een aantal belangrijke zaken

Politiek verslag commissie Planning & Control d.d. 3 februari

de Ondernemersvereniging 
Zandvoort een bedrag moet 
aanvullen voor de evenemen-
ten in de muziektent maar dat 
niet kan ophoesten, op zich te 
nemen. Het zou dan gaan om 
een bedrag van circa € 20.000. 
Kuijken vroeg aandacht voor 
de financiële mogelijkheden 
van de gemeente die in zijn 
ogen teruglopen. Dit in het ka-
der van de vraag die Göransson 
gesteld had over de financiële 
invulling van de evenementen 
in de muziektent. Wethouder 
Wilfred Tates komt met deze 
evenementenvisie omdat hij 
het nu tijd acht om daarmee 
te komen: “Het college is zich 
bewust dat de horeca de kurk 
is waarop de economie van 
Zandvoort drijft.” Toch zei hij 
dat de belangen van alle on-
dernemers meegenomen zul-
len worden in het beleid dat 
het college wil voeren. Het een 
en ander zal worden vervolgd 
in de laatste raadsvergadering 
in de huidige samenstelling. 
Die vindt plaats volgende 
week dinsdag om 20.00 uur 
in de raadszaal.

De huidige voorzitter Pieter Joustra (l) en zijn voorganger Eg Poster

vervolg - pagina 1  - ZFM-receptie

Hij kreeg een gouden mi-
crofoon opgespeld als teken 
van waardering voor zijn vele 
arbeid voor de omroep. Later 
kreeg Harms, die al jaren be-
stuurslid is, ook nog door de 
huidige ploeg vrijwilligers 
een tweetal toegangsbe-
wijzen voor een concert van 
‘De Toppers’ aangeboden, die 

hij samen met zijn steun en 
toeverlaat Daniël Lefferts zal 
gaan verzilveren. Na het offi-
ciële gedeelte was er nog een 
informeel samenzijn en gin-
gen de voetjes opnieuw regel-
matig van de vloer op de voor 
de radiomakers meer dan 
herkenbare muziek van Ruud 
Jansen, die uiteindelijk de 

avond afsloot met een uitste-
kende cover van de Zabeldans 
van Katchadourian, in de uit-
voering van de vooral in de 
jaren zestig en begin jaren 
zeventig bekende Haarlemse 
popgroep Ekseption.

After party
Een perfecte avond ging zo op 
een onnavolgbare wijze ten 
einde en begaf een groot deel 
van de receptiegangers zich 
naar een binnen de omroep 
bekend café in de Haltestraat 
voor een zogenaamde ‘af-
ter party’. De Zandvoortse 
Courant is benieuwd wat het 
moet worden als ZFM haar 
25-jarig bestaan zal vieren. 
Men zal vroeg met het orga-
niseren daarvan aan de gang 
moeten om deze dinsdag te 
kunnen overtreffen. Dat zal 
niet gemakkelijk worden!

burgerlijke stand
30 januari - 5 februari 2010

Geboren:
Thor, zoon van: van Westerloo, Johannes en: Berg, Valborg 
Kristine.
Dylan, zoon van: van der Wal, Sander en: van Damme, Yasmin.
Olivia Vera Lisa, dochter van: Stokman, Ronald Bernard en: 
Hovenier, Suzanne Nathalie.

Ondertrouwd:
van Seggelen, Johan en: da Guia Radzinsky, Silvia Amelia.
van der Meij, Bas en: de Hamer, Kirsten.

Huwelijk:
van der Plas, Oscar Simon Marius en: Krot, Lisanne Ernestienne 
Bernadette.

Overleden :
Kok, Klaas, oud 87 jaar.
van der Pol, Johannes Gerardus Wilhelmus Maria, oud 76  jaar.
de Groot, Nico, oud 76 jaar.
Harteveld geb. Paap, Cornelia, oud 64 jaar.
Mooiman, Johanna, oud 76 jaar.
Snellens geb. Lourens, Elisabeth, oud 88 jaar.
Zorge, Jeremias, oud 66 jaar.

Komende zondag
Protestantse gem. Zandvoort
10.00 uur ds. mr. J.W. Verwijs
www.kerkzandvoort.nl
RK Parochie St. Agatha
10.30 uur Pastor D. Duijves
www.aap-parochies.nl
RK Parochie Antonius & Paulus
10.30 uur Pastor C. van Polvliet

kerkdiensten 

3 maart bent u aan zet!

Wilt u een Goed Beter Zandvoort?

Stem GBZ!
GA OOK NAAR WWW.GBZ.NU
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Verschijnt iedere donderdag en wordt gratis
huis-aan-huis bezorgd in heel Zandvoort en Bentveld!
Kantooradres: Kleine Krocht 2 • 2042 JN Zandvoort 
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Openingstijden: maandag en dinsdag 09.00 - 17.00 uur.
Overige dagen op afspraak.
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colofon waterstanden
feb w a t e r

Hoog Laag Hoog HoogLaag
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02.49
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10.06
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00.34
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05.28
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1 2 . 1 4
1 2 . 5 0
1 3 . 1 4
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-
-
-

16.09
16.39
17.09
1 7. 3 9
18.09

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

 

 

 

 

Seniorenmenu: € 7,00 
Ma 14-09-09  Gebakken tartaar met gebakken aardappelen en spinazie 

Di 15-09-09  Kibbeling met frites, sla en sausjes 

Wo 16-09-09  Macaroni met een gebakken ei 

Do 17-09-09 Andijvie stamppot met een bal gehakt 

Vr 18-09-09  Vissticks met frites, doperwten en wortelen 

Za 19-09-09  Nasischotel met 1 stokje saté en een gebakken ei 

Zo 20-09-09  Kippotje met frites en sla 

Ma 21-09-09  Gebakken lever met aardappelpuree en rode kool 

Di 22-09-09  Scholfilet met gebakken aardappelen en wortelen 

Wo 23-09-09 Hutspot met warme worst en gebakken spek 

Do 24-09-09  Schnitzel met frites en witlof 

Vr 25-09-09 Gestoofde kabeljauw met aardappelpuree en bloemkool 

Za 26-09-09  Kippenbout met frites en sla 

Zo 27-09-09  Bal gehakt met gebakken aardappelen en bloemkool 

Bestellen voor 11.00 en bezorgd tussen 12.00 en 14.00 uur of eventueel tussen 16.00 en 
17.30 uur.  U kunt ook een plaatsje reserveren in ons restaurant om gebruik te maken 
van het seniorenmenu. Bent u in bezit van de ZandvoortPas, dan krijgt u een toetje 
gratis. 

Brasserie restaurant Harocamo 

Kerkstraat 14  |  023-5712102 

Geen zin om te kokkerellen? Gewoon Harocamo even bellen!
Wij bezorgen voor ieder wat wils, zoals broodjes, saté, 
spareribs, diverse visgerechten of een uitgebreid diner.
U kunt het zo gek niet bedenken!

Let op! Ook de seniorenmenu’s à € 7,-- 
en de daghap à € 10,-- bezorgen wij gratis!

  Bel: 5712102 
  kijk voor meer info:
  www.harocamo.nl 

Brasserie restaurant Harocamo 
Kerkstraat 14, 2042 JE Zandvoort
Geopend van 9.00 tot 22.00 uur
Woensdags gesloten

Passage 2-4  Zandvoort
Tel.: 023-5716785

direzione: 
Alfredo Caramante

Joyce Meister Band Live
Zondag 14 Februari

Vanaf 17.00 uur
Haltestraat 32

Zandvoort
www.cafefier.nl

Gezocht: beschaafde nachtreceptionist; oproepkracht voor 1 a 2 nachten in de week. U bent ver-
antwoordelijk voor de gasten en er is een beperkte lijst van opruim- en schoonmaakzaken. U werkt 
van 23.00 uur tot 07.00 uur ’s morgens. Ideaal voor een student of een gepensioneerd iemand. 

We look for a reliable night porter for 1 or 2 nights a week. You do some cleaning and preparing 
breakfast, but there is time enough for f.i. study or you watch the tv in the reception. Working hours 

from 23.00 till 7.00 

Tevens gevraagd: receptionist voor de dagdienst.
Werktijden in overleg.

Contact: Floris Faber, tel. (023) 5715541, e-mail: info@hotelhoogland.nl  
Hotel Hoogland | Westerparkstraat 5 | 2042 AV Zandvoort (The Netherlands)

Hotel Hoogland ***
Aan de voet van de watertoren. Dertig kamers, 3 sterren, het gehele jaar geopend.  
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De rolemmers voor het Groente-, Fruit- en Tuinafval (GFT) worden 
zes keer per jaar gratis schoongemaakt door de gemeente. Dit 
jaar is dat in week 8, 16, 24, 32, 40 en 46. Het reinigen gebeurt 
op dezelfde dag als het legen van de GFT-rolemmers. U wordt 
verzocht uw rolemmer na het legen te laten staan totdat de 
schoonmaakploeg geweest is. Let op: er kan enige tijd tussen 
het legen en schoonmaken zitten!
 
Regelmatig bieden bedrijven aan om tegen betaling de rolemmers 
schoon te maken. De gemeente heeft daar geen bemoeienis mee.  
 
Voor meer informatie: zie de afvalwijzer 2010 of raadpleeg deze 
via de gemeentelijke website.

ZANDVOORT SCHOON!? Reinigen GFT-bakken

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)

zen jazz te plezieren. Echter 
op 21 februari aanstaande 
gaan oude getrouwen als 
Fred Kroonsberg , Hans 
Sandbergen, Tom Hendriks 
met als laatste binnenko-
mer David Habich vanuit de 
studio aan het Gasthuisplein 
vier uur lang ZFM Jazz (10.00 
tot 14.00 uur) verzorgen en 
ontvangen dan vele oud-pre-
sentatoren met hun uitver-
koren jazzmuziek. Het wordt 
een unieke uitzending, welke 
te beluisteren is via de kabel 
(104,5) of de ether (106.9 FM).

Genootschap  
Oud Zandvoort
De nieuwe Klink 117 is een 
eerbetoon aan de firma 
Bakels die gedurende 140 
jaar Zandvoort in al zijn fa-
cetten vastlegde op de ge-
voelige plaat. Het extra dik-
ke bewaarexemplaar van 46 
pagina’s heeft 3 hoofdonder-
werpen: de geschiedenis van 
de fotografie in Zandvoort, 
de familie Bakels en Bakels 
de ondernemer. Verder is er 
van 12 februari tot en met 
4 april in het Zandvoorts 
Museum een tentoonstel-
ling met een selectie uit de 
collectie Bakels. Noteert u 
meteen even 26 februari in 
de agenda, dan is er weer 
een Genootschapavond in 
De Krocht.

Klassiek in Bodaan 

Op zaterdag 13 februari 
2010 vindt in zorgcentrum 
A.G. Bodaan in Bentveld een 
klassiek kamermuziekcon-
cert plaats. Het wordt in 
nauwe samenwerking met 

Stichting Muziek In Huis 
georganiseerd. Het ensem-
ble Duo Davidse/Tamura, 
bestaande uit Filip Davidse 
(saxofoon), Naomi Tamura 
(piano) zal een gevari-
eerd klassiek programma 
brengen met werken van 
Schumann, Ravel, Bernstein 
en Gershwin. Het program-
ma begint om 14.30 uur en 
duurt één uur. Er is geen 
pauze.

Lezing over diervoeding 
Op donderdag 25 februari 
wordt in De Dierenwinkel 
een gratis lezing gegeven 
worden door dierenarts 
en osteopaat Erwin van 
Gijtenbeek en paraveteri-
naire Edith Kuiper. Alles wat 
u al had willen weten, o.a. 
over rauwe voeding voor 
de hond en kat, komt aan 
de orde. Bespreekpunten 
zijn: de anatomie en fysio-
logie van de hond en de kat; 
productie van brokvoeding; 
rauwe voeding; onderzoek 
naar het verschil tussen 
rauwe en brokvoeding; 
Carnivoer, kompleet vers 
vlees (kvv) en bones and raw 
food (barf). De lezing duurt 
ca. 11/2 uur en begint stipt 
om 20.00 uur. Na afloop is 
er uitgebreid gelegenheid 
tot het stellen van vragen. 
Graag vóór 18 februari aan-
melden in De Dierenwinkel, 
Burg. Engelbertsstraat 90a, 
tel. 5738808.

Opbrengst voor Haïti
De flessenactie voor de 
slachtoffers van de aardbe-
ving in Haïti was een groot 
succes. Ruim 1000 lege fles-
sen werden ingezameld en 
gingen door het emballage-
apparaat in de supermarkt. 
Ook waren er kinderen die 
op eigen initiatief geld 
ingezameld hadden met 
klusjes. Het totaalbedrag 
wat gestort is op giro 555 is 
€ 285,40.

Kappen van bomen
In de eerste week van fe-
bruari wordt een volgende 
fase van het Beheerplan 
Kostverlorenpark uitge-
voerd. De werkzaamheden 
betreffen ondermeer de 
kap van 119 bomen, waar-
voor eind vorig jaar een 
kapvergunning is verleend. 
Deze bomen zijn met een 
gele stip aangegeven. De 
werkzaamheden zullen 
voornamelijk in het zuid-
westelijke bunkerdeel 
van het Kostverlorenpark 
plaatsvinden. Dit is het deel 
dat is gelegen tegen de tui-
nen van de percelen aan de 
Kostverlorenstraat en deels 
ook de jhr. Quarles van 
Uffordlaan. De werkzaam-
heden zullen over een peri-
ode van enkele weken wor-
den uitgevoerd. De toegang 
tot het Kostverlorenpark 
zal de wandelaars niet 
worden ontzegd maar het 
wordt aanbevolen het bo-
vengenoemde deel tijdens 
de werkzaamheden te mij-
den. De uitvoerders van 
Landschap Noord-Holland 
zullen bij het kappen de 
nodige voorzichtigheid in 
acht nemen. Desondanks 
wordt u verzocht voorlopig 
een ander pad te kiezen.

ZFM swingt al 20 jaar
De Zandvoortse Omroep-
organisatie ZFM bestaat 
20 jaar en het betekent 
dat ook het oudste pro-
gramma van de lokale ra-
dio, ‘ZFM Jazz’, jubileert. 
Het is waarschijnlijk het 
oudste jazzprogramma 
in de Nederlandse ether 
en heeft ook luisteraars 
ver buiten Zandvoort. Tot 
in Bourtange, Dokkum en 
zelfs Peking aan toe, via de 
website www.zfmzand-
voort.nl. Elke zondagmor-
gen staat het jazzteam 
klaar om Zandvoort 2 
uur lang met welgeko-

Gemeente zoekt opvolger van Klaas Koper
De gemeente Zandvoort is op zoek naar een opvolger van onze dorpsomroeper Klaas Ko-
per. Het is al een poosje bekend dat Klaas, die dit jaar 80 hoopt te worden, na 16 jaar de 
pijp aan Maarten geeft. Zijn laatste optreden, indien mogelijk, zal tijdens het Stads- en 
Dorpsomroepersconcours in onze woonplaats, op 25 september aanstaande, zijn. 

In 2007 won Klaas Koper het Omroeperconcours in Zandvoort

gemeester Niek Meijer, Klaas 
Koper en Gert Toonen. De 
wedstrijd zal op het Kerkplein 
vanaf 11.15 uur plaatsvinden 
en zal de uiteindelijke nieuwe 
dorpsomroeper moeten op-
leveren. 

De kandidaten, zowel dames 
als heren, moeten beschik-
ken over een duidelijke stem, 
niet meer en niet minder. 
De dorpsomroepers in spe 
zullen in ieder geval tot de 
selectiewedstrijd op 30 april 
aanstaande door Koper in-
tensief worden begeleid. 
Daarna zal de winnaar zo 
mogelijk nog meer inten-
sieve hulp van hem krijgen. 
“Ik wil wel benadrukken dat 
men niet moet proberen om 
mij na te doen. Ik ben na 16 
jaar dermate ervaren dat zo-
iets niet eerlijk is. Ook ik ben 
onderaan de ladder van het 
Nederlands Genootschap van 
Stads- en Dorpsomroepers 
begonnen. Het is echter wel 

 “Ik word dit jaar 80 jaar en 
vind het nu wel genoeg. Ik 
ben 16 jaar bezig geweest 
om mijn geliefde Zandvoort 
te promoten. Toch zou ik nog 
graag een keer Nederlands 
Kampioen willen worden en 
daarom houd ik de mogelijk 
open om na de wedstrijd in 
Zandvoort nog een of twee 
wedstrijden eraan te plak-
ken maar in principe is dat 
wel mijn laatste wedstrijd”, 
zegt de man met de sonore 
en volumineuze stem. 

In overleg met de wethou-
der van Cultuur, Gert Toonen, 
heeft Koper een procedure 
uitgedacht waar een op-
volger uit moet komen. 
Geïnteresseerden dienen zich 
in ieder geval vóór 12 maart 
aanstaande aan te melden. 
Gegadigden worden uitgeno-
digd om op Koninginnedag 
een ‘proeve van bekwaam-
heid’ af te leggen tegenover 
een jury bestaande uit bur-

de bedoeling dat de nieuwe 
Zandvoortse omroeper lid 
wordt van het genootschap 
om zodoende onze woon-
plaats in den lande te pro-
moten”, zegt Koper. 

Gegadigden, en de gemeente 
roept met nadruk ook dames 
op, kunnen zich aanmelden 
via dorpsomroeper@zand-
voort.nl. 

Het concours heeft in Zand-
v oort een plaats gekregen 
door de oud-directeur van 
de Zandvoortse VVV, Theo 
Hilbers. Die was in zijn vori-
ge vestigingsplaats Egmond, 
in 1963 (!), als eerste in 
Nederland begonnen met zo 
een concours en heeft dat na 
zijn aanstelling in Zandvoort 
hier voortgezet. Koper nam 
vanaf 1996 deel aan deze 
wedstrijd in onze woonplaats 
en heeft zijn eerste wedstrijd, 
toen Hilbers juryvoorzitter 
was, gewonnen. 



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

Meest verkopende makelaar in 
Zandvoort 2009! (bron: NVM)

Rob Greeven Kim Dekker Timo Greeven Suzanne Greeven

Zaterdag 6 maart van 12.00-14.00 uur WOONCAFÉ in Café Neuf!

Vraagprijs: € 429.000,= k.k.

Vraagprijs: € 309.000,= k.k.

Vraagprijs: € 269.000,= k.k.

Vraagprijs: €  249.000,= k.k.

Vraagprijs: € 365.000,= k.k.
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Dr. C.A. Gerkestraat 111

Van Speijkstraat 2-19

Lorentzstraat 302

Schelpenplein 18

Tjerk Hiddesstraat 139

Max Planckstraat 42

De Ruyterstraat 13
Deze heerlijke eengezinswoning met veranda aan de achter-
zijde is gelegen op een centrale ligging in Zandvoort en 
op loopafstand van het centrum, het strand en de duinen. 
In 2005 is de woning van binnen geheel gerenoveerd. De 
woning heeft o.a. een sfeervolle woonkamer met gashaard, 
een landelijke open keuken, 3 slaapkamers, 2 badkamers, 
een infrarood sauna , een voortuin en een heerlijk beschutte 
achtertuin met achterom en stenen schuur.

• Een woning om zo te betrekken;
• Verzorgde en fraai aangelegde tuin met veranda;
• Woonoppervlakte ca. 130m2, perceel 147m2;
• Zie www.greevenmakelaardij.nl voor details 
 en digitale plattegronden.

Zoekt u bijzonder veel ruimte en 4 slaapkamers op een centrale  
locatie dan is deze héérlijke, ruime en moderne 5-kamer maison-
nette, welke over 3 woonlagen verdeeld is en 2 riante zonneterras-
sen heeft, zeker de moeite waard om van binnen te bezichtigen! 
De woning is gelegen op een levendige locatie dichtbij het NS-
station, het centrum, de duinen en het Noordzee strand. In de on-
derbouw bevindt zich de privéparkeerplaats en de ruime berging.

• Zo te betrekken, géén ruimteverlies door bijv. schuine daken!
• Woonoppervlakte ca. 140m2, inhoud ca. 350 m2, 

bouwjaar 2000;
• Privéparkeerplaats en berging in de onderbouw; 
• Servicekosten € 140,= per maand;
• Zie www.greevenmakelaardij.nl voor details 

en digitale plattegronden. 

Deze ideale eengezinswoning is gelegen aan de duinrand in 
een kindvriendelijke buurt met vrije parkeermogelijkheden. 
De woning beschikt o.a. over een heerlijke woonkamer met 
“doorkijk” over de duinen, een landelijke open keuken v.v. 
inbouwapparatuur, een badkamer v.v. wastafel en douche, 
4 slaapkamers én een royale achtertuin op het zuiden met 
berging. De duinen zijn op 50 meter afstand gelegen!! 

• Prettige woning met een heerlijke achtertuin;
• Gehele woning v.v. dubbel glas en kunststofkozijnen;
• Ideale gezinswoning 4 slaapkamers;     
• Woonoppervlakte ca. 100 m2, perceel 151 m2;
• Zie www.greevenmakelaardij.nl voor details 
 en digitale plattegronden.

Deze charmante woning beschikt o.a. over een sfeervolle  
woonkamer met een allesbrander, 2 slaapkamers, een  
badkamer met ligbad en een separate douche. De ligging is  
zeer gunstig ten opzichte van strand, winkels, scholen en  
duinen. Aan de voor- en achterzijde van de woning zijn er  
mogelijkheden om te zitten in de gezellige buurt, die ook  
hartje zomer lekker rustig is.

• Gunstig gelegen in een kindvriendelijke,
 autoluwe en gezellige woonwijk; 
• Parkeerplaatsen in de directe omgeving aanwezig;
• Gehele woning voorzien van dubbel glas;
• Woonoppervlakte ca. 80 m2, perceel 44 m2;
• Zie www.greevenmakelaardij.nl voor details 
 en digitale plattegronden.

Dit ruim en lichte 2-kamer appartement is gelegen op de 9e 

etage met een waan zinnig uitzicht en op een steenworp af-
stand van het strand, het NS-station en het centrum. De entree 
van dit appartement is direct naast het trappenhuis aanwezig. 
U hoeft dus niet over de galerij met uw boodschappen te lopen.  
Verder beschikt het appartement over een zonnig balkon op 
het zuiden, een berging op de begane grond en een afgesloten 
parkeerterrein voor bewoners.

• Servicekosten ca. € 324,- per maand incl. voorschot 
stookkosten en water;

• Eigen afgesloten parkeerterrein voor bewoners;
• Woonoppervlakte ca. 70 m2;
• Zie www.greevenmakelaardij.nl voor details 
 en digitale plattegronden.

Op het bedrijventerrein van Zandvoort ligt deze represen-
tatieve en royale bedrijfsruimte. Het omvat o.a. een royale 
werkplaats, een moderne kantoorruimte met een eigen entree 
en kantine. Het object is voor vele doeleinden geschikt zoals 
een werkplaats, opslag, productiewerkzaamheden, distributie 
en/of kantooractiviteiten. Er zijn 2 privé- parkeerplaatsen op 
eigen terrein aanwezig en in de directe omgeving zijn  
parkeermogelijkheden.

• Het geheel is afgewerkt met hoogwaardige materialen;
• Geheel voorzien van dubbelglas en houten kozijnen;
• Totaal 365 m2 oppervlakte, werkplaats, kantoor, kantine, etc;
• Transportkosten voor rekening koper;
• Zie www.greevenmakelaardij.nl voor details 
 en digitale plattegronden.

Deze ruime drive-in-woning is verdeeld over 4 woonlagen en  
beschikt o.a. over een woonkamer met lichte plavuizenvloer, 
een open keuken, 5 slaapkamers, een moderne badkamer met 
een fraai wastafelmeubel, een ligbad en het 2e toilet. Verder 
heeft het een achtertuin met achterom, een zonnig dakterras 
met zicht op de Noordzee en natuurlijk een inpandige garage! 
Het is gelegen op een steenworp afstand vanaf het strand. 

• Moderne royale woning met 5 slaapkamers;
• Achtertuin met achterom en inpandige garage;
• Woonoppervlakte ca. 150m2, inhoud ca. 390m2, bouwjaar 1990;
• Zie www.greevenmakelaardij.nl voor details 
 en digitale plattegronden.  

Kom naar het 
WOONCAFÉ in Café Neuf 
op zaterdag 6 MAART van 12.00 tot 14.00 uur

Voor al uw vragen voor het kopen 
en verkopen van uw woning!

Vraagprijs: € 165.000,= k.k.

Vraagprijs: € 349.000,= excl. BTW

BedRijFsRuiMTe!

MeT VeRANdA!

ChARMANT!

ZeeZiChT!

ROyAAl!

sTARTeR! geZiN!
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evenementen agenda
11 Bar Battle - 2e ronde: Voetballers 

achter de bar bij Fame

12 Smartlappen - en zeemansliederenkoor Gré v.d. 
Berg. Wapen van Zandvoort, aanvang 20.30 uur 

14 Valentijn - Optreden Joyce Meisterband 
in café Fier, aanvang 17.00 uur

14 Valentijnsfeest - Met muziek uit de jaren 70. 
Wapen van Zandvoort, aanvang 15.00 uur 

16 Nieuw Unicum - Mariska van Kolck treedt 
op in De Brinck. Van 14.30 tot 16.30 uur. 

16 Valentijnbingo - georganiseerd door ANBO 
Zandvoort. Gemeenschapshuis, aanvang 14.30 uur

21 Rommelmarkt - van 10.00-16.00 uur in de Krocht

23 Sjoelwedstrijd - Heren strijden om de winst 
in café Koper

februari

VVV Zandvoort: 7 dagen per week geopend!

Horecaondernemer Ron Brouwer, van Laurel & Hardy, 
heeft de rechtszaak die een drietal van zijn gasten tegen 
hem had aangespannen, gewonnen. De voorzitter van de 
rechtbank Zandvoort, ‘mr.’ H. Kinneging, kreeg van de on-
afhankelijke jury de mededeling dat Brouwer ter goeder 
trouw heeft gehandeld en dus geen straf verdient.

De afdeling Zandvoort van Koninklijke Horeca Nederland 
(KHN) is de laatste tijd aan het groeien. Bij het aantreden 
van de huidige voorzitter Raymond van Duyn, eind 2008, 
waren 68 ondernemers lid van deze belangenvereniging. 
Precies een jaar later stond de teller op 84. 

Horecaondernemer Brouwer 
wint ‘rechtszaak’

Horecavereniging groeit

De redactie van de Zand-
voortse Courant kreeg in de 
vorige editie van deze krant 
een advertentie in het oog 
die, met een grote knipoog, 
een rechtszaak in Laurel 
& Hardy in de Haltestraat 
aankondigde. Een drietal 
van de vaste gasten van de 
lokaliteit had de exploitant 
ervan beschuldigd dat hij de 
heren willens en wetens ie-
dere keer dermate veel drank 
opdrong, dat zij uiteindelijk 
niet meer op de voeten kon-
den staan en slechts moei-
zaam thuis kwamen. Zowel 
de heren Erik Koper, Peter 
Bol en Jan Terol, die hun ei-
gen verdediging voerden, 
als Brouwer, bijgestaan door 
‘mr.’ Frank Vink en een aantal 
deskundigen op het gebied 

Van Duyn meldde dit histori-
sche record met grote trots. 
“Door onze leden actief te 
betrekken bij onze activitei-
ten hebben we een prima 
overlegplatform gecreëerd 
en dat wordt gewaardeerd, 
zo merken wij”, vertelde hij. 
Eén voorwaarde die het nieu-
we bestuur aan de landelijke 
organisatie stelde was extra 
inzet van de consulent in 
Zandvoort. Dat hebben ze 
geweten! Zo wordt er vooraf-
gaand aan elke bestuursver-
gadering een consulenten-
spreekuur gehouden waar 
ondernemers kunnen aan-
schuiven. In 2009 startte ook 
het project Kwaliteitsmeter 
Veilig Uitgaan. Dit project 
werkt volgens een beproefd 
concept en laat alle deelne-
mende partijen, waaronder 
de gemeente en de politie, 
optimaal samenwerken met 

Gefeliciteerd 
      diëtist
Adèle, wij zijn erg trots 
op jouw prestatie!
Je praktijk (adviesinvoeding.nl) 
wordt nu officieel

Liefs Mamma, Frank en Julia

van alcoholmisbruik, accep-
teerden de beschuldigingen 
over en weer niet en span-
den een rechtszaak aan die 
door ‘mr.’ H. Kinneging in het 
etablissement werd voorge-
zeten.

De beide partijen hadden 
een groot aantal deskun-
digen opgeroepen om hun 
gelijk aan te kunnen voeren. 
Ondanks dat al ras duidelijk 
werd dat Brouwer het recht 
aan zijn hand wist, probeer-
den de drie stamgasten 
toch nog hun gelijk te halen. 
Zowel rechter Kinneging als 
de jury, onder voorzitterschap 
van Gerard Kuipers, trapten 
daar niet in en ontsloeg de 
aimabele horeca-exploitant 
van rechtsvervolging.

als hoofddoel een veiliger 
Zandvoort. 

In 2010 wil KHN nog beter 
laten zien dat zij de belan-
genbehartiger is voor de ho-
reca, zowel in het dorp als op 
het strand. De komende tijd 
wordt er alles aan gedaan 
om de samenwerking met 
andere belangenbehartigers 
en ondernemersverenigin-
gen in Zandvoort te optima-
liseren. Ook het overleg met 
burgemeester Niek Meijer 
heeft een structurele vorm 
gekregen. Geïnteresseerde 
horecaondernemers kunnen 
vrijblijvend een afspraak met 
KHN-consulent Ivo Berkhoff 
(06-51174294) maken. In ie-
der geval garandeert KHN 
dat via allerlei kortingen, 
waaronder een korting op de 
Buma/Stemra, het lidmaat-
schap wordt terugverdiend.

SpotlightS
Gratis af te halen:

Oude postfiets inclusief tassen 
want onze opa gaat heerlijk 
genieten van zijn vrije tijd.

Opa en oma, geniet van jullie tuintje, autootje 
en van elkaar.

Heel veel liefs, kusjes en knuffels.
Romy, Lisa, Larissa en Dominique

Bel 023-5732752 of mail 
info@zandvoortsecourant.nl

ook iemand in de Spotlights zetten?

Spotlight €35,- Met ZandvoortPas: 125,-

Vaste paviljoens gaan gebouwd worden
Strandpaviljoen 23, Club Nautique, begint over enkele we-
ken met de bouw van een vaste accommodatie. De eerste 
paal wordt vermoedelijk nog deze maand geslagen. Ko-
mende week wordt het zand geschoven.

Het nieuwe vaste paviljoen van Club Nautique

gen in november 2006 al 
groen licht van de gemeen-
te om in Zandvoort met 
het tweede vaste paviljoen 
naast Take Five te begin-
nen. “Er is daarna veel ge-
beurd”, aldus Coenraad, “er 

Club Nautique is het eer-
ste vaste paviljoen in 
Nederland dat volgens lan-
delijke vergunningen wordt 
gebouwd. Maarten Keislair 
en Werner Coenraad, sinds 
kort officieel partners, kre-

zijn heel veel gesprekken 
gevoerd met ondermeer 
de provincie en het hoog-
heemraadschap. Iedereen 
zit nu op één lijn en alle 
hobbels zijn genomen.”

Voor de horecaonderne-
mers breken spannende tij-
den aan. Maarten Keislair: 
“We willen iets speciaals 
neerzetten, zonder dat de 
oude, vertrouwde sfeer van 
Club Nautique verdwijnt. 
Het paviljoen wordt aan-
zienlijk groter, waardoor 
we aparte ruimtes voor 
het restaurant en feesten 
creëren.” 

Het paviljoen staat straks 
vijf meter boven NAP, maar 
komt nauwelijks boven 
de zeereep uit. “Onder de 
slechtste omstandigheden 
blijft het veilig. Zelfs een su-
perstorm die een keer in de 
10.000 jaar voorkomt moe-
ten we kunnen doorstaan”, 

zegt Coenraad. Het restau-
rant blijft een belangrijke 
pijler voor Club Nautique. 
“We zijn zo’n twintig jaar 
geleden als een van de 
eersten aan het strand 
begonnen met culinaire 
verbeteringen. Het team 
blijft grotendeels gelijk, 
met Dimitri Visser als chef 
in de keuken. We willen veel 
gaan doen met seizoensge-
bonden gerechten.”

Club Nautique is ook een 
officiële trouwlocatie. 
Coenraad: “Het feest kan 
daarna ook bij ons worden 
gehouden. Verder hopen 
we veel vergaderingen en 
bedrijfsfeesten te kunnen 
boeken.” Het paviljoen wil 
voor eind april de deu-
ren openen. Wie via een 
nieuwsbrief op de hoogte 
wil worden gehouden van 
de ontwikkelingen kan een 
e-mailadres achterlaten via 
clubnautique@gmail.com.
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Zoekplaatje
In het archief van het Genootschap Oud Zandvoort bevindt zich foto BLD17031 met 
daarop 12 personen. Achterop de foto staat geschreven: 

1948. Zondagmiddag op 
het strand vlak voor het 
paviljoen van Elias Bol, 

die een broer was van mijn 
vader, Engel Bol. De tonguit-
steker is Piet Paap (Mok) en 

naast hem op het zwarte ta-
feltje zit ik met de witte riem. 
De rest kan ik niet meer noe-

C U L T U U R

Het oude Badhuis | Foto: archief Rob Bossink

Ilja Reijngoud

Voor een vijftigtal selecte jazzliefhebbers was het afgelopen 
zondag weer smullen in De Krocht. Trombonist Ilja Reijngoud 
trakteerde de muziekliefhebbers op een weergaloos muziek-
concert. Bijgestaan door pianist Johan Clement, bassist Ben 
Janssen en Gijs Dijkhuizen op drums werd het weer één van 
die speciale muziekmiddagen.

Onder de paraplu van de nieuwe stichting Behoud Zandvoorts 
Cultureel Erfgoed (BZCE) zijn alle cultuurhistorische vereni-
gingen en stichtingen met een bestuurslid vertegenwoordigd 
in deze stichting. Gezamenlijk willen zij de identiteit van de 
Zandvoortse geschiedenis, in de ruimste zin, koesteren. 

In de regel maakt de zon ons vrolijk en zorgt hij voor de aan-
maak van vitamine D in ons lichaam. Echter veelvuldig, en 
vooral onbeschermd, zonnen kan ook leiden tot zonschade. 
Vroegtijdige huidveroudering, verbranding en soms nog er-
gere zaken als huidkanker!

Ilja Reijngoud excelleert in De Krocht

Zuinig zijn op het 
Zandvoorts cultureel erfgoed 

Doe een huidecho

door Lienke Brugman  

Het verbaast uw recensent 
altijd weer hoe gemakkelijk 
het lijkt om zo een moeilijk 
muziekinstrument te bespe-
len. Vooral bij de trombone 
is een speciale techniek ver-

door Nel Kerkman

De meestgestelde vraag is: 
“Wat is een cultureel erf-
goed?” In het kort gaat het 
om zaken die een grote 
cultuurhistorische en we-
tenschappelijke betekenis 
hebben. Tevens is cultureel 
erfgoed ondermeer een ver-
zamelnaam voor archeologi-
sche monumenten, vondsten 
en opgravingen, archieven, 
nationaal beschermde cul-
tuurvoorwerpen en verza-
melingen, plus beschermde 

Ons dagelijks daglicht bestaat 
uit ultraviolette straling en 
met name de zogenoemde 
langgolvige straling dringt 
soms diep door in de huid. Dat 
is niet altijd zonder gevolgen. 
Door een verandering van het 
DNA kunnen pigmentvlekken 
en een verlies van elasticiteit 
en uitdroging van de huid ont-
staan. 

Wilt u weten in welke mate 
uw huid onder de zonnestra-
ling heeft geleden en hoe u 
deze kunt verbeteren? Kom 
dan op woensdag 17 februari 

eist. Ilja Reijngoud kan het 
niet direct uitleggen. “Elk 
muziekinstrument heeft 
zijn moeilijkheidsgraad”, 
vertelt hij bescheiden, “een 
trombone werkt door mid-
del van de beweging van 
het instrument en op de 
manier waarop je de lucht 
erin blaast.”

Na ‘Love For Sale’ werd het 
nummer ‘How Deep is the 
Ocean’ ten gehore gebracht. 
Met altijd weer dat prachtige, 
zuivere geluid van de trombo-
ne. Het raakt je tot in de bot-
ten. Maar ook pianist Clement 
en drummer Dijkhuizen deden 
De Krocht op zijn grondvesten 
trillen. Bassist Janssen, inval-
ler voor Eric Timmermans, 
was goed op dreef en paste 
perfect bij de overige musici. 

stads- en dorpsgezichten. 
Buiten gebouwen kan het 
ook gaan over een monu-
mentale boom of een bepaald 
landschap, bijvoorbeeld het 
zeedorpenlandschap waar 
Zandvoort zuinig mee moet 
om gaan.

Tradities
Cultureel erfgoed hoeft niet 
alleen over monumenten te 
gaan. Ook immateriële zaken 
zoals sommige tradities met 
onder andere klederdrachten, 
volksdansen, dialecten en 

Het nummer ‘Welcome Home’, 
dat Reijngoud schreef na het 
overlijden van zijn grootvader, 
was één van de topstukken 
van deze middag.

Na het introstuk na de pauze 
met veel solowerk van de pia-
nist en de drummer was het 
weer de beurt aan Reijngoud. 
“Het bijzondere bij deze con-
certen is, dat je zonder dat 
je elkaar kent, toch mooie 
muziek kunt maken. Vooral 
deze eenvoudige maar prach-
tige zaal heeft een geweldige 
akoestiek”. Na het stuk ‘Alone 
Together’ werden er nog enke-
le muziekstukken ten gehore 
gebracht die voor mij wat te 
heftig waren! Echter beslist 
niet voor de ware jazzliefheb-
bers die een staande ovatie ga-
ven aan trombonist Reijngoud 
en de overige musici. “Een mid-
dag om te koesteren”, aldus 
Jazz in Zandvoort-voorzitter 
Hans Reymers. 7 maart is een 
volgend optreden met de van 
oorsprong Russische saxofo-
nist Dmitry Baevsky. Voor meer 
informatie kijkt men op www.
jazzinzandvoort.nl. 

volksgewoontes zijn belang-
rijk om te bewaren en over te 
dragen aan de toekomstige 
Zandvoortse inwoners. De 
stichting BZCE wil mensen 
en gemeente bewust maken 
van de Zandvoortse cultuur en 
geschiedenis. Het is belangrijk 
dat er zoveel mogelijk behou-
den wordt, blijft en beslist niet 
voor Zandvoort verloren mag 
gaan.

Meedenken en 
meewerken
Zo heeft stichting BZCE vorig 
jaar meegedaan met de lan-
delijke monumentendag en 
ook dit jaar doet zij weer mee. 
Het thema 2010 van de monu-
mentendag is ‘de smaak van 
de 19e eeuw’. Omdat er weinig 
gebouwen uit die tijd over zijn, 
wil de stichting het thema op 
een andere wijze benaderen. 
Men is al druk bezig om daar 
invulling aan te geven. Met 
elkaar staat men sterker en 
is de lijn korter om iets van 
de grond te krijgen. Ook een 
canon (tijdslijn door de ge-
schiedenis) over Zandvoort 
staat op het verlanglijstje van 
de stichting BZCE. Meer infor-
matie is te vinden op www.
erfgoedzandvoort.nl. 

men. Een jaar later zat ik al 
in Canada. Was getekend, 
Kees Bol. 

Wie zijn de mensen op 
deze foto? Graag zou 
het Genootschap Oud 
Zandvoort dat willen we-
ten om het vast te leggen 
voor later. U kunt uw be-
richt insturen per e-mail 
naar zoekplaatje@oud-
zandvoort.nl of dit door-
bellen naar Cor Draijer, 
tel. 06-3614 9717 (na 19.00 
uur). Als u de foto wilt 
hebben omdat uw familie 
erop staat, kan deze door 
het genootschap koste-
loos per e-mail worden 
toegestuurd.

aanstaande naar de apotheek 
aan het Beatrixplantsoen 
waar u tussen 10.00 uur tot 
16.00 uur een gratis huide-
choscan kunt laten maken. 
Met een ultrasound echoap-
paraat krijgt u een heel pre-
cies beeld van de gezondheid 
van de diepere lagen van uw 
huid. De huidechospecialiste 
kan u dan adviseren hoe u uw 
huid kunt herstellen en be-
schermen. Aangezien eerdere 
dagen druk bezocht zijn, advi-
seert men u om van tevoren 
een tijd te reserveren via 06-
40889008.
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Valentijnsfeest met de singletjesmuziek uit de ’70! 
Verras daarna je partner met ons Valentijnsdiner: 

 
Salade caprese

of
carpaccio

Tongrolletjes
of

Ossenhaas

Chocolade fondue 
Ter ere van ons 120 jarig jubileum slechts 1890 eurocent p.p.

BY CHRIS KUIN

Naast onze à la carte kaart
deze week een driegangen

valentijns menu voor € 29,50 
 Kaassoep

of
Kreeftensoep

iii

Varkenshaasmedaillons met een 
roomsaus van champignons en cognac

of
Gegrilde Meervalfilet 

 met een saus van room, dille en pernod  
iii

Italiaanse liefde

 Dinsdag gesloten
Zeestraat 36

2042 LC Zandvoort
023-5736680

www.restauranthugoos.nl

VAN AACKEN 
GLASZETTERSBEDRIJF 
levering en plaatsing alle glassoorten.

NU OOK:
vernieuwen kozijnen & schilderwerk.

vrijblijvende offerte!
023-5720480 / 06-41374921
e-mail: aacken@kpnmail.nl

Behang- en schildersbedrijf 
Arnold Nijkamp 

Tel/Fax 571 31 72 Mobiel 
06-54 264 259 

Voor al uw behang-, wit- en 
schilderswerkzaamheden 

www.arnoldnijkamp.nl 
.........................................................

Kabel-internet/adsl 
installa  teur helpt bij alle 

PC-PRO BLEMEN. Advies en 
aanleg (draadloos) netwerk. 

Ook avonden/weekend.
 Rep-it, to taal 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
.........................................................

Beautysalon MYRNA 
Van Speijkstraat 2/101, 

2041KL Zandvoort. 
Behandeling volgens 

afspraak, ook ‘s avonds. 
Tel. 5720108 of 06-48318230
.........................................................

Het Pakhuis, een kring -
loopwinkel waar van alles 

te koop is! Van serviezen en
 glaswerk tot meubels 

en van kleding tot boeken. 
Kennemerweg 6 Zandvoort 

(voormalige TZB kantine) 
De winkel is geopend 

op don-vrij-zat 10-17 uur. 
Info: 06 - 53693409

Appartement te huur. 
Inclusief G/W/E. € 675,- 

per maand, 1 maand borg, 
geen huisdieren. Bel voor 

informatie of bezichtiging: 
Bob Kluft, tel. 06-29527140 

.........................................................
Luister zondagavond 

14 februari om 23.00 uur 
op ZFM-radio naar 

‘Het Laatste Uur’. Daarin 
vertelt Ria over haar jeugd 
en de verandering in haar 

leven. ZFM-radio is op 106.9 
FM of  www.zfmzandvoort.
nl te beluisteren. Meer info? 
Mail: hetlaatsteuur@live.nl
 ........................................................

Verloren op zaterdag 
6 febr.: handgemaakte 

indiaanse ketting. 
Zilver met turquoise 

steentjes links en rechts. 
Aan de ketting hangt een 

hoefijzer, ook voorzien 
van steentjes. De ketting 
heeft een grote emotio-
nele waarde. Tel. 06-5387 

6056 (Hr. Kuipers) 
.........................................................

Ruimte gezocht om mijn 
Diëtistenpraktijk uit te 

breiden. Vanaf 50 m2 op 
te delen in min. 2 ver-

trekken. Begane grond. 
Mail: dietist@planet.
nl of tel. 06-22249100

.........................................................
Te huur: gemeubileerd 
appartement. M.i.v. 1 

maart. Tel. 5718597

ZANDKORRELS INVULBON
Met ZandvoortPas korting op een zandkorrel

Particuliere zandkorrel €7,50
Met ZandvoortPas €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 zandkorrel €12,50 (excl.BTW)
Met ZandvoortPas €10,-
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, Kleine Krocht 2
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 verkeerde of onjuiste inhoud 
van Zandkorrels. Zet- en typefouten voorbehouden. 

Tevens door u in te vullen:

Uw (bedrijfs)naam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Uw Zandvoortpas nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

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

1
2
3
4
5
6
7
8
9

APK KEURING
Alle merken vanaf € 29,-

vraag naar de voorwaarden

Bij grote beurt gratis!
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Zondag 14 februari
Valentijn

Vergeet niet je liefje of  
Valentijn te verwennen met een 
doos Leonidas bonbons of een 

Valentijnstaart van Tummers.

Bestel tijdig.

14 februari
Valentijnsdag!

Specialist voor al uw bloemwerken.

TIJDELIJK ALLES ONDER EEN DAK

Gedurende de verbouwing gaat de 
verkoop van Confet’ti B.V., Haltestraat 11, 

door aan de overzijde bij 
”EMOTION By ESPRIT”

Vergeet uw kadobonnen niet

Ideeën voor Valentijn
10% korting op de

lingerie collectie & accessoires
TeL.: 023-57 138 80 www.CoNfeT-TI.NL

Valentijns Menu
14 februari 2010

Cocktail de l’Amour
***

Hollandse garnalencocktail, geserveerd met briochebrood
of

Carpaccio van gerookte lende , 
geserveerd met tête de moines en truffelolie 

***
Zalmfilet uit de oven ,gegratineerd met Parmezaanse 
kaas en pesto geserveerd met pasta en kreeftensaus

of
Gebraden lamsrug met gepofte kriel , Poolse

 zuurkool en een jus van knoflook, sjalotten en vanille
***

Valentijnsliefde    € 29,50 p.p.
Boulevard Paulus Loot, paviljoen 5, Zandvoort, voor reserveringen: 023-5716119 / info@tfaz.nl



12

Gemeenteraadsverkiezingen 2010
De Zandvoortse Courant volgt, zoals u al gemerkt hebt, de aanloop naar komende ge-
meenteraadsverkiezingen nauwlettend. Dit jaar is er echter het een en ander veranderd 
in de wijze waarop men waar mag stemmen. 

De vragen van deze week zijn:

1. Het parkeerbeleid is nog niet in heel Zandvoort ingevoerd. Wat zijn uw plannen voor het 
parkeren in Zandvoort voor bewoners en de toeristen?

2. Moet de gemeente of de ondernemers pogen om grote evenementen binnen de Zandvoortse 
grenzen binnen te halen? En aan welke evenementen zou u de voorkeur geven? 3 maart 2010

Wat zijn uw plannen voor het parkeerbeleid?
Parkeren mag niet frustreren en het parkeerbeleid mag geen 
melkkoe van de gemeente zijn. Het doel is om de beschikbare 
plaatsen zo eerlijk mogelijk te verdelen onder bewoners en 
bezoekers van Zandvoort. De VVD is voorstander van één 
parkeervignet voor alle Zandvoorters, zodat zij in geheel 
Zandvoort kunnen parkeren.

Moet Zandvoort pogen 
om grote evenementen binnen te halen?
Het binnenhalen van grote of kleine nieuwe en kwalitatief 
hoogwaardige evenementen is bij uitstek een taak voor de 
nieuwe marketingorganisatie van Zandvoort. Zij moeten 
hierbij gezien worden als de spin in het web, waarbij ook de 
ondernemers en de gemeente betrokken zijn als partners. 
De gemeente moet faciliteren, maar niet organiseren.

Wat zijn uw plannen voor het parkeerbeleid?
Het is natuurlijk idioot dat de gemeentebesturen van 
Zandvoort, en de Zandvoortse bevolking, na vele decennia 
van ontwikkeling als badplaats, nog altijd niet op één lijn zit-
ten. Het feit dat het onlangs gepresenteerde parkeerbeleid 
weer op de lange baan geschoven werd, doet ons het ergste 
vrezen voor de toekomst. Feit blijft dat je elke parkeerplaats 
optimaal moet benutten. We gunnen iedereen zijn eigen 
plekje voor de deur, maar het kan niet zo zijn dat plaatsen 
die, zeker in het hoogseizoen, hard nodig zijn onbezet blijven 
omdat deze door belanghebbenden overdag niet gebruikt 
worden. Een parkeerbeleid verschilt niet van andere vormen 
van beleid. Je voert het in, evalueert en gaat bijstellen waar 
het niet helemaal lekker loopt.

Moet Zandvoort pogen 
om grote evenementen binnen te halen?
De kwaliteit van een evenement zit natuurlijk niet in de 
grootte ervan. Wij vinden dat Zandvoort in ieder geval meer 
moet gaan bieden op het gebied van culturele evenemen-
ten. De activiteiten in en rond het muziekpaviljoen wijzen 
erop dat we in de goede richting gaan. Deze zouden in de 
toekomst uitgebreid kunnen worden naar andere plekken in 

Wat zijn uw plannen voor het parkeerbeleid?
Helaas moet het CDA Zandvoort constateren dat de afge-
lopen 4 jaar geen duidelijk parkeerbeleid is gemaakt. Het 
CDA wil een goed parkeerbeleid, dat zowel voor de bewo-
ners als voor de toerist duidelijk is en waarbij we ons moe-
ten onderscheiden met scherpe en betaalbare tarieven. 
We willen af van de begrippen BEL en PAP en willen stre-
ven naar één systeem, het Zandvoortse model, waarbij de 
Zandvoort-vergunning wordt ingevoerd. Dit betekent voor 
elke Zandvoortse auto een vergunning. Het toeristisch par-
keren moet een uithangbord zijn voor Zandvoort, waarbij 
de parkeerterreinen, de parkeerplaatsen aan de Cort v.d. 
Lindenstraat  en de parkeerplaatsen aan de boulevards ge-
bruikt dienen te worden voor het toerisme. Hier kunnen alle 
toeristen van hotels, pensions en kamerverhuurbedrijven 
hun auto kwijt.

Moet Zandvoort pogen 
om grote evenementen binnen te halen?
Vast staat dat de afgelopen 4 jaar te weinig vooruitgang is 
geboekt als het gaat om Zandvoort als badplaats op de kaart 
te zetten. Een goed functionerende VVV-organisatie is niet 
voldoende. De basis van een goed toeristisch en economisch 
beleid moet nog steeds gemaakt worden. Het verdwijnen 
van de A1GP races en het KLM Open is een groot gemis voor 
Zandvoort! Wij zouden deze evenementen weer terug willen 
halen. Daarnaast zou de Formule 1 in Zandvoort een fan-
tastisch evenement zijn! De gemeente en de ondernemers 
zouden naar onze mening meer samen moeten werken om 

Wat zijn uw plannen voor het parkeerbeleid?
Het door wethouder Tates eind 2009 aan de raad voorge-
legde Parkeerplan was een voortzetting van bestaand beleid. 
Meer van hetzelfde dus. Op grond van een initiatief van een 
werkgroep, waarin ook OPZ vertegenwoordigd was, heeft 
de raad besloten te laten onderzoeken of er een ander, een-
voudiger parkeerbeleid denkbaar is. Waarbij inwoners van 
Zandvoort na aanschaf van een parkeervignet overal gratis 
kunnen parkeren, met uitzondering van winkelstraten, par-
keerterreinen en de boulevards. Ook wordt uitgezocht of de 
parkeertarieven omlaag kunnen. OPZ wil, in goed overleg 
met ondernemers, parkeerbeleid voor pension- en hotel-
gasten (verblijfstoerisme) en werknemers van bedrijven 
vaststellen. In de loop van 2010 zal duidelijk worden wat de 
mogelijkheden en de keuzes zijn.

In plaats van een oproep-
kaart krijgen alle ingezete-
nen een zogenaamde stem-
pas die in ieder stembureau 
gebruikt mag worden. Met 
deze stempas kunt u in ie-
der stembureau binnen de 
gemeente Zandvoort stem-
men, mits u uw legitimatie 

kunt overhandigen. 

Tevens heeft de gemeente 
bepaald dat er een aantal 
stembureaus extra zullen 
komen. Dit in het kader dat 
er handmatig geteld moet 
worden en als de spoeling 
dun is, dan zijn de stem-

men eerder geteld. Welke 
stembureaus er precies bij 
komen, zal de Zandvoortse 
Courant later bekend maken. 
Gedacht in dit kader moet 
gedacht worden aan een ex-
tra stembureau in Zandvoort 
Nieuw Noord en een bij het 
NS-station.

Moet Zandvoort pogen 
om grote evenementen binnen te halen?
Evenementen vormen, naast strandbezoek, een extra aan-
leiding voor een bezoek aan Zandvoort. In de zogenaamde 
schoudermaanden, als er al of nog strandpaviljoens op het 
strand staan, is er volgens ons ruimte voor grotere sportieve 
evenementen op het strand. Buiten het terrein van Circuit 
Park Zandvoort zijn er niet zoveel locaties die zich lenen voor 
echt grootschalige evenementen. Het accent zou naar onze 
mening dan ook moeten liggen op evenementen die, lokaal 
en in de regio, een breed publiek aanspreken en aantrekken. 
De associatie ‘Zandvoort is alleen strand’ dient doorbroken 
te worden, want Zandvoort is een gezellig dorp waar jaar-
rond iets leuks te beleven valt. Doel van evenementen is in 
onze visie: Jong en oud verleiden om Zandvoort (veel) vaker 
te bezoeken.

Zandvoort. En natuurlijk moet je proberen zo af en toe groot 
uit te pakken. Zet weer eens een grootse muziekuitvoering 
zoals indertijd de Carmina Burana op poten. Organiseer een 
echt kunstfestijn met speciale thema’s in samenwerking met 
andere kustplaatsen of, als je durft, met de grotere steden 
om ons heen. We zijn een dorp, maar dan wel een dorp met 
miljoenen bezoekers en gasten. Dan mag je best eens pro-
beren wat stedelijker te denken.
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column poltiek

Gemeenteraadsleden in 
Zandvoort en internet, 
het is geen gelukkige 
combinatie. Op een paar 
positieve uitzonderingen 
na wordt er nauwelijks 
gebruik gemaakt van het 
medium dat bestuurders 
en burgers snel dicht 
bij elkaar kan brengen. 
Belinda Göransson en Jerry 
Kramer van de VVD waren 
al voor de vorige verkie-
zingen in 2006 actief om 
via een weblog de kiezer 
te bereiken. Tot op de dag 
van vandaag worden die 
goed bijgewerkt en vooral 
Kramer draait niet om be-
paalde zaken heen. OPZ’er 
Bouberg Wilson begon er 
ook ooit voortvarend aan, 
maar zijn laatste bijdrage 
stamt uit april 2008. Ook 
Nico Stammis (PvdA) is 
een beetje blijven hangen, 
want een grappig fotootje 
van een paard tijdens de 
laatste kortebaandraverij 
is het laatste wat we van 
hem hoorden.
Fred Paap (ook VVD, ten-
minste volgens de laatste 
berichten) gebruikte zijn 
weblog om zijn frustraties 
van zich af te schrijven 
en Willem Paap (Sociaal 
Zandvoort) om zichzelf 
een paar flinke schouder-
kloppen te geven. Het we-

Alle 8 partijen die deelnemen aan de gemeenteraadsver-
kiezingen van 3 maart 2010, hebben een eigen website. 
Hierop worden onder andere de kandidaten voorgesteld 
die meedoen aan de verkiezingen. Alle partijen hebben ook 
hun verkiezingsprogramma’s online gezet. Wij hebben alle 
internetadressen voor u op een rijtje gezet:

VVD  www.vvdzandvoort.nl
OPZ  www.opzandvoort.nl
PVDA  www.zandvoort.pvda.nl
CDA  zandvoort.cda.nl
GBZ  www.gbz.nu
GL  zandvoort.groenlinks.nl
D66  www.d66zandvoort.nl
SZ  www.sociaalzandvoort.nl

blog van Cees van Deursen 
(Groen Links)  is ergens op 
de digitale snelweg ge-
crasht.
Er zijn uiteraard meer 
mogelijkheden om door 
te dringen tot de kiezer. 
Twitteren, het supersnel 
bijpraten zonder vast te 
zitten aan tijd, plaats of 
instrument, is er daar een 
van. Belinda Göransson 
loopt ook hiermee voorop, 
al twitteren kandidaat-
raadsleden als Virgil Bawits 
(GL) en Leo Miezenbeek 
(GBZ) er ook lustig op los. 
Soms leidt het tot aardige 
discussies en het helpt dat 
per bericht maar 140 tekens 
mogen worden gebruikt. 
Verfrissend als je het oe-
verloze gezever in de raad 
gewend bent.
De jongste CDA-lijsttrekker 
van het land, Gijs de Roode, 
kon niet achterblijven, maar 
bij de PvdA blijft het op dit 
front stil. Het gerucht wil 
dat de PvdA’ers in het ge-
heim een lied hebben opge-
nomen, zoals hun collega’s 
in Kampen. Zij maakten een 
carnavalsnummer dat nóg 
slechter is dan het 
songfestivalliedje 
van Vader Abraham. 
Maar ze scoorden er 
wel een geweldige 
internethit mee.

Waar blijft het lied 
van de PvdA

Verkiezingsprogramma’s 
zijn op internet te vinden

H
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Wat zijn uw plannen voor het parkeerbeleid?
GBZ heeft een eigen mening over parkeren, een die we al 
meer dan 6 jaar uitspreken. Alle andere partijen hebben 
nooit een plan gehad, laat staan dat ze een uitspraak durf-
den te doen. Zandvoort zal herkenbaar in wijken verdeeld 
worden. In je eigen wijk mag je vrij parkeren. In de wijken 
met de minste parkeerruimte, zullen afspraken gemaakt 
moeten worden. Elders kunt u gratis 3 uur parkeren. De win-
kelstraten krijgen een laag parkeertarief en kunnen ook per 
kwartier betalen, shop en go dus. In de overige fiscale gebie-
den moeten we het huidige parkeerbeleid handhaven. Alle 
parkeerterreinen moeten in beheer van de gemeente komen. 
wij willen in Zandvoort Noord en Bentveld geen parkeerre-
gime instellen maar wel een vignet voor 3 uur vrij parkeren 
elders in het dorp.

Moet Zandvoort pogen 
om grote evenementen binnen te halen?
Zandvoort heeft veel evenementen. De evenementenvisie is 
goed bedoeld zoals die er nu ligt, het is een opsomming van 
onderdelen. Het woord ‘kwaliteit’ komt nogal eens voor in 
het document, maar hoe dit ingevuld wordt staat er niet in. 
Wij pleiten voor lokale of regionale deskundigen die verstand 
hebben van muziek, toneel, sport en evenemententrends. De 
CircuitRun wordt een steeds succesvoller en aansprekender 
evenement. Het KLM Open komt vanzelf weer eens terug. 
Helaas is het niet realistisch dat een F1 of A1GP-evenement 
nog terug komt. Het circuit krijgt wel een uitbreiding van 
geluidsdagen, dit zal ongetwijfeld leiden tot meer evene-
menten.

Wat zijn uw plannen voor het parkeerbeleid?
GroenLinks wil meer bewegingsvrijheid voor de Zandvoortse 
burger en geen of minder parkeermeters in de woonwij-
ken. Met een parkeervignet, exclusief voor inwoners van 
Zandvoort waarmee in alle woonwijken, behalve bij parkeer-
meters, gratis geparkeerd kan worden. Als je dan toch even 
bij een parkeermeter moet staan, is 20 cent voor 6 minuten 
parkeren een leuk tarief. Toeristen worden verwezen naar 
de parkeerplaatsen en gebieden met parkeermeters. Een 
studie naar de mogelijkheden van dit beleid is op verzoek 
van de raad al gestart.

Moet Zandvoort pogen 
om grote evenementen binnen te halen?
Het binnenhalen van (grote) evenementen is een samen-
spel van gemeente en ondernemers. De gemeente moet 
open en eerlijk zijn over subsidies en vergunningen voor 
evenementen in het dorp. Duidelijkheid naar inwoners en 
ondernemers is het allerbelangrijkst. Maak gewoon één 
evenementenfonds en geef openbaar verantwoording naar 
inwoners. GroenLinks vind dat het aantrekken van nieuwe 
evenementen belangrijk is voor het imago van Zandvoort 
en de economie, mits die iets toevoegen aan de kwaliteit 
ons dorp!

Wat zijn uw plannen voor het parkeerbeleid?
D66-Zandvoort gaat uit van de nul optie: alle in het verleden 
genomen besluiten worden teruggedraaid. Alle Zandvoortse 
inwoners en ondernemers krijgen een parkeervergunning 
tegen een van te voren vastgesteld en aanvaardbaar tarief, 
tevens krijgen alle inwoners/ondernemers een bezoekerspas. 
Voor alle niet Zandvoortse inwoners geldt betaald parke-
ren en wel in de gehele gemeente. Dit standpunt heeft op 
hoofdlijnen overeenkomsten met het initiatief raadsvoorstel 
parkeren, dat onlangs is gepresenteerd. De D66 fractie zal 
zeker bij de verdere uitwerking van dit initiatief betrokken 
willen worden.

Moet Zandvoort pogen 
om grote evenementen binnen te halen?
D66 pleit er voor nationale en internationale sportevene-
menten naar Zandvoort, terug, te halen. Zij denkt daarbij 
aan zeilwedstrijden, kite- en windsurfwedstrijden, strand-, 
volley- en voetbalevenementen en golftoernooien. Mochten 
de Olympische Spelen van 2028 mogelijk in Amsterdam 
plaatsvinden dan kan Zandvoort daar wellicht ook een rol in 
spelen. Daarnaast kunnen races op het circuit georganiseerd 
worden waar de raceauto gebruik maakt van alternatieve 
energiebronnen zoals elektriciteit en zonne-energie.

Wat zijn uw plannen voor het parkeerbeleid?
Het parkeerprobleem is voor Sociaal Zandvoort een heet 
hangijzer. Vorige colleges hebben het, in onze ogen, onzalige 
idee gehad het parkeren te wijzigen in een beleid dat ertoe 
gevoerd heeft dat nu in de woonwijken caravans, campers, 
bedrijfsvoertuigen en te koop staande auto’s de kostbare 
parkeerplaatsen innemen. Sociaal Zandvoort wil dit terug-
draaien naar de verordeningen die hiervoor algemeen lande-
lijk gelden. Wij zijn groot voorstander van het inrichten van 
parkeerplaatsen voor deze voertuigen, op daartoe aange-
wezen locaties. Wij zijn voor een algemene vergunning voor 
Zandvoorters in de wijken rond het centrum. Voornamelijk 
daar, waar de bewoners problemen ondervinden om ’s 
avonds hun auto in hun eigen straat te kunnen parkeren. 
Voor de toeristen moet het parkeerterrein Zuid beschikbaar 
blijven. Middels bewegwijzering moet de toerist hierheen 
gedirigeerd worden.

Moet Zandvoort pogen 
om grote evenementen binnen te halen?
Onze voorkeur gaat uit naar evenementen waarbij wij als 
prioriteit stellen, dat de openbare veiligheid niet in het ge-
ding komt. Buiten de reeds bestaande grote evenementen 
denken wij dat uitbreiding hiervan niet wenselijk is, mits aan 
de benodigde veiligheidseisen is voldaan. Wij zijn wel voor 
kleinschalige evenementen waarbij ook de jeugd betrokken 
wordt. Door het aantrekken van de bekende organisator Roy 
van Buuringen, hebben wij hiermee een creatief brein in 
onze partij gekregen. Samen met Peter Verswijveren, even-
eens ervaren in het organiseren van straat- en wijkfeesten, 
staat Sociaal Zandvoort hiermee garant voor een actiever 
jongerenbeleid. Een locatie als het Gasthuisplein moet wat 
ons betreft ook zeker blijven.

Sociaal
Zandvoort

grote evenementen binnen te halen, daarnaast moet het 
verkrijgen van een vergunning voor het organiseren van een 
evenement veel makkelijker en sneller verlopen!
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Aan alle ondernemers
 

Binnenkort hebben wij de volgende aktiviteiten 
waarvoor wij u heel graag uitnodigen:

 
18 februari in het Gemeenschapshuis worden door toneelvereniging Wim Hildering 
twee korte eenakters opgevoerd met het thema gast- en klantvriendelijkheid. Tussen 
de twee eenakters zal de heer John Lemmens een voordracht houden met hetzelfde 
thema maar dan ook vanuit de verkoopkansen. Deze avond is niet alleen bedoeld 
voor de ondernemers maar juist ook voor het personeel. Komt Allen!! Toegang gratis!
De zaal is open vanaf 19.30 uur, aanvang 20.15 uur.

23 februari organiseren wij een politiek café in Hotel Hoogland waarbij onze 5 
stellingen (onlangs aan de politiek voorgesteld) leidend zullen zijn. Aanvang 20.00 
uur, welkom vanaf 19.30 uur. Meer bijzonderheden volgen maar U kunt nu alvast de 
datum in uw agenda blokkeren.

25 maart organiseren wij een grote ondernemersavond in Sunparks met een aan-
trekkelijk programma. Ook hier zal het thema gast- en klantvriendelijkheid centraal 
staan. Ook de resultaten van de mystery shoppers worden u gepresenteerd. U ontvangt 
nog een officiele uitnodiging maar U kunt alvast de datum blokkeren in de agenda!

Wij als bestuur van de OVZ hopen zoveel mogelijk 
van U te ontmoeten tijdens deze avonden!

Namens het bestuur van het OPZ en OVZ
Hanneke Mel, a.i. voorzitter OPZ
Gert van Kuijk, voorzitter OVZ

Karim en Mo
www.autobedrijfkarimo.nl

Curiestraat 10, 2041 CD Zandvoort T. 023-5733792
F. 023-5733793 E. autobedrijfkarimo@planet.nl

Onderhoud en reparatie alle merken
Occasions in - en verkoop

APK

DORSMAN.NL OF 023-5714534

Inboedelverzekering
Snel en goed geregeld

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

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

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

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

De natuur in Nederland staat onder druk. Om te voorkomen dat veel dier- en 
plantensoorten uitsterven moet er snel meer en aaneengesloten natuur bij komen. 
Ga dus ook op de banken en sponsor een vierkante meter natuur! Dat kan al 
voor € 5 per vierkante meter. Ga naar www.natuurmonumenten.nl of bel 
gratis 0800-1314.

www.natuurmonumenten.nl

4010-16 NM Stopperad 118x130_fc.indd   1 31-08-2009   14:02:12
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                      Gerard van de Laar

antwoording te geven. Als consequentie deelde hij zijn extra 
directeurstoelage en ging ervan aan het eind van de maand 
met het team uit eten. “Ik was wat alternatief zou je kunnen 
zeggen maar dat hield het plezier in het vak hoog. In 1997 
verzorgde ik een internationaal uitwisselingsprogramma 
met een Portugese school en onze school. Groep 8 vloog naar 
een school in de plaats Leiria. In dat zelfde jaar kwamen de 
Portugese kinderen hier en werden ingekwartierd bij onze 
ouders.” Omdat het directeurschap steeds meer een ma-
nagementkarakter kreeg en hij dat niet ambieerde, besloot 
Gerard in 1998 zijn functie te ruilen voor het leraarschap. 
Inmiddels schreef Gerard onder de naam Gerard Delft jeugd-
theaterstukken, gedichten en kinderboeken. De Duinroos 
verhuisde naar de Golf en Gerard werd onderwijzer bij de 

Hannie Schaftschool en heeft daar 10 jaar gewerkt.  

In de ban van de ring
Voordat de boeken werden gepubli-

ceerd, las Gerard zijn verhaal aan 
de klas voor. Daardoor veranderde 

de verhalen: “Want een verhaal 
is net een muziekstuk met de 
verhaallijn als compositie, met 
de klankkleur van het woord en 
de melodie die je geboeid houdt 
en waarin je de accenten legt.” 

Vrij jong las Gerard al het boek 
‘In de ban van de ring’. Het ver-

haal boeide hem zo dat zijn huidige 
boeken ‘het Zwaard van Kristal’ en ‘de 

Draak van Kristal’ ook meer die richting 
op gaan. Tijdens het interview laat hij mij 

een CD horen van een Engelse musical ‘In de ban 
van de Ring’ die hij samen met zijn vrouw in Londen on-
verwachts hoorde. “Het was fantastisch, met verbluffende 
effecten en prachtige muziek. Ik was zo gefascineerd erdoor 
dat we een van de laatste voorstellingen nog een keer in 
Londen hebben gezien!” Op mijn vraag of de schoolkinderen 
in al de jaren veranderd zijn, is zijn antwoord: “Nee, het zijn 
nog steeds die aardige belhamels en deugnieten waar ik 
als onderwijzer mee begon. Alleen de wereld om hen heen 
is veranderd. Daardoor krijgen ze meer prikkels en moeten 
veel meer. Maar ze passen zich, zoals kinderen dat zo goed 
kunnen, soepel aan.” Gerard geniet van zijn vrije tijd en zal 
zich niet snel vervelen. Fietsen, lezen, reizen, schrijven, naar 
muziek luisteren, staan bovenaan zijn verlanglijstje en heel 
misschien valt hij nog eens een keertje ergens in. Maar zo 
te horen is daar weinig ruimte voor.   

Dorpsgenoten

Gerard v.d. Laar (1947) is geboren in de wijk Watergraafsmeer 
te Amsterdam. Alle jaren van de basisschool zat Gerard in 
de klas bij Johan Cruyff. Een voordeel en zeker geen 
nadeel was dat de klas ontzettend ver kwam in 
het schoolvoetbaltoernooi. Na de MAVO/
HAVO ging Gerard naar de pedagogi-
sche academie. Eigenlijk had hij liever 
naar de toneelschool gegaan maar 
daarvoor werd hij te licht bevon-
den. “Ach, onderwijzer had eigenlijk 
toch ook wel iets van toneelspelen 
weg”, vergoelijkt Gerard zijn keuze. 

Na zijn studie (1968) ging Gerard 
direct werken bij een echte 
Amsterdamse volksschool, de Derde 
Elthetoschool. “Ik werd meteen in het 
diepe gegooid. Ik herinner me nog dat 
ik een leerling een keer straf had gegeven. 
De jeugdige belhamel kwam de volgende dag 
niet meer op school. Met enig leedvermaak vertelde 
de klas mij dat de vader een opvliegend karakter had en wel 
eens vaker onder de les verhaal kwam halen. Ze waren niet 
te beroerd om een vluchtweg via het raam te wijzen waarna 
ik over een aantal hekjes mijn vege lijf kon redden. Gelukkig 
kwam er niemand opdagen maar ik had het die dag wel 
Spaans benauwd.”  

Plezier in het vak
Na zijn huwelijk (1971) werd Gerard als onderwijzer aan de 
voormalige Mr. G.J. van Heuven Goedhartschool in Zandvoort 
Noord aangesteld, waarna hij van 1977 tot 1998 directeur is 
geweest. Na de fusie met de Dr. A. Plesmanschool veranderde 
de naam van de school in ‘De Duinroos’. In de beginperiode 
als directeur vond Gerard het prettig zoveel mogelijk op ge-
lijke voet met z’n medeleerkrachten op te trekken en hen ver-

Gerard van de Laar

foto en tekst Nel Kerkman

Deze week een dorpsgenoot die niet alleen zijn sporen ver-
diend heeft in het onderwijs maar ook een getalenteerde 
schrijver is. In het dagelijkse leven is zijn naam Gerard van 
de Laar, als schrijver gebruikt hij het pseudoniem Gerard 
Delft. Hij is getrouwd en heeft een zoon, een dochter en 
twee katten. Hij is sinds 1 januari gestopt als onderwij-
zer bij de Hannie Schaftschool, houdt zich fit door 3 keer 
per week naar de sportschool te gaan, maakt graag een 
strand- of, op vakantie, een bergwandeling. 

 Do. Vr. Za. Zo. 

Weer

Temperatuur

Max 1 1 1 2

Min -2 -3 -2 -3

Zon 30% 40% 25% 30%

Neerslag 35% 20% 30% 20%  

Wind no. 4 no. 3-4 no. 3-4 no. 3-4

Tot en met het weekend koud   
Het weekend weerbericht van zandvoort en omgeving

Echt koud was het in febru-
ari 1986 (elfstedenmaand) 
met een gemiddelde 
temperatuur van bijna -4 
graden. De allerkoudste 
maand ooit in Nederland 
was februari 1956 (-6,5 gra-
den gemiddeld).

Maandagochtend stroom-
de koude lucht vanuit het 
noordoosten Zandvoort 
binnen en daalde de tem-
peratuur tot ruim -4 gra-
den. De windchill, ofwel 
gevoelstemperatuur be-
droeg de afgelopen dagen 
vaak -12 graden. Die was zo 
laag vanwege een door-
staande noordooster van 
windkracht 4. Op woens-
dag viel er wat sneeuw 
in Zuid-Kennemerland. Er 
zou nog een sneeuwbui 
met wollige vlokken langs 
kunnen komen op donder-
dag. Die sneeuwimpuls 
had te maken met een zo-
genaamde koude put: een 
gebied met veel kou in de 
bovenlucht dat overtrok. 

Na vandaag blijft het vrij 
koud met aanhoudend 
die noordoostenwind. 
Overdag ligt de tempera-
tuur in de buurt van het 
vriespunt (of iets erboven) 
en in de nacht kan het een 
paar graden vriezen. Op 
een aantal duinmeertjes 
kan geschaatst (gaan) 
worden in het weekend. 

Veel zon is er niet te ver-
wachten de komende da-
gen en februari verloopt in 
tegenstelling tot januari 
wat somber tot nu toe. 
Het accent van de hoge 
druk komt trouwens rich-
ting Schotland te liggen, 
terwijl de druk voorlopig 
laag blijft boven Zuid-
Europa.

Voor volgende week zit er 
nog geen belangrijke ver-
zachting aan te komen. 
Wel zien we ten westen 
van Scandinavië depres-
sies opkomen en die zak-
ken wat uit richting het 
Noordzeegebied. Een wat 
mildere westenwind ligt 
dan ook in de lijn der ver-
wachting op den duur, 
maar die storingen herber-
gen wel veel kou (sneeuw?) 
in de bovenlucht. 

Pas later in de maand is er 
kans op serieuze verzach-
ting en kan het kwik na 
maanden van onderdruk-
king weer eens de kaap 
van 10 graden bereiken, of 
zelfs overschrijden. Velen 
hunkeren vast naar zo’n 
vleugje met milde lente-
lucht, hoe kort die ook mag 
duren misschien.
Lente eind februari ? Bel 
de weerprimeurlijn eens 
(0900-1234554) 

weerman Marc Putto 

Begin deze week begonnen we met de zoveelste episode 
van Koning Winter. Tot maandag bedroeg de gemiddelde 
februaritemperatuur nog bijna plus 3 graden in onze om-
geving, maar de eerste helft van de sprokkelmaand zal 
waarschijnlijk zo’n 3 graden te koud gaan uitpakken.

Wekelijks de krant lezen op internet?

surf naar www.zandvoortsecourant.nl
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Locatie Noord
Wijksteunpunt
Zandvoort Noord

Flemingstraat 55
2041 VW Zandvoort
Tel: 023 574 03 30 

Digitale Fotobewerking
Donderdag 25 maart – 29 april  20:00 – 22:00 uur

Website bouwen en onderhouden
Woensdag 24 maart – 28 april  20:00 – 22:00 uur

Zelf Kleding maken
Dinsdag 20:00 – 22:00 uur. Ook voor beginners!

Pilatus
Zaterdag 13 februari – 29 mei 11:00 – 12:00 uur

Faalangst training voor kinderen
Van faalangst kun je hinder hebben en is door middel van training 
en bewustzijn te overwinnen
Maandag 1 maart 15:30 – 17:00 uur  10 bijeenkomsten
Voorafgaand aan de training is er een ouderbijeenkomst op maan-
dag 22 februari om 20:00 uur

Training sociale vaardigheid voor kinderen
In deze training leren kinderen te functioneren in een groep en 
rekening te houden met anderen.
Dinsdag 2 maart 15:30 – 17:00 uur  10 bijeenkomsten
Voorafgaand aan de training is er een ouderbijeenkomst op dinsdag 
23 februari om 20:00 uur

U kunt nog instromen met korting bij:
Engels donderdag tot 15 april 13:00 – 15:00 uur
Aquarelleren dinsdag tot 13 april 9:00 – 11:30 uur
YogActief donderdag tot 1 april 20:00 – 21:30 uur
Spaans woensdag 19:00 – 20:30 uur
Boetseren en Beeldhouwen maandag 19:30 – 22:00 uur

Spirituele Lezing
Luisteren naar kinderen in deze nieuwe tijd
Een avond om je te laten inspireren en te oefenen om op een 
nieuwe manier met je kinderen te communiceren.
Woensdag 17 februari 19:30 – 22:00 uur

Spirituele Workshop Zelfacceptatie
Woensdag 10 maart – 14 april 20:00 – 22:30 uur
6 Bijeenkomsten met Tineke Buijtenhek www.10voorjezelf.nl

Dansmiddag voor senioren
vrijdag 12 februari 14.00-16.00 uur.
Ook al bent u wat slechter ter been en doet u maar één dansje.
Kostprijs € 3  per keer inclusief consumptie.  De eerste bijeen-
komst is gratis.
Vanaf maart  is de dansmiddag op elke 1e vrijdag van de maand van 
14.00-16.00 uur:

Spreekuren Steunpunt OOK Zandvoort:
Medial: Bloedafname maandag en donderdag 8.15 - 11.00 uur
Loket Zandvoort informatie en advies over voorzieningen, 
instellingen en regelingen op het gebied van wonen, welzijn en zorg. 
Elke donderdag van 09.00 - 11.00 uur
De Wijkmeester van de Key u kunt een wijkmeester raad-
plegen in de spreekkamer. elke dinsdag van 15.00 tot 16.00 uur
De wijkagent op de even weken:     Dinsdag 15.00-16.30 uur
op de oneven weken:  Dinsdag 19.00-20.30 uur
Sociaal Raadslieden: elke vrijdag 9:00-10:30 uur

Voor meer informatie en inschrijfformulieren: 
www.pluspuntzandvoort.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

Sherlock Holmes
In een dynamisch nieuw 
portret van Arthur Conan 
Doyle’s beroemdste per-
sonages komen Sherlock 
Holmes en zijn trouwe 
partner Watson weer 
voor een uitdaging te 
staan. Holmes blijkt niet 
alleen over een legen-
darisch intellect te be-
schikken, maar laat ook 
zijn vuisten spreken om 
een nieuwe vijand on-
schadelijk te maken. 
Hij ontrafelt een dodelijke 
samenzwering die de ondergang van het land zou kun-
nen betekenen.

Robert Downey Jr. brengt de legendarische detective tot 
leven en Jude Law schittert als Watson, de betrouwbare 
metgezel van Holmes, een arts en oorlogsveteraan die 
een formidabele bondgenoot voor Sherlock Holmes is. 

Zondag
08:00 uur Countrytraxxx (h) 
10:00 uur ZFM Jazz 
12:00 uur Muziekboulevard 
14:00 uur Zondag in Kennemerland 
17:00 uur De Avond 
18:00 uur Golden ZFM (h) 
19:00 uur Bijzonder Zandvoort (h)
20:00 uur Inspiratieradio
21:00 uur Tep Zeppi 

Maandag
08:00 uur Zandvoort op Zaterdag (h)
11:00 uur De Watertoren
12:00 uur Muziekboulevard 
18:00 uur Muziekkoerier 
20:00 uur Golden ZFM 
21:00 uur De Hoop

dinsdag
08:00 uur Zondag in Kennemerland (h)
11:00 uur De Watertoren
12:00 uur Muziekboulevard 
18:00 uur Bijzonder zandvoort
20:00 uur ZFM Jazz (h)

Woensdag
08:00 uur Vrijdagavond live (h)
10:00 uur De Watertoren
12:00 uur Muziekboulevard 
18:00 uur ZFM in de avond
20:00 uur ZFM Klassiek (h)

donderdag
08:00 uur Goedemorgen Zandvoort (h) 
10:00 uur De Watertoren
11:00 uur Inspiratieradio
18:00 uur ZFM in de avond
20:00 uur Countrytraxxx
22:00 uur De Hoop 

Vrijdag
08:00 uur ZFM Jazz (h)
10:00 uur Bijzonder Zandvoort (h)
11:00 uur De Watertoren
12:00 uur Muziekboulevard 
15:00 uur Eurobreakdown 
17:00 uur Het weekend in!
19:00 uur Vrijdagavond live
21:00 uur Sea IT 

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

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

radio + tv
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Ben jij al hip–tip
Wok Four You 
All you can eat in three hours!
Wokken, wokken en niet mokken! Wedden dat je dat ook niet zult doen als je bij 
Wok four You in IJmuiden bent geweest? Onbeperkt eten en drinken in een sfeervol 
restaurant voor een vast bedrag. Ja, je leest het goed. Onbeperkt eten en drinken! 

Je mag zoveel drinken als je wilt. Je hebt de 
keus uit koffie, thee, frisdranken, wijn, bier 
en licht alcoholische dranken. Sterke alcoho-
lische dranken zijn niet in de prijs inbegre-
pen, maar zijn wel tegen betaling bij de bar 
te verkrijgen. Wat krijg je nog meer voor je 
geld? Het voorgerecht bestaat uit soep met 
stokbrood en kruidenboter. Verder is er een 
salade buffet en een Chinees warm buffet 
met nasi, mihoen, cha sieuw, krokante spek, 
saté, gebakken banaan en patat. Wie daarna 
zin heeft kan gebruik maken van twee zeer 
uitgebreide buffets  voor het Wokken of 
Japanse Grill, Tipan Yaki, met verschillende 
soorten vlees, vis en groenten. Kies wat je 
wilt eten, vul je bord en laat het daarna 
door een van de culinaire koks klaarmaken. 
Tenslotte is er nog een uitgebreid ijsbuffet 
met een ruim assortiment aan ijs, vruchten, 
sauzen en verse slagroom. De vriendelijke 
bediening zorgt ervoor dat het je verder aan 
niks ontbreekt. Wat wil je nog meer?! Succes 
verzekerd bij Wok Four You!

Entree prijzen
Dinsdag t/m donderdag € 22,50. Kinderen 
van 3 tot 12 jaar € 1,50 per leeftijd (stel: leef-
tijd is 3 jaar, dan is entree prijs 3 x € 1,50 = 
€ 4,50). Vrijdag t/m zondag € 26,50 (kinde-
ren van 3 tot 12 jaar € 1,75 per leeftijd).

Chinees Wokrestaurant Wok four You vind je 
in de Kromhoutstraat 44 in IJmuiden. 
Voor meer informatie en openingstijden: 
www.wokfouryou.nl. Tip: Reserveer op tijd. 

 

What’s Happening?
Donderdag 11 februari
Lisa Lois, winnares van de X-Factor (met de emotionele uitvoering 
van de Leonard Cohen-klassieker ‘Hallelujah’), gaat haar eigen 
repetoire testen bij het Patronaat in Haarlem. Aanvang: 20.30 
uur. Entree: € 10,-.

Vrijdag 12 februari 
Rara Haïti A Carnaval of Benefit. Van Electric tot de swingende 
Oludum Samba Band, van sexy dansers tot mysterieuze magiers. 
Verder is er ook nog van alles te doen, zoals het Blonde Stoot 
Tafelvoetbal, Balletje Balletje Voodoo, Hold’em Poker, Earthquake 
Stimulator en Bodypainting. De opbrengst van gaat voor de volle 
100% naar Haïti! Locatie: café Ovidius, Spuistraat 139, Amsterdam. 
Tijd: 22.00 - 04.00 uur. Entree: € 15,-  Dresscode: Strictly Carnaval.

Zaterdag 13 februari
Dames opgelet! Zin in een gratis feestje? Kom dan all-dressed- up 
voor 00.30 uur naar Shake & Pop Valentine Special. Helaas, voor 
de heren geen gratis entree, maar wel een House Event om nooit 
te vergeten. Met DJ’s  Skizofrenix, Dynamite, Greg van Bueren en 
Lucky Charm. And many more! Locatie: Club Monza, Potterstraat 
16-20, Utrecht. Entree: € 10,- (deur € 12,50). Tijd: 23.00 tot 05.00 uur. 

Zondag 14 februari
Ben je single? Maar wil je graag daten? Kom dan op Valentijnsdag 
naar Unlock me I’am Single in Hotel Arena. Speeddaten is over-
gewaaid uit Amerika en Engeland. De Unlock me I’am Single is 
de eerste speeddate party in Nederland. Heb je geen leuke date 
aan het speeddaten over gehouden? Dan mag je het nog een 
keer gratis speedaten. Het feest barst los met DJ’s Roy en Bo, zij 
draaien disco, mixed house, Top 40 en Dance. Locatie: Hotel Arena, 
‘s Gravesandstraat 51 in Amsterdam. Leeftijdscategorieën: 20, 30 en 
40 jaar. Tijd: 20.00 tot 01.00 uur. Meer informatie en inschrijving 
voor speeddaten zie: www.speeddaten.nl

door Sutiah van Netten

Een klaagzang over lange 
wachttijden in een rij van de 
supermarkt is iets dat ik altijd 
hoor. Zelf heb ik hier nooit zo 
een last van, volgens mij is de 
werkelijke wachttijd in een rij 
meestal niet langer dan een 
minuut.
Waar ik me wel aan erger 
zijn de mensen die achter de 
kassa werken bij de super-
markten die de balkjes, die 
aangeven dat de volgende 
boodschappen van een an-
dere klant zijn, zelden ver 
genoeg naar achteren door-
schuiven. Deze lakse en onver-
schillige houding, let voor de 
grap maar eens op de manier 
hoe zij de kassabanddivider, 
volgendeklant-balkje, volgen-
deklant-bordje, kassabalkje, 
klantenstopper, kassastop-
per, shop-stop, boodschap-
penbumper of pauzelatje in 
de ijzeren gleuf tegen de an-
dere lotgenoten duwen, zorgt 
ervoor dat jij en ik niet direct 
de boodschappen op de band 
kunnen zetten.
Dit geeft altijd een onge-
makkelijk moment, hoe kort 
ook, wanneer er voldoende 
ruimte is op de band, maar 
de persoon die het laatst zijn 
of haar boodschappen op de 
lopende band heeft gezet, die 
volgens de ongeschreven re-
gels het klantenstoppertje, 
op de band moet zetten. Ze 
kunnen er gewoon niet bij. 
Niet alleen geeft dit een on-
gemakkelijk en onwennig 
gevoel, óók zorgt dit luie en 
onverschillige gedrag van de 
caissières ervoor dat de klan-
ten langer met hun zware 
boodschappenmandjes of 
hun volle boodschappen-
karretjes staan te wachten, 
waardoor het allemaal sim-
pelweg langer duurt voordat 
men heeft kunnen afrekenen.
Aangezien ik met dit soort 
praktijken aan de lopende 
band te maken krijg, hoop ik 
dat de boodschap duidelijk 
en helder is voor de caissiè-
res: duw de balkjes dus hele-
maal door naar achte-
ren, dan heeft iedereen 
er iets aan! Jo
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column
Duidelijke 
boodschapDe wereld verandert. Ontwikkelingen zijn niet meer dan normaal en volledig geaccep-

teerd. Ook het uitgaansleven gaat hier in mee. Daarnaast is de mentaliteit van mensen 
anders, dit zie je bijvoorbeeld terug in de liefde. Houdt een man de deur nog open voor 
zijn vrouw, schuift hij haar stoel aan en staat hij op als zij de tafel verlaat? Gebeurde dit 
vroeger eigenlijk, of hebben we dat alleen uit films? Deze week in Old School kijken we 
terug naar de jonge jaren van de heer Bos. Hoe is deze nieuwe en vooral snelle wereld 
voor onze ouderen? Leren wij nog van hen of is het allemaal omgedraaid?

Voor de heer Bos, een 90-jarige bewoner van 
het Huis in de Duinen, gaat het allemaal een 
beetje snel.  “Ik kan het allemaal niet meer bij-
houden. Het leven was vroeger heel anders. Ik 
ben geboren in Bloemendaal en ik was 16 jaar 
toen ik naar Zandvoort kwam. Uitgaan was er 
vroeger niet zo bij. Naar een disco gingen we 
niet, want dat konden we niet betalen. In plaats 
daarvan deed ik veel aan korfbal”, vertelt de 
heer Bos. Tegenwoordig is dat wel anders, 70 
procent van de 18-jarigen besteedt elke maand 
zo’n 60 euro aan uitgaansgelegenheden. Vanaf 
23 jaar is dat gemiddeld 60 euro per week! Er 
wordt niet nagedacht over een eurootje meer of 

minder en uitgaan is een algemeen begrip ge-
worden. We blijven ook steeds tot latere leeftijd 
op stap gaan en met kinderen zijn we al hele-
maal niet bezig... Carrière maken, geld verdie-
nen en reizen, doelen die we tegenwoordig voor 
ogen hebben. Bos: “Ik trouwde met mijn vrouw 
toen ik 18 was. Ik ontmoette haar bij Vereniging 
het Rode Kruis, waar we beiden als vrijwilliger 
werkten. Veertig jaar heb ik op de reddingsboot 
gezeten”. De heer Bos stak hier met liefde al 
zijn vrije tijd in. Omdat er geen geld was voor 
uitgaansgelegenheden, nodigde hij zijn meisje 
anders uit: “Ik vroeg haar een strandwandeling 
te maken, dat was ons eerste afspraakje.” Geen 

dure drankjes, bossen rozen of luxe diners, het 
was allemaal nog niet nodig. Romantiek zat in 
details. Het klinkt allemaal erg sprookjesachtig 
en ik vraag me dan ook behoorlijk af waar het 
mis is gegaan met de tijd van onschuldige ro-
mantiek…. Of zijn de vrouwen veranderd, hoe 
is hun verwachtingspatroon? Emancipatie, een 
mooie ontwikkeling, maar misschien wel het 
einde geweest van de onverdorven schoonheid 
van de gevoelvolle man. Misschien, als we wat 
meer met onze ouderen zouden praten, weten 
we dat het om kleine dingen gaat; een strand-
wandeling, de ideale date voor deze crisistijd 
mensen….Doe er je voordeel mee!

old school door Ilja Noltee

Vlnr. Prinses Margriet Francisca van Oranje-

Nassau, mr. Pieter van Vollenhoven,  de direc-

teur van de reddingsbrigade en de heer Bos



Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week 
Maak elke 
woensdag en 
donderdag 
gebruik van 
onze dag-
schotels en 
de 4 = 2 actie.

Hartelijk welkom in het

www.wapenvanzandvoort.nl 
Gasthuisplein 10

2042 JM Zandvoort 
Tel.: 023-8223780

Maandag en dinsdag gesloten

Medina Woninginrichters 

www.medina-woninginrichting.nl

023-531 78 40 
Haltestraat 56
2042 LP Zandvoort

Aanbieding:
Shutters vanaf € 249,-- per m²

(Vouw)gordijnen	 Tapijt
Vitrages	 Vinyl
Luxaflex	 Laminaat
Zonwering	 Parket

Nieuwe collectie meubelen
en klein meubelen.

Alles voor in en om het huis.
Pashouders 5% korting.

 Hele maand februari voor Pashouders:
Tamme Konijnenbouten

Heel kilo  € 9,95
kijk ook eens op onze website:

www.slagerijhorneman.nl

Top Kwaliteit uit Noord-Holland
Geitenkaas van het Huis
Mooi smedig en zéér zuiver

Nu 250 gram voor maar: € 2,95

TEGOEDBON 
VOOR 1 GRATIS 

ZANDKORREL

Bestel nu de ZandvoortPas 2010

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 vanaf 1 januari 2010 tot en  
met 31 december 2010.

Uw op naam gestelde ZandvoortPas 
wordt, tezamen met een welkomstkado, 
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.

Plony’s
Haarwinkel



Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week 

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
Plony’s Haarwinkel - Kosterstraat
Toerkoop Reisbureau - Grote Krocht

Mode en trends: 
Belli E Ribelli Kinderkleding - Haltestraat
Bibi for Shoes - Kerkstraat
Blitzkickers - Haltestraat 61A
Graveer een keer - 023-888 77 58
Sea Optiek - Haltestraat

Wonen en onderhoud:  
Avenue Living & Giving - Kerkstraat
De Bode woonaccessoires - Kerkstraat
Koene Cleaning Service - 06 1432444
Medina woninginrichters - Haltestraat 
Marlène Sjerps Internet - 06 18868837
Versteege’s IJzerhandel - Pakveldstraat

Horeca: 
Harocamo - Kerkstraat
Het Wapen van Zandvoort eten en drinken - 
Gasthuisplein 
Mollie & Co Restaurant - Verlengde Haltestraat
Take Five aan Zee Restaurant - Strand nr 5
Zaras, Café Restaurant - Haltestraat

Lijst van deelnemende bedrijven 
(in alfabetische volgorde) 

info@koenecleaning.nl • 06-14 32 44 44 

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

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

Pashouders 10% korting

Een winkel vol hartjes 
voor Valentijn!

Als echte levensgenieter heeft Dirk 
voor zijn boodschappen een paar vas-
te adressen in het dorp. “Voor brood 
ga ik naar de warme bakker, voor kaas 
naar Kaashuis Tromp en voor vlees en 
vleeswaren ga ik het liefst naar Top 
Slager Vreeburg. Kijk, al die produkten 
zijn misschien ook te koop bij de grote 
supermarkten, maar ik vind de kwa-
liteit bij de speciaalzaken veel beter. 
Er wordt aandacht aan de produkten 
besteed, dat proef je”, vertelt Dirk en-
thousiast. 

Dirk is dan ook erg te spreken over 
Vreeburg: “Slager Vreeburg is een 
tradtionele slager die veel produk-
ten zelf maakt. Mijn favorieten zijn 
de rollades, vleeswaren en het vers 
gesneden vlees. Het smaakt me al-
lemaal heel goed. Als je een onsje 
van iets wilt hebben, dan snijden ze 
dat voor je af. Het is heel service- en 
klantgericht. Bij de supermarkt is al-
les al voorgesneden en verpakt. Het 
is er ook een stuk onpersoonlijker. Je 

voelt je al snel een nummer. Niet 
dat ik nooit in een supermarkt te 
vinden ben, maar als het even kan 
dan maak ik liever een rondje in 
het dorp. Het is ook een stuk leuker. 
Ik vind het namelijk ook belang-
rijk dat er persoonlijke aandacht 
is voor de klant. Bij Vreeburg is 
er tijd voor een babbeltje. Als je 
al zo lang ergens komt, dan is er 
altijd wel iets om over te praten. 
Gewoon voor de gezelligheid, dat 
maakt het allemaal een stuk aan-
genamer.” 

ZandvoortPas
Over de ZandvoortPas is Dirk po-
sitief: “De ZandvoortPas heb ik 

altijd bij me. Hij zit standaard in 
mijn portemonnee, zodat ik hem 
niet vergeet mee te nemen.  Je 
weet maar nooit of je hem ergens 
nodig hebt. Eigenlijk gebruik ik de 
pas zo vaak als het kan.”

Op vertoon van uw ZandvoortPas 
ontvangt u de Top 3 van de vlees-
waren! Drie maal 100 gram  boter-
hamworst, palingworst en achter-
ham voor slechts € 3,25.

Top Slager Vreeburg & Zn, Hal te-
straat 54, tel. 5712451

Dirk van Zon is al jarenlang vaste klant bij Top 
Slager Vreeburg & Zn. “Tien? Vijftien jaar? Mis-
schien nog wel langer. Ik kom sinds mensen-
heugenis al bij Slagerij Vreeburg, en dat zal 
ook niet veranderen. Ik ben een tevreden klant, 
want Vreeburg levert kwaliteit”, aldus Dirk.

Kwaliteit bij Top Slager Vreeburg & Zn

Dirk van Zon (l) met zijn vrouw op bezoek bij Slager Vreeburg

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

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

ZandvoortPas houders 10% korting
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Zandvoort à la carte is een maandelijkse rubriek van de Zandvoortse 
Courant waarin wij de restaurants die Zandvoort rijk is aan u voor willen 
stellen. Joop van Nes zal aan de hand van zijn indrukken van het etablis-
sement, gesprekken met de eigenaren, exploitanten of chef-koks en een 
analyse van de kaart u een beeld geven van dit restaurant. De volgorde 
die uw recensent aanhoudt, is puur willekeurig en niet beïnvloedbaar.

’t Wapen van Zandvoort
Bij binnenkomst valt direct de gemoedelijkheid op. Warme 
bruine tinten met een heleboel ornamenten aan de mu-
ren. Gaat u mee naar het oudste horeca-etablissement van 
Zandvoort: het deze maand 120 jaar bestaande Wapen van 
Zandvoort! Uitbater Bart Schuitenmaker zal van die gele-
genheid, op Valentijnsdag 14 februari is hij ook één jaar 
geopend, gebruik maken om zijn gasten weer eens iets an-
ders voor te schotelen. In samenwerking met Dutch Coast 
Radio zal er die middag de zogenaamde Singeltjesmiddag 
losbarsten. Een middag voor singels die hun eigen singel-
tjes (plaatjes) meenemen.

Menigeen heeft er al vele voetstappen liggen, en menigeen 
zal er ook wel eens gegeten hebben. Maar nu is er een nieuwe 
chef en nieuwe chefs zorgen altijd voor een andere kaart. Tijd 
om daar eens een keer doorheen te ‘fietsen’! Arjan Stant, de 
nieuwe chef, heeft onder andere in Zwolle zijn vijfjarige oplei-
ding gevolgd en heeft als chef in de ‘Wachtkamer 1e klas’ van 
het Centraal Station in Amsterdam de scepter in de keuken 
gezwaaid. Hij is een fervent aanhanger van de Hollands Franse 
keuken en dat laat hij ook in zijn gerechten blijken. Verder 
haalt hij dagelijks zijn verse ingrediënten in huis en dat kan 
niet iedere chef zeggen! Verder is het van belang te weten 
dat de kaart van het Wapen van Zandvoort vier keer per jaar 
wordt vervangen. Dat betekent dat de keuken inspeelt op de 
ingrediënten die van seizoen tot seizoen veranderen.

De keuken van het Wapen van Zandvoort gaat al voor de 
lunch om 12.00 uur open. Op de lunchkaart staan dan ook een 
paar hele mooie lunchgerechten als Pasta Vongoles (€ 8,50), 
een mooie salade met verse kokkels of de klassieke Salade 
Caprese (€ 10), met buffelmozzarella, tomaten en basilicum. 
Een stokbroodje belegt met carpaccio, tomaten kaas en ba-
silicum (€ 7,50) is eveneens niet te versmaden. Of wat dacht 
u van clubsandwich met tonijn, chorizo en ei (€ 7,50)? Mooie 
lichte lunchgerechten derhalve. Het Wapen van Zandvoort 
houdt natuurlijk ook de Nederlandse gewoonte om tijdens 
de lunch een aantal broodjes te verorberen. Zo staan er een 
broodje met warme beenham met mosterdsaus (€ 4,50) en 
een broodje met de onvervalste Van Dobben kroket (€ 6) ge-
broederlijk naast elkaar. Nog een bijna Nederlands fenomeen, 

Zandvoort à la carte

de uitsmijter, vinden we terug op deze kaart. Persoonlijk zou ik 
echter kiezen voor de Zuid Franse Bouillabaisse (€ 9,50). Een 
goed gevulde vissoep die dagelijks van samenstelling veran-
dert en die geserveerd wordt met rouille (knoflookmayonaise) 
en croûtons. Maar ja, u kunt mij wel begraven onder de vis!

De dinerkaart voorspelt een goed diner. In deze tijd staan 
er ook nog eens een aantal wildgerechten op die de meest 
kritische eter de mond zullen snoeren. Zo zagen wij bij de 
voorgerechten een pasteitje met huisgemaakte hertenra-
gout (€ 8,50), lekker klassiek en bijna niet meer verkrijgbaar! 
Een ander wildgerecht vonden wij bij de hoofdgerechten. Een 
mooie hertenbiefstuk (€ 17,50) laat de chef samengaan met 
een saus van rode bessen, een prachtige combinatie. Ook bij 
de voorgerechten staan gebakken coquilles met een pittige 
saus (€ 12), sahimi vam zalm, tonijn en gember/wasabi (11,50) 
en de beroemde Cesar Salad met kip en ansjovis (€ 9,50) en 
die laten het vakmanschap van de chef zien. Bij de soepen 
opnieuw de bovengenoemde Bouillabaisse en een sterke os-
senstaartsoep afgemaakt met Madeira (€ 7,50).

De hoofdgerechten houden met een ieder rekening. Zo staan 
er vis-, vlees- en vegetarische gerechten op, in moderne maar 
ook in klassieke bereidingen. De ossenhaas geserveerd met 
Béarnaisesaus (€ 24,50) is zo een voortreffelijke klassieker. 
Mooi zacht rundvlees met een dikke, licht rinse eiersaus met 
dragon. Ook de gebraden eend met sinaasappelsaus (€ 18,50) 
komt uit de klassieke keuken. Twee van de drie visschotels 
worden meer op een moderne manier bereid. Zo wedijveren 
de zonnevis met gesmoorde tomaat en verse kruiden (€ 18,50) 
en de filets van dorade met gebakken zeekraal (€ 17,50) met 
elkaar om mijn voorkeur en ik ben er nog niet uit! Vegetarische 
gasten van het Wapen van Zandvoort kunnen zich vast en 
zeker vinden in de kaasfondue met diverse soorten brood 
(€ 16,50) of de dagelijks wisselende vegetarische schotel 
(€ 15,50). Laat dat maar aan Arjan Stant over.

Bij de desserts eveneens een paar klassiekers waarvan som-
migen een vernieuwende smaak hebben gekregen. Ik doel 
dan op de crème brulée van Baileys (€ 6), de Ierse whiskhy/
roomdrank, die mij geweldig lijkt. Maar ook de Italiaanse pan-
nacotta, een pudding op basis van melk en suiker, met rode 
parels en vers fruit spreekt mij zeer aan. Wie voor ijs gaat kan 
ook bij Stant terecht. Een van de meest beroemde ijscreaties, 
de Dame Blanche, staat ook in het Wapen van Zandvoort op de 
kaart. Tenslotte over de kaart het volgende: Schuitenmaker en 
Stant bieden u een driegangen keuzemenu uit de dinerkaart 
aan voor slechts € 22,90!

Wat u zeker eens moet doen is op woensdag en donderdag 
de dagschotel bestellen. U zult dan versteld staan wat de chef 
voor slechts € 7,50 kan serveren! 

Het Wapen van Zandvoort aan het Gasthuisplein is geopend 
vanaf 12.00 uur, maandags en dinsdags gesloten. Tel. 023-
8223780.

door Joop van Nes

door Erna Meijer

Deze week werd ik rondgeleid door manager Marco Delil in 
het amusementscentrum van Circus Zandvoort, dat in maart 
1991 is opengesteld voor gasten van velerlei pluimage. Zowel 
aan de buitenkant, maar zeer zeker binnen heeft het gebouw 
een vrolijke uitstraling, mede door de gezellige kleurenmix en 
de bijzondere architectuur.

Een heel belangrijk beleids-
punt is dat de gasten zeer 
welkom zijn in een ontspan-
nen sfeer, opdat zowel jong 
als oud kan genieten van 
het ruime aanbod aan kans-
spelen. Marco: “Naast de vele 
automaten op de vier ver-
schillende ‘eilanden’, met een 
heel divers aanbod aan (be-
hendigheids)spellen, bieden 
wij ook veel entertainment 
aan. Zo organiseren wij iedere 
zondagmiddag een gezellige 
voetbalmiddag. Onze gasten 
kunnen dan geheel gratis 
tussen 13.30 – 14.25 uur een 
voetbalpool van drie wedstrij-
den invullen en vervolgens 
onder het genot van een lek-
kere kop soep met stokbrood 
gezamenlijk kijken naar een 
voetbalwedstrijd op een van 
onze Tv-schermen. De win-
naar van deze dag gaat met 
een geweldige prijs naar huis. 
Voor de vaste zondagmid-
dagbezoeker met de hoogste 
score aan het eind van het 
voetbalseizoen is er zelfs een 
reis weggelegd.”

Een eveneens leuk evenement 
is Saturday Night Fever, dat 
sinds twee jaar iedere laatste 
zaterdag van de maand vanaf 
21.00 uur gehouden wordt. 
Dit is een soort spelshow met 
afwisselende onderdelen, zo-
als ‘wheel of fortune’, ‘quicky 
bingo’ of een spel met koffers. 
Ook hierbij zijn fraaie prijzen 
te winnen. De gasten worden 

Circus Zandvoort: 
Fun & Games

altijd verwend met een hapje 
en gratis koffie en thee staan 
altijd tot hun beschikking. Er 
wordt, een enkele uitzonde-
ring daargelaten, beslist geen 
alcohol geschonken en verder 
let het personeel er goed op 
dat de eigen huisregels, zoals 
een minimum leeftijdseis van 
18 jaar, in acht worden geno-
men. 

Dit laatste is vanzelfsprekend 
niet van toepassing op de toe-
gang voor Familyland, want 
beneden bevindt zich een 
gigantische ‘Fun & Games’ 
afdeling. Hier staan meer 
dan 50 leuke en spectacu-
laire behendigheids- en ker-
misspelen voor jong en oud, 
waarbij ook cadeaus te ver-
dienen zijn. Een origineel idee 
voor een kinderfeestje, elke 
woensdag, biedt het Circus 
eveneens. 6 tot 12 kinderen, 
minimum leeftijd 5 jaar, kun-
nen dan genieten van een 
compleet programma à € 11 
per kind, waarbij dan is inbe-
grepen: limonade, kinderfilm, 
ijsje in de pauze, spelletjes in 
Familyland, zakje chips, ver-
rassingszakje na afloop en 
een kadootje voor de jarige!

Kortom, voor elk wat wils 
bij het Circus Zandvoort dat 
gedurende het gehele jaar, 
behalve oudejaarsavond, van 
10.00 tot 02.00 uur is ge-
opend. 
www.circuszandvoort.nl 



Swaluëstraat 2,  Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
info @ zandvoort.nl - www.zandvoort.nl

Gemeentelijke publicatie week 6 - 2010

Vergadering college 
De besluitenlijst van de collegevergadering van week 5 en de 
verdere in week 5 door het college genomen besluiten zijn in 
week 6 vastgesteld. De besluitenlijst is in te zien bij de Centrale 
Balie en op de website. 

Zandvoort stemt 3 maart!
Woensdag 3 maart 2010 kunt u  uw stem uitbrengen voor de 
gemeenteraadsverkiezingen. Naast uw stempas moet u een 
geldig identiteitsbewijs tonen om te mogen stemmen. Hebt u 
geen geldig identiteitsbewijs, vraag dan tijdig een nieuwe aan 
bij de centrale balie van het gemeentehuis. Op de website van de 
gemeente vindt u onder andere informatie over de stempas, iden-
titeitsbewijs en verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen. 

Raadvergadering
De gemeenteraad vergadert dinsdag 16 februari 2010 om 20.00 
uur in het raadhuis. Op de agenda staat:
- Opening
- Loting
- Ingekomen stukken en mededelingen 
- Vaststellen agenda
- Vaststellen notulen van 26 januari 2010
- Nota cultuurhistorie 
- Wijziging Monumentenverordening Zandvoort 2006 
- Nota lokaal gezondheidsbeleid Zandvoort 2010 – 2013. 
- Verordening gemeentelijke antidiscriminatievoorziening 
- Gezamenlijke Programmaraad Noord-Holland.
- Gemeentelijk rioleringsplan 2010-2014 
- Nota reserves en voorzieningen 
- Legesverordening 2010-1 
- Subsidie 3e Runners’s World Zandvoort Circuit Run 2010 
- Algemene Plaatselijke Verordening Zandvoort 2010 
- Nota grondbeleid 
- Organisatie Beeldkwaliteit Middenboulevard 
- Sluiting

De vergadering begint om 20.00 uur in de raadzaal. De entree 
vindt u aan het Raadhuisplein. De deuren gaan om 19.30 uur open. 
De agenda kan na sluiting van deze krant nog wijzigen. U vindt de 
meest recente agenda op de website. Van de definitieve agenda 
zijn tijdens de vergadering ook exemplaren beschikbaar. Agenda, 
raadsvoorstellen en conceptbesluiten liggen tijdens openingstij-
den ter inzage bij de Centrale Balie en zijn tevens tegen betaling 
algemeen beschikbaar. De raadvergadering wordt tussen 20.00 
uur en 22.00 uur live uitgezonden door ZFM (kabel FM 104.5, ether 
FM 106,9) en op internet via de gemeentelijke website.

Ingekomen vergunningenaanvragen
Bouw-, sloop- en reclameaanvragen
Bentveld:
- Duindoornlaan 17, gedeeltelijk plaatsen van een kapconstruc-

tie op de berging, ingekomen 28 januari 2010, 2010-021Lv

Let op. De hierboven genoemde aangevraagde vergunningen 
liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt deze inzien 
tijdens openingstijden. Deze publicatie betekent niet dat 
u uw zienswijze over deze aangevraagde bouwplannen 
kenbaar kunt maken. Slechts indien voor deze bouwplannen 
vrijstelling van het bestemmingsplan of bouwverordening 
kan worden verleend, kan tegen ons voornemen daartoe een 
zienswijze kenbaar worden gemaakt. Een voornemen tot het 
verlenen van vrijstelling wordt afzonderlijk gepubliceerd. 
Deze publicatie betekent ook niet dat u een bezwaarschrift 
kunt indienen. Mocht de vergunning of vrijstelling worden 
verleend dan zal dit worden gepubliceerd en pas dan kunnen 
belanghebbenden bezwaar indienen.

Verzonden besluiten
Kapvergunningen verleend 
- Willem Drayerstraat 29, één conifeer in de voortuin, geeft 
overlast, met herplantplicht, zaaknr: 2009-8193.

Belanghebbenden die in een eerder stadium zienswijzen 
hebben ingediend, kunnen tegen de bovenstaande beslui-
ten in beroep gaan bij de rechtbank te Haarlem, afdeling 
Bestuursrecht, Postbus 1621 2003 BR Haarlem. Het indienen 
van een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Een 
schorsende werking wordt pas bereikt nadat de president 
van de rechtbank dat in een voorlopige voorziening heeft 
bepaald. In geval van onverwijlde spoed kunt u een verzoek 
om voorlopige voorziening indienen bij de president van 
de rechtbank te Haarlem. Een dergelijk verzoekschrift dient 
vergezeld te gaan van een kopie van het beroepschrift. Voor 
het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening 

wordt griffierecht geheven.

Bouw-, sloop- en reclamevergunningen
Zandvoort:
- Boulevard Barnaart (kavel 24), plaatsen van een seizoens-
gebonden strandpaviljoen, verzonden op 29 januari 2010, 
2009-234Rv
- Herman Heijermansweg 2, plaatsen van een windenergie-in-
stallatie op het dak, verzonden 3 februari 2010, 2009-175RvF2
- Hofdijkstraat 1 t/m 21 en 2 t/m 20, verwijderen van asbest-
houdende materialen, verzonden 3 februari 2010, 2010-011S
- Kostverlorenstraat 110, bouwen van een garage, verzonden 
3 februari 2010, 2009-125Lv
- Kerkplein 1A, gedeeltelijk veranderen van een horecapand, 
verzonden 3 februari 2010, 2010-013Lv

Bezwaarschriften
De hierboven genoemde verleende vergunningen/ genomen 
besluiten liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt ze 
inzien tijdens openingstijden. Belanghebbenden kunnen 
gedurende een termijn van zes weken na bekendmaking 
een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. De datum van 
bekendmaking is de verzenddatum van de vergunning. In-
dien het geen vergunning betreft is dit de publicatiedatum. 
U richt uw bezwaarschrift met vermelding van “bezwaar” 
in de rechterbovenhoek van uw brief aan het college van 
Burgemeester en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort. 
Het bezwaar schorst in beginsel niet de werking van het 
besluit waartegen het is gericht. In geval van spoed kunt 
u een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij 
de voorzieningenrechter van de Rechtbank Haarlem, sector 
Bestuursrecht, Postbus 1621 2003 BR Haarlem. Een dergelijk 
verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het 
bezwaarschrift.

Centraal telefoonnummer 
Alle afdelingen zijn bereikbaar via (023) 574 01 00, maandag t/m 
donderdag 8.30 – 17.00 uur en vrijdag 8.30 - 16.00 uur. 

Melding of klacht? 
Bel met de Centrale Meldlijn (023) 574 02 00, óf vul op de  
website het digitale formulier in óf stuur een brief naar de 
klachtencoördinator. 

Openingstijden Centrale Balie 
Maandag t/m woensdag:  08.30  -  16.00 uur 
Donderdag:  08.30  -  20.00 uur 
Vrijdag:  08.30  -  12.30 uur 
Tijdens de donderdagavondopenstelling kunt u maar voor een 
beperkt aantal zaken terecht: paspoorten en rijbewijzen e.d. 

Openingstijden begraafplaats 
De algemene begraafplaats en dierenbegraafplaats aan de Tol-

lensstraat zijn dagelijks open tussen 08.00 - 18.00 uur. 

Collegelid spreken? 
Een afspraak maken met een collegelid doet u via het 
centrale telefoonnummer. Daarbij geeft u aan waarover 
u het collegelid wilt spreken. 
Het kan zijn dat u eerst naar een vakafdeling verwezen 
wordt. 

Vragen over een bouwplan? 
Voor vragen over concrete of gewenste bouwplannen 
is de werkeenheid Vergunningverlening op werkdagen 
telefonisch bereikbaar tussen 08.30 en 16.00 uur. 

Op zoek naar werk of aanbieden van vacature? 
Werkgevers en werkzoekers maken gebruik van 
www.werkeninzandvoort.com. 
Voor het vinden of aanbieden van banen in Zandvoort. 
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Opnieuw ruime overwinning basketbalheren Competitiestand ZBC

Jaarkalender 2010
Circuit Park Zandvoort

Lions dames naar verdiende overwinning

ZSC verliest van komende kampioen

basketbal - heren bridge

autosport

basketbal - dames

handbal

De heren van The Lions hebben opnieuw een grote over-
winning behaald. De reserves van Flashing Heiloo waren 
niet opgewassen tegen onze plaatsgenoten die gemakke-
lijk met  61-111 wonnen. Wel moest Lions voor dit seizoen 
afscheid nemen van hun langste man, Niels Crabbendam, 
die een gebroken enkel opliep.

De eindstand op de woensdag gaf gelukkig weer eens een 
ander koppel op de eerste plaats te zien: Nell Boon en Eu-
genie Spiers wisten met een gering verschil (4%) het ge-
renommeerde paar Tiny Molenaar & Wim Brandse voor te 
blijven. Een keurige derde plek was voor Margreet Paap en 
Hans Hogendoorn. 

Eindelijk hebben de dames van The Lions weer het zoet 
van de overwinning mogen smaken. In Amsterdam werd 
zaterdagavond een nuttige 42-61 winst op SVU Basketbal 
geboekt. Door deze overwinning hebben onze plaatsge-
notes wat meer afstand van de onderste regionen van de 
Rayonklasse genomen.

Het dameshandbalteam van ZSC heeft het Amsterdamse 
Aristos afgelopen zondag niet van het ongeslagen kampi-
oenschap in de district 3e klasse kunnen afhouden. Aristos 
won ruim met 25-14.

“Het was weer een makkelijke 
overwinning. Een overwin-
ning echter met een bittere 
nasmaak, dat wel. De rest van 
het seizoen moeten we het 
zonder Niels Crabbendam 
doen. Niels probeerde in het 
2de kwart een bal binnen te 
houden en belandde onge-
lukkig met zijn voet tegen de 
muur. Hij had veel pijn en is 
meteen naar het ziekenhuis 
gegaan. Daar werd vastge-
steld dat zijn enkel aan de bin-
nenkant is gebroken. Dit is erg 
vervelend, vooral voor Niels, 
maar ook voor het team na-
tuurlijk. Je langste speler ver-
liezen is niet best. Zeker met 

Vier paren degraderen helaas 
en hun plaatsen in de A-lijn 
worden ingenomen door de 
vertrouwde gezichten van 
Ada Lips & Wim Veldhuizen, 
Margriet Busscher & Mark 
Holtrop, Mieke Kleijn & 
Bart Overzier en verrassend 
het paar Tineke Drenth & 
Jennes Daniëls. Vanuit de 
B-lijn moeten drie paren 
hun krachten in de C-lijn 
gaan meten en uit die zeer 
lastige lijn promoveren vier 
stellen terecht weer: Tineke 
Sikkens & Monique van 
Zanten met bijna 40% voor-
sprong op Lilian Bosma & 
Mips Kortekaas, Els Bruijn & 
Raks Rudolphus en Ineke van 
den Haak met Anja Witte.

Op de donderdagclub was 
al een week eerder de span-
ning bij de vier lijnen ge-
broken. Hans Hogendoorn 
en partner Peter Weijers 
behaalden in de A-lijn op-
nieuw de toppositie, nipt 

“Ik moet zeggen een goede 
wedstrijd, maar dan ook van 
alle dames. We wisten dat 
SVU geen hoogvlieger is in 
deze poule maar dat zijn wij 
ook niet. Eerste wedstrijd, 

Een met invalsters spelend 
ZSC probeerde in de eerste 
helft hun tegenstandsters 
van doelpunten af te hou-

nog een boel lastige wedstrij-
den voor de boeg. Onze selec-
tie is al niet zo breed maar nu 
wordt deze toch wel erg smal. 
Ik ga er wel vanuit dat onze 
jonkies, Lars Lenferink en Ken 
van Rhee, dit gemis goed zul-
len opvangen”, gaf aanvoer-
der Marvin Martina als com-
mentaar op de uitschakeling 
van Crabbendam.
 
Na 8 minuten stond Lions 
al met 2-22 voor. De aanval-
len liepen soepel en bijna 
alle driepunters vielen goed. 
Paul Wessels, Philip Prins en 
Robert ten Pierik verdedigden 
de guards van Heiloo goed 

voor Coby Daniëls & Tom van 
der Meulen en good old Dick 
Polak met Martin Vergeest. 
Deze pittige lijn wordt de 
komende weken versterkt 
met drie paren, te weten Ko 
Luijkx & Kees Stekelenburg, 
Henny Baard & Els Bruijn 
(dubbele promotie dus voor 
Els) en Roos Piller & Inge 
Wardenier. Vanuit de C-lijn 
was het dringen geblazen 
maar de gelukkigen, die het 
een trapje hoger gaan pro-
beren, zijn: Jenny Pieters & 
Cor van Jaarsveld, ruim voor 
Frieda Koper & Els Nijsen en 
Bep Pellerin & Ien Rooijmans. 
Zelden vertoond is de voor-
sprong van maar liefst 50% 
op de nummer 2, die het paar 
Elly Pijtak & Jeff de Rooy wist 
te behalen op Els Boswijk & 
Tine de Kwant. Eveneens ver-
gezeld door Gonny Mul & 
Nanning de Wit en Doke van 
der Graaf & Leo Steegman 
wordt nu de overstap van 
de D- naar de C-lijn gemaakt.

thuis, hadden we ook al van 
ze gewonnen”, aldus coach 
Richard Koper na de zege.

Beide ploegen begonnen 
sterk aan de wedstrijd gelet 

den. Ondanks een grote inzet 
lukte dat slechts gedeeltelijk, 
mede omdat de thuisclub de 
steun kreeg van een bom-

en Lions pakte daardoor veel 
intercepties. Heiloo zag het 
al snel niet meer zitten en 
de frustratie sloeg snel bij ze 
toe. Dit had een paar harde en 
onnodige fouten tot gevolg. 
De arbiters konden dat niet 
waarderen en bestraften deze 
fouten direct. Lions echter liet 
zich hierdoor niet uit het spel 
halen en beantwoorde het 
‘vuile’ spel van de tegenstan-
der met een 30-72 ruststand.

Na de rust was het een kwes-
tie van plezier hebben en lek-
ker ballen. Wessels stuurde 
regelmatig zijn tegenstan-
der het bos in en strooide 
met assists, waaronder een 
mooie ally-oop, een gedunkte 
pass, naar Martina. Ten Pierik 
schoot ook met scherp en 
kwam tot 18 punten. Martina 
speelde overigens weer een 
uitmuntende wedstrijd en 
kwam tot 43 punten, waar-
van 21 uit driepunters. Ron v.d. 

op de stand 12-15 bij aanvang 
van het 2e kwart, dat uitein-
delijk naar een 19-26 rust-
stand voor Lions leidde. In 
het derde kwart, bijna spreek-
woordelijk het slechtste van 
de Zandvoortse dames, werd 
nu echter wel gas gegeven 
en werden de Amsterdamse 
dames met boter en suiker 
in de pan gehakt (11-22 in dat 
kwart). Toen ook nog eens het 
vierde kwart een zege werd 
voor Lions, is de overwinning 

volle sporthal. De ruststand  
van 11-6 was echter iets te 
geflatteerd. Na de doelwisse-
ling werd Aristos nog sterker 
dan voor de rust en werd de 
Zandvoortse verdediging nog 
meer onder druk gezet en de 
aanval aan banden gelegd. 
De einduitslag was uitein-

Meij trok veel aandacht onder 
het bord en hierdoor kregen 
de Zandvoortse buitenspelers 
veel ruimte om te schieten. 
Hij was ook heer en meester 
in de rebound. Uiteindelijk 
liepen onze plaatsgenoten 
weg naar een zeer ruime 61-
111 overwinning.
 
Komende zaterdag spelen 
de heren om 20.15 uur in de 
Korver Sporthal tegen BC 
Schrobbelaar, op papier ook 
een makkelijke wedstrijd. Ze 
moeten echter wel oppas-
sen dat ze niet te makkelijk 
gaan denken/spelen. Op het 
moment dat je dan een rede-
lijke tegenstander treft, kun 
je wel eens aan het kortste 
eind trekken. Scherp blijven 
derhalve!
 
Topscorers aan de Zand-
voortse kant: Marvin Martina 
43, Paul Wessels 25 en Robert 
ter Pierik 18 punten.

snel verklaard. “Over de hele 
wedstrijd hebben we echt 
goed aangevallen en stond 
er een hechte verdediging. 
Als we dit vol kunnen hou-
den, kunnen we misschien 
nog een keer stunten tegen 
een top 5 team. Wie weet?”, 
glunderde Koper na afloop. 
Komende zaterdag spelen de 
Zandvoortse dames om 18.30 
uur in de Korver Sporthal aan 
de Duintjesveldweg tegen 
het Amsterdamse Mosquitos.

delijk 25-14. Voor ZSC scoor-
den Maaike Cappel, Laura 
Koning en Romena Daniëls 
ieder 4 doelpunten. Martine 
Balk zorgde voor de rest van 
de productie. Komende zon-
dag speelt ZSC om 14.00 uur 
thuis in de Korver Sporthal 
tegen WeHaVe 3 uit Weesp.

7 maart Final 4 (WEK)
14 maart AutoMaxx Street Power Edition
28 maart  Runner’s World 
 Zandvoort Circuit Run
3 en 5 april Paasraces
18 april American Sunday
15 en 16 mei Historische Zandvoort Trophy
22 en 24 mei Profile Tyrecenter Pinksterraces
4 tot 6 juni Masters of Formula 3
27 juni Italia a Zandvoort
24 en 25 juli Radical Masters
14 en 15 augustus Dutch Power Pack Festival
20 tot 22 augustus  DTM
28 en 29 augustus  Spettacolo Sportivo (SCARB)
11 en 12 september  HARC Grand Prix Classic
18 en 19 september  Wijzonol Trophy
26 september  Nationaal Oldtimer Festival
9 en 10 oktober Formido Finaleraces
6 november Zandvoort 500 (WEK)
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(In alfabetische volgorde) 
Administratiekantoor 
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Autobedrijf Zandvoort 
Bar Battle
Bertram & Brood
Beter Mobiel
Bloemsierkunst 
 Jef & Henk Bluijs
Café Fier
Café Oomstee
CDA
Cense en van Lingen

adverteerders

Monsterzege SV ZandvoortLange rijbeurt kost 
Danny van Dongen de zege

voetbal - zaterdagautosport

Het zaterdagelftal van SV Zandvoort heeft afgelopen week-
end de competitie na twee maanden weer opgepakt. Hek-
kensluiter van de 2e klasse, Monnickendam, heeft dat gewe-
ten ook. Na afloop stond er een 5-0 overwinning voor onze 
plaatsgenoten op het scorebord. Hoewel drie basisspelers op 
vakantie waren,  kwam de ploeg van trainer Pieter Keur, die 
overigens zijn contract met een jaar verlengt, op een enkele 
schermutseling na geen moment in gevaar.

Het huwelijk tussen Danny van Dongen en de Winter Endurance Series is niet echt ge-
lukkig geweest. Ook in de race van afgelopen zondag mocht Van Dongen, die een equipe 
vormde met Marijn van Kalmthout, niet op het hoogste plekje van het ereschavot komen. 

Grote man van de wedstrijd 
zou Nigel Berg worden. Hij 
nam zelf drie doelpunten 
voor zijn rekening en stelde 
Max Aardewerk in de ge-
legenheid om het laatste 
doelpunt aan te tekenen. 
Daarvoor had zich een voor 
Zandvoort supporters aan-
trekkelijke wedstrijd ont-
sponnen.

Al in de 18e minuut zorgde 
Pat rick van der Oord voor 
het eerste doelpunt. Hij had 
na een vloeiende aanval via 
Rem ko Ron day de bal voor de 
voeten gekregen en met een 
schitterend diagonaal schot 
hielp Van der Oord zijn ploeg 
terecht op voorsprong. Met 
nog vijf minuten te gaan 
voor de rust waren de gas-
ten het dichts bij een doel-
punt. Volgens de arbiter van 
dienst bracht Patrick Koper 
binnen de zestienmeterlijn 
zijn tegenstander op oncor-
recte wijze ten val en wees 
de leidsman naar de stip. 
Zowel de penalty als de re-

De Radical van het duo lag 
voortdurend binnen de top 
drie. Alleen een te lange rij-
beurt zorgde ervoor dat de 
commissarissen de equipe 
Van Kalmthout/Van Dongen 
de zege afnamen. Ze kregen 
een straf van twee ronden aan 
de broek en daardoor mocht 
het viertal Hoevert Vos, Wilko 
Becker, Harry Kolen en Jeroen 
Schothorst de beker ophalen 
in de Divisie I.

Teleurstelling was er ook 
bij  Zandvoorter Ronald 
van de Laar en Sebastiaan 
Bleekemolen. Tijdens de eer-
ste rijderswissel ging het mis. 
“Het verwisselen van het wiel 
ging niet en daarom stonden 
we dertien minuten stil”, al-
dus Bleekemolen na afloop. 
Het was ook niet de dag voor 
de andere twee Bleekemolens. 
Broer Jeroen en vader Michael 
reden samen met Kees Bou-
huys in de Sotrax Porsche. 
Even reed het drietal aan kop, 
maar door een straf en een rij-
derswissel werd ook die eerste 
plaats onbereikbaar. 

Voor Peter Fontijn en Zand-
voorter Peter Furth verliep de 
winterrace voorspoedig, tot 

een kwartier voor het einde 
Peter Fontijn zich meldde in 
de pits. “De wagen liep op vijf 
cilinders en dan gaat het niet 
meer zo goed”, aldus Furth na 
afloop. 

Bovenstaande misere bleek 
een prima kans voor het 
duo Rob de Laat en Theo de 
Prenter om prima zaken te 
doen in het klassement. De 
equipe profiteerde echter niet. 
Ook bij hen sloeg de pech toe. 
Het duo eindigde als vijfde en 
daarmee wist het tweetal wel 
van de Laar en Bleekemolen 
te passeren in het klassement 
maar niet de kampioen in de 
Toerwagen Diesel Cup van 
2009 Jeroen den Boer en Leon 

Rijnbeek. Zij voeren het totaal-
klassement nu aan dankzij de 
tweede plaats in de Divisie III. 
Den Boer en Rijnbeek staan 
met 48 punten bovenaan, 
gevolgd door de Laat en de 
Prenter met 47 punten en 
daarachter Van de Laar en 
Bleekemolen met 46 punten.

De Divisie II leverde een zege 
op voor Leo en Nick Etman. 
In de Divisie III ging het duo 
Raymond Coronel en Marc 
Koster met de winst ervan-
door. De winnaars in de Divisie 
IV waren Lev Fridman en Teun 
van Dam met een Toyota 
Auris. De volgende en laatste 
race in het WEK is de Final 
Four op 7 maart.

Chocoladehuis Willemsen
Circus Zandvoort
Confet’ti B.V. 
Dorsman Assurantiën
GBZ
Greeven, Makelaardij o.g.
GroenLinks
Groenestein & Schouten 
 Fin. diensten
Harocamo 
Hotel Hoogland
Hugoos
La Bonbonnière
La Fontanella
Ondernemers 
 Vereniging Zandvoort

Rijderswissel van Van Kalmthout en Van Dongen

Het startveld | Foto’s: Chris Schotanus

bound werd echter door de 
uitmuntende Boy de Vet ge-
keerd. Een minuut later lag 
de bal er aan de andere kant 
in. Een mislukte voorzet van 
Berg kwam via de paal over 
de doellijn, 2-0.

In de eerste minuut na rust 
was het opnieuw Berg die 
trefzeker was. Na een aan-
tal onnavolgbare schijnbe-
wegingen plaatste hij het 
speelobject uiterst zuiver 
in de verre hoek en ging de 
wedstrijd voor de tegenstan-
ders op slot, 3-0. Nog was 
de honger van Berg, die tot 
zaterdag nog niet veel had 
gescoord, niet gestild. Een 
klein foutje in de verdediging 
van Monnickendam was een 
prooi voor hem en opnieuw 
liet hij keeper Sanders, in de 
80e minuut, de gang naar 
het net maken, 4-0. Dat 
Zandvoort kon doen wat 
het wilde bleek eigenlijk in 
de 83e minuut. Na een rush 
via de rechter kant zag Berg 
dat Michel de Haan bij de 

eerste en Max Aardewerk 
bij de tweede paal vrij ston-
den. De strakke voorzet van 
Berg werd door De Haan 
met rust gelaten waardoor 
het leer voor de voeten van 
Aardewerk kwam. Een sim-
pele voetbeweging deed 
het net bollen en de 5-0 was 
een feit. Door de zege kan 
Zandvoort weer naar boven 
kijken en is het zo goed als 
zeker uit de degradatiezone 
gekomen.

Komende week is het zater-
dagelftal vrij in verband met 
een inhaalweekend. Dan 
worden slechts 3 wedstrij-
den in de 2e klasse gespeeld.

Zondagelftal
Het zondagelftal van trainer 
Marcel Paap was afgelopen 
weekend, omdat er een on-
even aantal ploegen in de 
5e klasse D spelen, vrij. Zij 
zullen komende zondag, ijs 
en weder dienende, voor het 
eerst in 2010 in actie komen 
en wel tegen het onderaan-
staande Vogelenzang. Het 
wordt een wedstrijd van im-
portantie want beide ploe-
gen komen tot nu toe in aan-
merking voor degradatie. Bij 
winst zou dat wel eens vol-
doende kunnen zijn om niet 
te degraderen omdat er na 
dit seizoen maar één ploeg 
volgend jaar in de 6e klasse 
zal spelen.

Ouderen Partij 
 Zandvoort
Pluspunt
Pluspunt 
 Boomhut
Remo de Biase
Riche aan Zee
Sea Optiek
Sentinel Alarm b.v.
Take Five
Uitvaartcentrum 
 Haarlem
Van Aacken 
 Glaszettersbedrijf
Wapen van Zandvoort, 
 eten en drinken…

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:

www.sportinzandvoort.nl
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is het ‘effe’ wennen met 
stemmen. Zo bepaal je 
straks zelf naar welk stem-
bureau je gaat. En in plaats 
van een druk op de knop 
wordt het rode potlood 
weer uit de kast gehaald. 
Vergeet je legitimatiebe-
wijs niet en kijk voor de ze-
kerheid of het nog geldig is. 
Anders kan je naar huis. Dat 
zou zonde zijn want elke 
stem telt!

In plaats van 7 doen nu 8 
politieke partijen mee. De 
spoeling wordt dunner en 
de strijd des te grimmi-
ger. Wie in de stoet van de 
verkiezingsstrijd voorop 
loopt is nog niet duidelijk 
en sommige kreten om de 
kiezer over te halen liegen 
er niet om. Zo gaat GBZ al 
jaren recht door zee en als 
Zandvoort je lief is, stem je 
op de PvdA. Maak je en wil je 
zorgen voor Zandvoort, kies 
dan het CDA. De OPZ is voor 
alle bewoners en durf ja te 
zeggen tegen D66. Ging in 
2006 GroenLinks met je in 
zee? Nu staat alleen de wa-
tertoren veelzeggend op 
het voorblad. De nieuwe 
partij Sociaal Zandvoort en 
de VVD zijn de enige zonder 
slagzin. 

Weet je echt niet op wie 
je gaat stemmen? Leg dan 
eens de 8 verkiezingspro-
gramma’s naast elkaar. Het 
is een klus (ik weet het uit 
ervaring) maar dan zie je 
pas goed dat er minimale 
verschillen zijn. Dan zou je 
toch denken dat het straks 
harmonieuze raadsvergade-
ringen gaan worden? Tjonge, 
dan wordt politiek pas echt 
leuk! Maar helaas, niets is 
minder waar. Want al zijn 
de programma’s eenslui-
dend en de kreten bijna on-
veranderd, de stoelendans is 
begonnen. Welk mannetje of 
vrouwtje blijft zitten of komt 
straks terug? Dat we-
ten we pas over twee 
weken. Dus, laat uw 
stem niet verloren 
gaan! Hoort en zegt 
het voort. 

cartoon

Volgens mij…
column

N
el

 K
er

km
an

Op 26 februari aanstaande vindt in café Neuf aan de Haltetraat de tweede aflevering 
van ‘Superpolitics’ plaats: het Zandvoortse debat onder de nieuwe stemmers oftewel de 
Zandvoorters tussen 18 en 22 jaar.

Op 3 maart zijn de gemeen-
teraadsverkiezingen. Voor 
nieuwe stemmers is ‘Super-
politics’ de ideale voorberei-
ding om zich te informeren 
over de diverse standpunten 
van de Zandvoortse politieke 
partijen. 

Aan al die partijen, acht in 
totaal, is gevraagd om hun 
jongste kandidaat te sturen 
om uit te leggen waar zij voor 
staan. Burgemeester Niek 
Meijer zal iedereen die voor 
het eerst gaat stemmen bij 
de gemeenteraadsverkiezin-
gen een uitnodigingsbrief 
voor ‘Superpolitics’ sturen. 
Die valt deze of volgende 
week bij ruim zeshonderd (!) 
Zandvoortse jongeren in de 
bus. Zoveel jongeren kunnen 

Zo ook niet het gedraai van 
een enkel raadslid om een 
bepaald amendement als-
nog er doorheen te slepen. 
Bij de stemming over het 
amendement van OPZ werd 
helder dat er een meerder-
heid tegen had gestemd. 
Toen Belinda Göransson 
echter erachter kwam dat zij 
zich had vergist en eigenlijk 
voor had moeten stemmen, 
hetgeen zij ruiterlijk toegaf, 
was Cees van Deursen (GL) er 
als de kippen bij om een niet 
bepaald, en in veler ogen ei-
genlijk onmogelijk, alledaags 
voorstel te doen. Hij was van 
mening dat er, na het indie-
nen van een nieuw amen-

doorslaggevend zijn in het 
aantal zetels dat een partij de 
komende vier jaar in de raad 
mag gaan innemen! 

Meijer: “Ik wil graag dat ieder-
een meedoet en meedenkt 
in Zandvoort. Eén van de 
manieren om dat te doen is 
om je stem te laten horen bij 
de verkiezingen. Je krijgt die 
kans vanaf je achttiende, pak 
hem dan ook, zou ik iedereen 
willen zeggen.” En gelijk heeft 
hij! Als je niet stemt, kan je la-
ter ook niet je stem verheffen 
als je het toevallig niet eens 
bent met bepaalde politieke 
beslissingen. “Het gemeen-
tebestuur is niet iets wat ver 
weg van je staat. Beslissingen 
over huisvesting, uitgaan, 
sport en verkeer worden in 

dement, het oorspronkelijke 
amendement alsnog gere-
pareerd zou kunnen worden. 
Na een korte schorsing kwa-
men Göransson en hij met 
het ‘reparatieamendement’ 
en waar in eerste instantie 
slechts 5 stemmen voor wa-
ren, stemden nu ineens 12 
raadsleden voor het amende-
ment, dat daarmee aangeno-
men werd. Uiteindelijk werd 
de nieuwe APV vastgesteld, 
met dien verstande dat de 
VVD ergens in april met een 
initiatiefvoorstel zal komen 
om de sluitingstijden op het 
strand te verruimen en bur-
gemeester Niek Meijer met 
het nieuwe college in sep-

Superpolitics: 
De nieuwe stemmer aan het woord!

de gemeenteraad genomen. 
De politieke partijen denken 
daar verschillend over. Dus 
dan is het van belang te we-
ten wat ze willen, zodat je 
op een partij kunt stemmen 
waarmee je het eens bent, 
die zich wil inzetten voor wat 
jij wil”, gaat Meijer verder.

De avond op 26 februari aan-
staande in café Neuf begint 
om 21.00 uur en duurt tot 
circa 23.00 uur, waarna er 
een verloting is en muziek 
gedraaid door een bekende 
Zandvoortse DJ. Alle jongere 
kiezers worden dus uitgeno-
digd en de diverse jongeren 
die op de kieslijsten staan 
zullen eveneens aanwezig 
zijn om de standpunten van 
hun partij te verduidelijken.

tember de nieuwe APV zal 
evalueren.

Het initiatiefvoorstel van de 
VVD om het tekort aan de 
kosten van een volwaardig 
muziekprogramma in de mu-
ziektent op het Raadhuisplein 
te komen, werd door alle frac-
ties omarmd. Ook komend 
seizoen zullen we dus weer 
kunnen genieten van dit 
OVZ-initiatief.

Het Rioleringsplan, met 
daarin verwerkt de veegkos-
ten, kreeg van het CDA bij 
monde van Gert Jan Bluijs 
opnieuw geen goed woord. 
Bluijs was het wel met het 
rioleringsplan eens maar die 
veegkosten zouden volgens 
het CDA eruit gehaald moe-
ten worden. Het is dan ook 
erg onduidelijk voor menig 
raadslid en wethouder Gert 
Toonen moest alle zeilen bij-
zetten om het uit te leggen. 
Het draaide erom uit welke 
‘pot’ die kosten betaald moe-
ten worden. Na stemming 
bleek dat het plan alsnog 
unaniem werd aangenomen.

Dit was de laatste raadsvergadering voor de gemeenteraadsverkiezingen

vervolg - pagina 1  - Tumultueuze laatste raadsvergadering
burgerlijke stand

6 februari - 12 februari 2010
Geboren:
Daan Eduard, zoon van: Berck Beelenkamp, Milan Patrice en: 
Veugelers, Yildiz.
Ondertrouwd:
Veens, Jeroen Alexander en: van der Werff, Angelique.
Huwelijk:
Buchel, Willem Hendrik en: Martínez Peña.
Overleden:
Witte geb. Piers, Johanna, oud 57 jaar.
Sebregts, Johannes Jacobus, oud 83 jaar.
Lammertsma, Bob, oud 78 jaar.
Kol geb. Schouten, Catharina Margaretha, oud 90 jaar. 
Schouten geb. Weima, Tjaltje, oud 91 jaar.
Dersigni, Pieter Paulus Cornelis, oud 78 jaar.
Sips geb. Kimman, Sophia Cornelia Maria, oud 84 jaar.

De Ondernemersvereniging Zandvoort (OVZ) is de komende 
tijd zeer actief. Zo staat er vanavond, donderdag 18 februa-
ri, een avond gepland in het Gemeenschapshuis over gast/
klantvriendelijkheid waarvoor iedere ondernemer uitgeno-
digd is. Binnenkort organiseert OVZ ook een politiek café in 
hotel Hoogland.

OVZ is zeer actief

Tijdens de avond in het Ge-
meenschapshuis zal uitvoerig 
ingegaan worden op de mo-
gelijkheden om de klanten en 
gasten van de Zandvoortse 
ondernemers wat vriendelij-
ker te bejegenen. Daar schort 
het volgens het bestuur van 
OVZ nog wel eens aan. Aan de 
hand van een tweetal sketches 
van toneelvereniging Wim 
Hildering en een presentatie 
van verkoopdeskundige John 
Lemmens zal aan de aanwezi-
ge Zandvoortse ondernemers 
duidelijk worden gemaakt 
wat er onder klant- dan wel 
gastvriendelijkheid wordt ver-
staan. Volgens het bestuur kan 
dat omzetverhogend werken.

Politiek café
OVZ wil door middel van een 
politiek café de Zandvoortse 
politiek duidelijk maken wat 
er in de ogen van de onder-
nemers zoal schort binnen 
Zandvoort. In de aanloop naar 
de komende gemeenteraads-
verkiezingen hebben de on-
dernemers een vijftal stellin-
gen aan de politieke partijen, 
die meedoen aan de verkie-
zingen, gesteld. De antwoor-
den die de stellingen hebben 
opgeleverd, zullen tijdens het 
politiek café in hotel Hoogland 
aan de orde komen. De verte-
genwoordigers van de partijen 
zullen hun standpunten dan 
kunnen toelichten.



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 

Dierenartsenpraktijk

Mevr. A.C. Dekker - Lukkassen

Spreekuur: ma. t/m vr. 13.00 - 14.00 uur
 ma.- wo.- vr. avond 19.00 - 20.00 uur
 en volgens afspraak

Lijsterstraat 7  -  2042 CH Zandvoort  -  Tel. (023) 571 58 47

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

DORSMAN.NL OF 023-5714534

Voor vlees -en visspecialiteiten

Boom 
Strandpaviljoen 11
te Zandvoort
Tel.023-5717580

Aanstaande vrijdag 19 februari gaan wij weer open

Behalve onze uitgebreide menukaart beginnen 
we ook weer met ons speciale menu:

    Goulashsoep     Vissoep
  3 soorten vlees         of Zeebaarsfilet
aardappelpuree/saus   aardappelpuree/saus

Met als nagerecht onze bekende palacinka
voor  € 10,50

In ons verwarmde paviljoen kunt u ook terecht voor ontbijt, 
lunch of een kop koffie.

We zijn er de gehele dag en de gehele week door.

Graag tot ziens

Fam. Boom

Grand Café & Restaurant 

vacatures

Zelfstandig werkend kok (FT)
Met culinaire passie
en oog voor details

Keukenprinses lunchkeuken 
(PT)

weekenden en vakanties
assisteren lunchkok 

en afwassen

Afwashulpen

Haltestraat 25, 2042 LK Zandvoort
E-mail cafeneuf@cafeneuf.nl

Tel 023-571 37 22  
/  06-26178819

Top Thuiszorg
Een Top Team voor Top zorg

Heeft u thuiszorg nodig? Wij hebben ruimte voor nieuwe cliënten

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

3 maart: Gemeenteraadsverkiezingen

U gaat toch ook stemmen?
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Wilt u iets weten van-  of melden over de inrichting van de open-
bare ruimte? Of heeft u vragen over bestrating, groenonderhoud, 
openbare verlichting, zwerfafval, straatmeubilair  of soortgelijke 
zaken? Dan bent u van harte welkom op het wijkspreekuur op 

DONDERDAG 25 FEBRUARI van 19.00 tot 20.00 uur 
in het RODE KRUISGEBOUW, NICOLAAS BEETSLAAN 14 
te ZANDVOORT. 

Vooraf melden hoeft niet. De koffie staat klaar.

ZANDVOORT SCHOON!? SPREEKUUR IN OUD NOORD

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)

GroenLinks was ac-
tief tijdens Valentijn. 
Vrijdag ging kandiate 
Nina Versteege (GL) 
bij alle Zandvoortse 
scholen langs om 
de leerkrachten te 
verrassen met een 
Valentijnskaart én een 

heerlijke doos gebak. Volgens 
Nina leveren leerkrachten na-
melijk een belangrijke bijdra-
ge aan de toekomst van de 
Zandvoortse jeugd. Daarom 
werd het hoog tijd om alle 
leraren eens een keer in het 
zonnetje te zetten.

Kandi’daten’
Nog meer actie rondom 
Valentijn. D66 heeft afge-
lopen zondag 14 februari de 
liefde aan Zandvoort ver-
klaard. De kandidaten trok-
ken het dorp in om inwoners 
te laten weten hoeveel zij van 
het dorp houden. En zoals dat 
hoort bij een echte Valentijn 
werd iedereen uitgenodigd 
om te komen kandi’daten’ 
op vrijdag 19 februari vanaf 
18.00 uur in het Wapen van 
Zandvoort. Tijdens deze 
avond zal D66 Zandvoort 
duidelijk maken hoe zij van 
Zandvoort houden en hoe zij 
zich daar de komende jaren 
voor in zullen zetten. Want 
uiteindelijk is de liefde alles 
wat we nodig hebben!

Bingo!
De evenementencommissie 
van St. Agatha Parochie orga-

niseert op 19 februari 
hun jaarlijkse bingo 
avond. De opbrengst 
is altijd bestemd voor 
goede doelen welke 
gericht zijn om kinde-
ren te helpen. Dit jaar 
zijn er 3 goede doelen: 
een gedeelte gaat 
naar een ziekenhuis 

en schoolkosten in Uganda, 
een bijdrage gaat naar stich-
ting ‘Hart voor Polen’ voor na-

schoolse opvang en school-
boeken en een kindertehuis 
in Brazilië is erg blij met het 
geld en gebruikt het voor 
voedsel en kleding. Jeroen 
Bluijs en de familie Mettes 
zorgen dat de opbrengst 
op de goede plek terecht 
komt. Er zijn mooie prijzen 
te winnen dus kom vroeg. 
De avond begint om 20.00 
uur, de deur van de R.K. kerk 
is al om 19.30 uur geopend. 

Rommelmarkt
Zondag 21 februari vindt de 
Zandvoortse Rommelmarkt 
van 10.00 tot 16.00 uur 
weer plaats in De Krocht. 
Op deze markt worden 
uitsluitend tweedehands 
spulletjes aangeboden, 
evenals antiek, curiosa, 
verzamelingen, boeken 
enz. Ook dit keer zijn er 
weer goede doelen ver-
tegenwoordigd, zoals het 
Rode Kruis en de Stichting 
Tsunami Weeskinderen. 
De bar van het De Krocht 
is de gehele dag geopend, 
de toegang tot de markt is 
gratis.

Nieuwe oefengroep
Verantwoordelijkheid ne-
men voor je eigen leven? 
Anders reageren op proble-
men?  Respectvol met jezelf 
en met anderen omgaan? 
Dat kan! In Zandvoort start 
een oefengroep gebaseerd 
op de principes van de fi-
losofie van Louise L. Hay. 
Twaalf lessen om de twee 
weken vanaf maart t/m 
oktober (m.u.v. juli en au-
gustus) van 19.00 tot 21.30 
uur op de Blvd. Paulus Loot 
39 in Zandvoort. Kosten per 
les: € 7,50 incl. koffie/thee/
water en aanschaf boek  
€ 18,50. Voor meer informa-
tie, lesdata of aanmelden: 
Silvy Peeters, tel. 573 78 58, 
06-406 107 80 of e-mail: sil-
vysunshine@hotmail.com

Valentijnstaart (1)

Tijdens het actualiteiten-
programma Goedemorgen 
Zandvoort werd de live 
uitzending, die drie weken 
lang in het teken van de 
Zandvoortse politiek staat, 
onderbroken. Wethouder 
Wilfred Tates en VVD af-
delingsvoorzitter Sierk 
Keu ning verrasten het 
team van de lokale radio 
met het aanbieden van 
een taart. Namens de VVD 
Sta tenleden van Noord-
Holland wordt elk jaar een 
taart aangeboden aan een 
organisatie of persoon die 
(op vrijwillige of professi-
onele basis) een speciale 
bijdrage levert binnen de 
gemeente of bijzondere 
inzet toont voor de maat-
schappij als geheel. De lo-
kale radio was vanwege zijn 
20 jarig bestaan door wet-
houder Tates genomineerd. 
De toenmalige initiatiefne-
mer van ZFM, de jarige Rob 
Harms, nam de taart in ont-
vangst en beloofde deze in 
de studio aan te snijden en 
uiteraard op te eten, samen 
met de ZFM vrijwilligers. 

Valentijnstaart (2)

Er is wat afgesmuld tij-
dens de dag van de lief-
de. Ook de lokale partij 

Inloopavond GroenLinks in Nieuw Noord
Op maandag 22 februari organiseert GroenLinks een inloop-
avond voor Nieuw Noord. Doel van de avond is te weten 
komen wat er speelt in deze belangrijke Zandvoortse wijk. 
Daarbij vindt de partij een aantal vragen heel belangrijk. 

Welke voorzieningen zijn 
belangrijk in Zandvoort-
Noord? Welke groepen 
(kinderen, ouderen, volwas-
senen) zijn belangrijk? Hoe 
zorgen we dat het welzijns-
werk beter aansluit bij de 

behoeften van bewoners? 
En welke behoeften leven 
er nog onder inwoners van 
Zandvoort-Noord. Wat vindt 
u van het huidige aanbod 
van welzijnsactiviteiten in 
Nieuw Noord? Wat vindt u 

van de bereikbaarheid? Hoe 
vindt u het groen? En heeft 
u voldoende invloed op uw 
eigen wijk? 

Met de resultaten van deze 
avond wil GroenLinks haar 
standpunt in de gemeen-
teraad bepalen. De inloop-
avond vindt plaats op maan-
dagavond 22 februari, van 
19.30-21.30 uur in gebouw 
Pluspunt, naast de Vomar.

Het convenant Wonen, Welzijn en Zorg is afgelopen maandag 
door verschillende partijen ondertekend. Behalve door de 
gemeente werd ook ondertekend door  enkele grote maat-
schappelijke instellingen zoals  De Key, ZorgContact, Nieuw 
Unicum, Pluspunt en de RIBW.

 

Convenant Wonen, Welzijn en Zorg

De Wet maatschappelijk 
ondersteuning schrijft voor 
dat de maatschappelijke 
ondersteuning aan burgers 

Afgelopen maandagmiddag is de noodstroomvoorziening 
van het gemeentehuis inwerking gesteld. Deze voorziening 
moet het mogelijk maken om als gemeente door te kunnen 
werken als de nutsbedrijven om welke reden dan ook plotse-
ling niet meer zouden kunnen leveren.

Noodstroomvoorziening in gebruik genomen
Als er een ramp of crisissitu-
atie zich voordoet is de ge-
meente voor een aantal zaken 
verantwoordelijk. Daar vallen 
onder: opvang en de primaire 
levensbehoeften van inwo-
ners maar ook communicatie, 
registratie en schadeafhan-
deling. Wanneer bijvoor-
beeld tijdens een calamiteit 
de stroom in Zandvoort ge-
heel of gedeeltelijk wegvalt, 
wordt het gemeentehuis 
voorzien van elektriciteit via 
de noodstroomvoorziening. 
Daardoor kan de ambtelijke 
organisatie in zo een situatie 
conform het rampenplan 
blijven functioneren. 

zoveel mogelijk op lokaal 
niveau moet worden geor-
ganiseerd. Om dat goed te 
doen sloten de gemeente 

en de maatschappelijke 
organisaties dit convenant. 
Wethouder Gert Toonen 
sprak van een heuglijk mo-
ment in het streven naar 
een samenhangend aanbod 
van wonen, welzijn en zorg 
voor Zandvoorters en door 
Zandvoortse instellingen. 
Meer informatie vindt u op 
www.zandvoort.nl.



BEL 023 – 5 731 999

www.vrijehuizenmarkt.nl of 
www.nicktenbroeke.nl 

Nick ten Broeke
Emmaweg 21

2042 NT ZANDVOORT

F.: 023 – 5 732 007
M.: 0655 – 13 03 65
E: nick@vrijehuizenmarkt.nl

Aanbod Vrijehuizenmarkt
ook op Funda!

Voordelen Vrijehuizenmarkt op een rij:
• De leukste courtage van Nederland*;
• Bezichtigingen en afspraken 7 dagen per week, ook ’s avonds;
• Persoonlijke en pro-actieve karakter van onze dienstverlening;
• Etalage op A-1 lokatie aan de Grote Krocht in Zandvoort;
• Optimale woning presentatie, fotografie en woning beschrijving;
• Complete makelaardij: uw persoonlijke makelaar bij verkoop, 
 aankoop, verhuur en beheer;
• No cure, no pay;
• Gratis waardebepaling van uw woning*;
• Bel of mail ons voor een vrijblijvende afspraak!
• Uw woning wordt geplaatst op de volgende websites: 
 funda.nl, zah.nl, jaap.nl, huislijn.nl en natuurlijk Vrijehuizenmarkt.nl! 
* Vraag naar de voorwaarden

Ventwagen Strand  Zandvoort 

Haarlemmerstraat 88  Zandvoort

Meester Troelstrastraat 35  Zandvoort

Van Lennepweg 65-29  Zandvoort

Bilderdijkstraat 4  Zandvoort

Emmaweg 25  Zandvoort

Max Planckstraat 40  Zandvoort

Dr. J.G. Mezgerstraat 100  Zandvoort

Vuurboetstraat 4 rood  Zandvoort

•	 Op	representatief	bedrijventerrein	in	Zandvoort	Noord	gelegen,	
nette	bedrijfsruimte	met	een	bruto	vloeroppervlakte	van	maar	liefst	330	m²!

•	 Let op: wie voor 08-03-2010 kan afnemen, profiteert nog eens van het 
“voordeel overdrachtsbelasting voor koper”: meer info, vraag naar de  
voorwaarden;

•	 Pand bevindt zich thans in verhuurde staat, maar zal per 01-07-2010 
vrij van huur opgeleverd worden;

•	 Direct	verhuizen?	Deze	80-er	jaren	eengezinswoning	met	voortuin	en	besloten	
achtertuin	is	de	afgelopen	jaren	gerenoveerd	in	een	moderne	stijl!		

•	 Deze tussenwoning beschikt o.a. over een zonnige, tuingerichte woonkamer met 
opensl. deuren naar de tuin, moderne keuken landelijke stijl vzv div. inbouwapp., 
modern toilet vzv fontein, moderne badkamer vzv doucheruimte, wastafelmeubel  
en 2e toilet en 3 slaapkamers;

•	 De achtertuin van deze woning grenst aan een autoluw woonerf met div. 
speelvoorzieningen voor kinderen;

•	 Wilt	u	het	gevoel	ervaren	alsof	u	óp	het	strand	woont?		
Wij	verzekeren	u:	dichter	bij	het	strand	kunt	u	niet	wonen!	

•	 Slechts gescheiden door een kleine strook boulevard, in Zandvoort Zuid gelegen, 
3-kmr bovenwoning met uniek en fenomenaal zeezicht!

•	 Indeling: o.a. zonnige living met zeezicht, keuken, badkamer, 2 slaapkamers, 
berging in onderbouw en overdekte loggia op het westen;

•	 Aan de achterzijde van de woning (zijde Vuurboetstraat) bevindt zich een tuin 
op het oosten van 10,5 X 4,5 meter;

•	 No	Guts,	No	Glory!	Stoere	ventwagen	met	overdraagbare		
vergunning	zoekt	ondernemende	berijder!	

•	 Geschikt voor de verkoop van snacks, ijs, fris en aanverwante artikelen;
•	 Ventkar (Kawasaki Mule 3010, bj 2004) en aanhangwagentje;
•	 Glasdeurkoeling;
•	 Vriezer;

•	 Charmant	gerenoveerd	voormalig	vissershuisje	uit	1820	zoekt	nieuwe	bewoners!	
•	 Gesitueerd aan de rand van het “Groene Hart”, op loopafstand van centrum, 

strand en openbaar vervoer; 
•	 Indeling: o.a. zonnige woonkamer met opensl. deuren naar de voortuin, modern 

vormgegeven keuken met zicht op de patiotuin, bijkeuken, moderne badkamer vzv 
inloopdouche, wastafelmeubel, toilet (wandcloset) en design radiator, 1 (optie 3) ruime 
slaapkamer en een besloten patiotuin op het zuiden met achterom;

•	 Deze halfvrijstaande woning is grotendeels gerenoveerd: aan u de kans de laatste renova-

•	 Op	steenworp	afstand	van	de	“Waterleidingduinen”	in	Zandvoort	Zuid	gelegen,		
sfeervolle	en	uitstekend	onderhouden	50-er	jaren	eengezinswoning	met	
garage,	voortuin	en	een	22	mtr	diepe	achtertuin	op	het	zuidoosten!

•	 Gelegen in een rustige, gewilde woonomgeving (strand 200 mtr, duinen 50 mtr en 
centrum 5 min. loopafstand);

•	 Deze woning is grotendeels gemoderniseerd en beschikt o.a. over een zéér royale 
woonkamer met o.a. massief beuken vloer, uitbouw (2002) met kamerbrede schuifpui  
naar tuin, modern-landelijke open keuken vzv div. inbouwapp. en 3 slaapkamers;

•	 Op	zoek	naar	een	ruime	en	moderne	eengezinswoning?	
Scherp	geprijsd,	grijp	uw	kans!	

•	 Een moderne tussenwoning -bestaande uit 3 woonlagen- met o.a. royale living, 
moderne keuken, moderne badkamer, 6 (slaap)kamers en besloten achtertuin op  
het zuiden met achterom; 

•	 Gelegen in een kindvriendelijke woonomgeving in de “Letterkundigen buurt”;
•	 Dit woonhuis verkeert op de begane grond en 1e verdieping in een moderne en 

goed onderhouden staat;

•	 Geen	zin	(meer)	om	te	klussen?	In	de	geliefde	“Letterkundigen	buurt”	gelegen,	
charmante	en	volledig	gerenoveerde	30-er	jaren	tussenwoning!

•	 Gelegen in een zeer kindvriendelijke woonomgeving, waar spelen voor de 
deur op straat nog mogelijk is;

•	 Sfeervolle en zonnige woonkamer voorzien van houten vloerdelen (Jatoba) en opensl. 
deuren naar de achtertuin, modern-landelijke semi-open keuken vzv div. inbouwapp., 
modern toilet (wandcloset) vzv fontein, moderne badkamer vzv was-/droogruimte,  
ligbad, wastafel en design radiator, 3 slaapkamers;

•	 Een	charmante	en	luxe	vrijstaande	villa	(bj	2001)	met	o.a.	fraai	aangelegde	
voortuin,	inpandige	garage,	oprit	voor	2	auto’s,	riante	achtertuin	met	verwarmd	
zwembad	en	zomerhuis,	gelegen	op	een	riant	perceel	in	het	“Groene	Hart”!		

•	 Beg. grond: o.a. luxe toilet met fontein, riante en tuingerichte woonkamer met opensl. 
deuren naar tuin, erker, houten vloerdelen en zandstenen schouw,  
luxe keuken vzv div. hoogwaardige inbouwapp.;

•	 1e verdieping: 2 (voorheen 3) slaapkamers, balkon, luxe badkamer vzv whirlpool, 
douchecabine, dubbele wastafel en 2e toilet, walk in closet, was-/droogruimte,  

Vraagprijs: 
€ 25.000,- (incl. BTW)

Vraagprijs: 
€ 237.500,- k.k.

Vraagprijs: 
€ 398.000,- k.k.

Vraagprijs: 
€ 339.000,- k.k.

Vraagprijs: 
€ 289.000,- k.k.

Vraagprijs: 
€ 1.295.000,- k.k.

Vraagprijs: 
€ 279.000,- k.k.

Vraagprijs: 
€ 339.000,- k.k.

Vraagprijs: 
€ 298.000,- k.k.

Een huis kopen of verkopen?
Bel Nick ten Broeke

•	 Bestemming: bedrijvigheid (industrie);
•	 Bruto vloeroppervlakte: ca. 330 m²;
• Begane grond netto vloeropp.: ca. 192 m2;
• Entresol netto vloeropp.: ca. 132 m2;
•	 Kantoor: ca. 15 m².

•	 De onderhoudsvriendelijke achtertuin is 
gelegen op het zuidoosten met stenen 
schuur en achterom;

•	 Een fraai gerenoveerd woonhuis in 
een kindvriendelijke buurt! 

•	 Woonoppervlakte ca. 105 m², 
perceel 107 m², inhoud ca. 300 m³.

•	 Garage is separaat te koop en ligt 
direct achter de woning; 

•	 Dit uitzicht is niet te verruilen voor 
een nóg fraaier uitzicht over  
de Zandvoortse kust! 

•	 Woonoppervlakte ca. 110 m², 
inhoud ca. 275 m³.

NIEUWNIEUW

NIEUW NIEUW NIEUW

NIEUW NIEUW

tiefase van deze woning te voltooien en zo een 
woonplek te creëren die net zo mooi is als de 
vertrekken die reeds gerenoveerd zijn!

•	 Een uniek vissershuisje in een super 
modern “jasje”!

•	 Woonoppervlakte ca. 70 m², perceel 59 m², 
inhoud ca. 165 m³.

•	 De besloten en diepe achtertuin (ca. 22 X 6,5 
mtr), beschikt over een achterom en 2 terrassen;

•	 Ervaar de charme van deze woning op dit 
prachtige kavel tijdens een vrijblijvende  
bezichtiging!

•	 Woonoppervlakte ca. 130 m², perceel 306 m², 
inhoud ca. 350 m³.

•	 De 3 vertrekken/kamers in het souterrain vormen 
een uitdaging voor mensen met 2 rechterhanden: 
u kunt deze vertrekken naar eigen wens verder 
gaan inrichten en van deze woning uw  
droomwoning maken! 

•	 Woonoppervlakte ca. 130 m², 
perceel 102 m², inhoud ca. 350 m³.

•	 Voortuin op het noorden en fraai aangelegde, 
besloten achtertuin op het zuiden met stenen 
schuur en achterom;

•	 Deze woning is volledig en zeer smaakvol 
gerenoveerd, uw bezichtiging waard!

•	 Woonoppervlakte ca. 90 m², perceel 102 m², 
inhoud ca. 220 m³.

bovenliggende vliering; 
•	 Souterrain: hal, toilet vzv urinoir, garage en 

2 zeer royale verblijfsruimtes;
•	 Zomerhuis: modern gestoffeerde woonkamer met 

vide, opensl. deuren naar tuin en open keuken, 
moderne badkamer;

•	 Woonoppervlakte ca. 295 m², 
perceel 741 m², inhoud ca. 780 m³.

•	 Meer informatie en voorwaarden 
opvraagbaar bij verkopende 
makelaar; 

•	 Wilt u nog deze zomer profiteren 
van deze unieke kans? Bel dan 
snel Nick ten Broeke!
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evenementen agenda
18 Bar battle - 3e ronde: Strandpachters 

achter de bar bij Klikspaan
20 Jazz café - Spoor 5 in café Alex, 

aanvang 16.00 uur
21 Rommelmarkt - van 10.00 tot 16.00 uur 
 in De Krocht
21 Classic concerts - Blazersensemble 

Septentriones, Protestantse kerk,  
aanvang 15.00 uur

21 Amsterdamse middag - Wapen van Zandvoort, 
aanvang 15.00 uur

23 Sjoelwedstrijd - Heren strijden om de winst 
in café Koper

27 Film over oud Zandvoort - Speciaal voor 
ANBO leden. De Krocht, aanvang 14.00 uur

28 Amsterdamse middag - Wapen van Zandvoort, 
aanvang 15.00 uur

februari

VVV Zandvoort: 7 dagen per week geopend!

Afgelopen donderdag hadden bekende Zandvoortse voet-
bal prominenten van SV Zandvoort de algehele leiding in 
bar dancing Fame in de Haltestraat. Met hun sympathieke 
vijfmansteam maakten ze meteen al een gooi naar de top. 

Tot vorig jaar heeft de met hart en ziel aan Zandvoort ver-
knochte Petra Geusebroek als Hypotheekadviseur bij de 
Hypotheekshop in Zandvoort gewerkt. De jaren daarvoor 
werkte ze bij de ABN Amro. Zij heeft het besluit genomen 
om als zelfstandig onafhankelijk hypotheekadviseur en 
hypothecair planner in Zandvoort aan de slag te gaan. Dit 
onder de naam van Seven For Life. 

Afgelopen vrijdag kwam de manager van de BOVAG Tank-
stations naar Zandvoort om Leo Barnhoorn (61) te felicite-
ren met zijn 50 jarig lidmaatschap. Barnhorn is directeur/
eigenaar van Shell Duinzicht aan de Dr. Gerkestraat. 

Voetbalprominenten 
zetten Fame op z’n kop

Petra Geusebroek organiseert een uniek WOONCAFÉ

BOVAG eert Leo Barnhoorn voor 50 jaar lidmaatschap

Bij de opening rond 20.00 
uur poseerden (vlnr) Jan der 
Leden, Ron Kampman, Reinier 
Kreuger, Pieter Keur en Sander 
Hittinger zich vrolijk maar 
bescheiden als één van de 
deelnemende teams.  Maar 
al snel werden zij met hun 
niet aflatende ijver om alle 
gasten te verwennen en te 
amuseren in de ogen van veel 
bezoekende gasten een echt 
topteam. Natuurlijk waren er 
ook veel fans afgekomen op 
dit evenement die zich in hun 

Hypotheekadvies gaat zo-
veel verder dan alleen ad-
viseren over de aankoop 
van je droomwoning. Ook 
bij het veranderen van le-
vensomstandigheden zoals 

Bloemen en een echte oor-
konde bevestigen dat Leo 
Barnhoorn samen met zijn 
zus Ellen zeker vanaf 1960 
t/m 2010 als actief BOVAG-

(advertorial)

echtscheidingen, ziekte of 
een dreigend ontslag kan zij 
u adviseren. Zelfs tijdens de 
looptijd van de hypotheek 
bestaat de mogelijkheid 
tot wijziging, bijvoorbeeld 
nieuwe renteperiode of een 
garantie voor het aflossen 
van de hypotheek. Het is 
dan ook Petra haar passie 
om, met de allround kennis 
die zij bezit, te adviseren en 
haar klanten in de wirwar 
van de financiële wereld 
een lijdraad te geven. Dit 
noemt zij Life-style plan-
ning en daarom heeft zij 
gekozen voor de handels-
naam Seven For Life. 

lid voor de honderden cli-
enten altijd klaar staan. 
Nuchtere Leo Barhoorn 
reageert wat gelaten als 
anderen hem plotseling als 

Petra Geusebroek

Leo Barnhoorn (r) en BOVAG-manager Jan Bessembinders

Team SV Zandvoort klaar voor de start

Om haar klanten dit advies 
te kunnen en mogen geven 
heeft Petra Geusebroek, 
naast haar erkenningsdi-
ploma, een HBO opleiding 
gedaan voor Hypothecair 
Planner met daaraan vast 
een Masterclass echtschei-
dingen. Zij heeft recent de 
vergunning gekregen van 
de Autoriteit Financiële 
Markten (AFM) om met 
haar bedrijf Seven For Life 
te starten.

Wooncafé
De Zandvoortse Petra heeft 
een bijzonder leuk, goed 
doordacht en uniek initiatief 
genomen door op zaterdag 
6 maart 2010 een wooncafé 
te organiseren. Deze unieke 
middag wordt in het restau-
rant gedeelte van Café Neuf 
in de Haltestraat gehouden. 
De opening wordt om 12.00 
uur door Johnny Kraaijkamp 
gedaan. Een aantal plaatse-
lijke experts op gebied van 

feestvarken willen betitelen. 
Maar eerlijk is eerlijk, als je 
kijkt naar de vele activitei-
ten van hem en zijn bedrijf 
in de afgelopen 50 jaren, dan 
is hij een echt feestvarken 
met een succesvol en lang-
durig actief bedrijf dat sinds 
1992 de plaats aan de Dr. 
Gerkestraat definitief bezet.

Verbouwing op verbouwing 
volgde waardoor pas in 1997 
de  Barnhoorn’s hun Shell 
tankstation Duinzicht in de 
huidige vorm officieel kon-
den openen. Een uitgebreide 
shop maakt het voor iedere 
bezoeker de moeite waard. 
Even tanken en rondneuzen 
en zelfs de krant halen zijn 
de mogelijkheden die gebo-
den worden. En sinds die tijd 
kan hij rekenen op honder-
den vaste klanten die toch 
ook zijn Shell pompen op de 
Zandvoortselaan in Bentveld 

wonen is aanwezig op deze 
unieke middag: een notaris, 
een makelaar, een accoun-
tant, een architect, een ver-
koopstyliste, een aannemer, 
een tuinarchitect, een home 
decoratie en interieurwinkel. 

Iedere potentiële en/of be-
staande relatie is welkom 
om tussen 12.00 en 14.00 
uur volkomen vrijblijvend 
en in een ongedwongen 
sfeer binnen te stappen 
om advies in te winnen. 
Petra vindt dat Zandvoort 
meer heeft dan strand en 
horeca. Maak gebruik van 
haar unieke Wooncafé, 
kom langs en maak kennis 
met deze experts. Op deze 
unieke middag kunt u haar 
alles vragen over Life-style 
planning.

Seven For Life, De Wittstraat 
7, Zandvoort. Tel. 5715963 / 
06-19312574. Internet: www.
sevenforlife.nl

zich maar al te goed herin-
neren. Voor Zandvoorters 
op weg naar huis was het 
vooral een station om ge-
woon even ‘bij te tanken’. 
Een tankstation waar je ook 
nog het advies kreeg even 
rustig aan te doen omdat 
200 meter verder toevallig 
de politie op snelheid con-
troleerde. De twee pom-
pen waren altijd in bedrijf. 
Trouwe klanten stelden (in 
de avonduren) zelf de pomp 
en verlichting in werking en 
schreven hun eigen bonnen 
uit. Even zwaaien naar Leo 
in z’n huiskamer en weg 
waren ze weer. Het huidige 
Shell Duinzicht in Zandvoort 
is een niet meer weg te den-
ken serviceverlenend tank-
station waar je als klant 
altijd gastvrij en vriendelijk 
ontvangen wordt. 50 jaar lid 
van de BOVAG is zeker een 
belangrijke mijlpaal.      

waardering letterlijk vierkant 
achter hun favorieten opstel-
den. Een uitermate gezellige 
en onderhoudende avond 
met veel dansplezier en het 
team van SV Zandvoort in een 
opvallende hoofdrol. 

Vanavond, donderdag 18 fe-
bruari, vindt de volgende Bar 
Battle plaats in de Klikspaan. 
Een gerenommeerd team van 
de strandpachters zal dan de 
avond leiden. Aanvang is om 
20.00 uur.

lijst 3 NIET JE AFKOMST, MAAR JE TOEKOMST TELT
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Ondernemen in Zandvoort?
Zandvoort moet zich onderscheiden ten opzichte 
van andere badplaatsen. Strandpaviljoens, win-
kels, restaurants, cafés, pensions en hotels zijn 
ontzettend belangrijk voor Zandvoort! Het CDA 
Zandvoort wil investeren in deze bedrijvigheid. 
Het CDA wil woningen bouwen op het Corodex-
terrein e.o. en een bedrijventerrein realiseren 
op de voormalige waterzuivering.
 

De ondernemers hebben onze steun!

Cultuur versterken?
De Zandvoortse cultuur en historie dienen extra 
gestimuleerd en ondersteund te worden. Onze 
culturele verenigingen en stichtingen welke zich 
inzetten voor het Zandvoortse culturele erfgoed 
zijn onmisbaar. Naast het juttersmuseum wil het 
CDA een bunkermuseum en een geluidsdrager-
museum realiseren.

Wij doen het!

Ouderen en 
Vrijwilligers: Ouderen respecteren?

Het CDA Zandvoort staat voor de optimale zorg 
voor de ouderen en gehandicapten inwoners. Het 
CDA is een grote voorstander om voor ouderen 
meer huisvesting in het centrum van Zandvoort te 
realiseren. 

Een must voor onze ouderen!

Vrijwilligers waarderen?
Vrijwilligers zijn onmisbaar in de Zandvoortse 
samenleving. Veel maatschappelijke taken zouden 
blijven liggen als er geen mensen zouden zijn die 
zich onbezoldigd willen inzetten voor hun mede-
mens. Wij willen de vrijwilligers hierin ondersteu-
nen!

Wij laten de vrijwilligers 
niet in de kou staan!

Huisvesting voor jongeren?
Het CDA Zandvoort wil zorgen dat er voor de 
Zandvoortse jeugd voldoende woningen zijn. Er is 
een groot tekort aan huisvesting voor starters in 
Zandvoort. 
Het CDA gaat leningen voor starters stimuleren. 
Het wordt nu tijd om hier wat aan te doen. 

Met uw steun moet het lukken!

Zandvoort groener?
Om te voorkomen dat Zandvoort grauwer en 
sfeerloos wordt, zet het CDA Zandvoort in op méér 
bomen en groen. Wij zijn tegen het onnodig kap-
pen van bomen. 
Het CDA wil de uitvoering van de gemaakte plan-
nen daadkrachtig oppakken. Groen is belangrijk 
voor onze leefomgeving!

Wij zullen zaaien, u kunt oogsten!

Parkeren en Financiën:Goed parkeerbeleid?
Het CDA Zandvoort wil een parkeerbeleid, dat 
zowel voor de bewoners als toerist duidelijk is en 
waarbij we ons onderscheiden met scherpe en 
betaalbare tarieven. 
Het CDA is een voorstander van één systeem, 
waarbij bewoners met een parkeervignet overal in 
Zandvoort kunnen parkeren!

Met uw steun lukt het!

Zandvoort  nancieel gezond maken?
Het CDA Zandvoort staat voor een sterk en 
 nancieel zelfstandig functionerend Zandvoort. 
De afgelopen vier jaar is er in onze ogen te mak-
kelijk met geld van de Zandvoortse bewoners 
gehandeld. Het wordt tijd dat we op ons geld gaan 
letten!

U doet dat toch ook?

Toerisme, Ondernemen 
en Cultuur:

4lijstGijs de Roode
Jong en Groen:Ondernemen in Zandvoort? Hui

Zorgen voor Zandvoort       

Floris Faber
Peter Tromp

Wim Buchel

Kees Mettes

Wendy Bluijs
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Gijs de Roode Andor Sandbergen

www.zandvoort.cda.nl
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Zoekplaatje
Reacties op de in week 6 gepubliceerde foto 
Op foto BLD17031 reageerde Dick Luttik, van de voorma-
lige Eerste Zandvoorte Drogisterij Luttik & Zn. uit de Zee-
straat. Hij herkende zichzelf op de foto als degene met 
het petje, welke overigens niet van hem is. Tevens her-
kende hij nog de volgende personen: 

Achterste rij, vlnr.: Dirk 
Molenaar (Ottetorre), 
Theo v/d Koekelt, N.N. 
en Japie Waterdrinker. 
Middelste rij: jongetje on-

door Erna Meijer

Een bijzondere ontmoeting had ik deze week met Margaretha 
de Vries. Sinds 1997 voert zij in Zandvoort een praktijk, waar 
zij mensen van allerlei pluimage helpt met een diversiteit aan 
behandelingen. Zoals zij zelf zegt: “Het is fijn om iemand net 
dat kleine lichtpuntje te laten zien in de meest donkere tijd en 
zowel lichamelijk als geestelijk die persoon weer in balans te 
brengen of helemaal te laten ontspannen.”

Door een val op zeer jonge 
leeftijd is haar gezichtsver-
mogen sterk verminderd, 
doch hierdoor zijn haar ove-
rige zintuigen bovengemid-
deld ontwikkeld. Uiteindelijk 
ervaart De Vries haar visuele 
handicap als haar grootste 
kracht, omdat zij heeft geleerd 
op haar gevoel en intuïtie te 
vertrouwen. Spiritualiteit is 
hierdoor haar tweede na-
tuur geworden. Dat wil niet 
zeggen dat Margaretha niet 
heel veel studies op dit terrein 
heeft afgerond, integendeel 
zelfs. “Op 15-jarige leeftijd be-
sloot ik mijn eerste opleiding 
op spiritueel gebied te volgen 
en tot op de dag van vandaag 
studeer ik nog steeds. Sinds 
2003 bestudeer ik het Oude 
Weten, een leer die mij nog 
meer bewust gemaakt heeft 
van het grote geheel. De 
naam Raphaels Bron is dan 
ook ontstaan omdat Raphael 
de engel van de genezing is 
en de Bron staat voor de on-
uitputtelijke levensenergie 
die in iedereen zit en waarvan 
ik denk dat ik de mensen deze 
energie kan laten ervaren 
door middel van persoonlijk 
afgestemde therapieën en 
ondersteunende middelen.”

In 2004 begon zij met een 
studie Holistische Gezond-
heidstherapie die in 2007 met 
succes werd afgerond. Wat 
zo goed werkt in Holistische 

Raphael’s Bron

Gezondheidstherapie is de 
totale aanpak op vele ener-
gieniveaus en het gericht 
werken op daadwerkelijke 
storingen in de gezondheid. 
Margaretha: “De resultaten 
van afgelopen jaren zijn fan-
tastisch. Sinds 1995 ben ik 
praktiserend Reiki healer en 
vanaf 2001 werk ik als Reiki 
Master binnen het oorspron-
kelijke Usui Ryoho systeem 
waar ik ben opgeleid door 
Dhyan Duijn. Tevens heb ik 
sinds 1981 vele cursussen 
en opleidingen gevolgd in 
o.a. voetreflexologie, diverse 
soorten massage, acupres-
suur, intuïtieve ontwikkeling, 
tarot, werken met etherische 
oliën en phyto(=planten)
therapie. Binnen mijn prak-
tijk heb ik een vitamine- en 
mineralenlijn opgezet en 
geef ik advies over het ge-
bruik van zelfgemaakte krui-
denzalven en tincturen.” Een 
zeer duidelijk overzicht van al 
haar behandelingen, die vaak 
(deels) vergoed worden door 
de zorgverzekeraars, is te vin-
den op haar website: www.
raphaelsbron.nl.

De praktijk van Raphaels 
Bron is gevestigd aan de 
Pasteurstraat 14a, Zandvoort. 
Tel. 5718771 of 06-46051985. 
Uitsluitend op afspraak. Op 
dit zelfde adres zit tevens de 
mesologiepraktijk van Lianne 
Jongert. 

      Noor en Mijndert van den Boogaard

feit dat alle drie de zonen in vaders voetsporen zijn getreden en 
diverse pompstations met wasstraten bezitten. 

Met het gezin werd Europa bezocht. Catamaran op de auto 
en de mast op de caravan. Zeilen bij de watersportvereniging 
was en is allang een grote passie. Hun eerste ‘Prindle’ werd op 
1 januari 1977 ten doop gehouden en met Noor hangend aan 
de trapeze werden alle kustwedstrijden gezeild. Dat dit in het 
bijzonder voor Noor niet altijd een pretje was, komt prachtig 
tot uitdrukking in een schilderijtje dat Mijndert als eerbetoon 
aan haar heeft laten maken met de alleszeggende tekst: “Liefde 
is… zeeziek alle wedstrijden met hem uitgevaren”! Behalve de 
watersport en natuurlijk de bijbehorende feesten op het strand 
vulde ook tennis een groot deel van de vrije tijd. “Wij zijn tot dit 
jaar 57 jaar onafgebroken lid geweest van Tennisclub Zandvoort, 

hebben het echtparentoernooi opgericht en ook daar veel 
vrienden gemaakt. Golf bij OGZ behoort tevens tot 

de activiteiten, wat eigenlijk een iets te seri-
euze sport voor mij is. Noor maakt fraaie 

borduurwerken en bridget elke week 
en vroeger heb ik met buurman Hans 

veel autorally’s gereden.” Samen 
met Noor heeft Mijndert een paar 
jaar voor ‘Tafeltje Dekje’ gereden, 
waarbij vooral de confrontatie 
met eenzame ouderen hen erg 
geraakt heeft. 

Sinds 1983 wonen zij met bijzonder 
veel plezier op de boulevard. “Wij 

wuiven naar iedereen, al herkennen 
wij ze vaak niet. ‘s Zomers zwemmen 

wij elke mooie dag in zee en varen we met 
een motorjacht door mooi Nederland.” Al tien 

jaar doen zij iedere zaterdag aan Nordic Walking en 
de conditie wordt nog verder op peil gehouden door te ‘keep 
fitten’ bij Kenamju. Ook bezoeken zij graag concerten. De slot-
conclusie is dat zij samen een mooi leven hebben en dat zij 
uitzien naar de viering van hun 55-jarige huwelijk en de 80ste 
verjaardagen. Dat wensen wij deze bijzonder aardige dorpsge-
noten dan ook in goede gezondheid van harte toe!

Dorpsgenoten

Mijndert: “Al voordat ik 1 jaar werd, zat ik op het strand in 
Zandvoort. Mijn ouders huurden elk jaar een maand een huisje 
van brandweerman Numan in de Oosterparkstraat en vooral het 
witte huis van Bouvy-zout op de boulevard en zijn bokkenwagen, 
evenals de grote vliegers maakten diepe indruk.” De ouders 
van Noor hadden, behalve in Amsterdam, ook een huis aan 
de Brederodestraat, waarvoor zij na de oorlog definitief kozen. 
Hoewel zij in Amsterdam al vrij dicht bij elkaar woonden vond 
hun ontmoeting pas in 1949 op het strand plaats. Mijndert ver-
telt nog met veel plezier: “Ik zwom bij de strandtent 
van Ed Fransen tegen een donker krullenkopje 
aan en op mijn vraag “bent u ook badgast” 
antwoordde zij “nee, ik woon hier”. In 
die tijd was een lange verloving nog 
gebruikelijk, zodat het huwelijk pas 
in 1955 werd voltrokken, waarna zij 
een huis aan de Tolweg 39 betrok-
ken. 

Vader Van den Boogaard bezat 
in Amsterdam een kolenhandel 
en die werd door diens enige zoon 
Mijndert voortgezet. Dat was in 
die tijd zeer zwaar werk. “In de win-
ter moesten de kolen met een pikhou-
weel losgehakt worden uit de wagons, die 
uit Limburg kwamen; dit kostte mij zelfs een 
pink. Als nevenhandel ging ik kolen- en oliehaarden 
verkopen op de Huishoudbeurs en later centrale verwarming. 
Na de sluiting van de Limburgse mijnen had ik een probleem. 
Inmiddels hadden wij drie zonen en ‘ik had geen vak geleerd’. 
Als noodsprong ben ik gestart met een pomp met goedkope 
witte benzine en dat werd uitgebreid met de eerste wasstraat 
van Amsterdam”, vertelt Mijndert. Bijzonder trots is hij op het 

Mijndert en Noor van den Boogaard

foto en tekst door Erna Meijer

Een leven lang verbonden met ons dierbaar Zandvoort! Dat 
zijn de eerste woorden, die zowel op Mijndert als Noor zeer 
van toepassing zijn. Hoewel beiden in Amsterdam bijna 80 
jaar geleden geboren werden, was er al heel vroeg een link 
met ons dorp. 

bekend, Co van Petegem (met 
stropdas), meisje onbekend, 
Piet Paap (Mok) (tonguitste-
ker), een ‘Eusie’ (herkend door 
Adri Bisenberger uit Toronto, 

Canada), Kees Bol (met witte 
riem), Dick Luttik (met petje) 
en Benno Waterdrinker. De 
man die aan komt lopen is 
Jas Bol, de strandpachter. 

Tot zover de oplossing, 
volgende week weer een 
nieuwe foto en aanvul-
lende reacties staan op 
www.oudzandvoort.nl
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VAN AACKEN 
GLASZETTERSBEDRIJF 
levering en plaatsing alle glassoorten.

NU OOK:
vernieuwen kozijnen & schilderwerk.

vrijblijvende offerte!
023-5720480 / 06-41374921
e-mail: aacken@kpnmail.nl

Behang- en schildersbedrijf 
Arnold Nijkamp 

Tel/Fax 571 31 72 Mobiel 
06-54 264 259 

Voor al uw behang-, wit- en 
schilderswerkzaamheden 

www.arnoldnijkamp.nl 
.........................................................

Kabel-internet/adsl 
installa  teur helpt bij alle 

PC-PRO BLEMEN. 
Advies en aanleg 

(draadloos) netwerk. 
Ook avonden/weekend.

 Rep-it, to taal 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

.........................................................
Beautysalon MYRNA 

Van Speijkstraat 2/101, 
2041KL Zandvoort. 

Behandeling volgens 
afspraak, ook ‘s avonds. 

Tel. 5720108 of 06-48318230
.........................................................

Nagelstyliste worden?? 
De opleiding tot nagel-

styliste begint met de gratis 
introductie avond bij  
A.B. Nails in Haarlem.  

Schrijf je in via  
www.abnails.nl  

of bel 023-5245005.
.........................................................

Pedicure Beata Visser 
Ge specialiseerd in de 

diabetische en reumatische 
voet- en nagelcorrectie. 
Tel. 06-52461796 / 023-

5715921. Bilderdijkstraat 22, 
Zandvoort. Diabetische 

en reumatische voet 
worden vergoed door 

zorgverzekeringen.
.........................................................

L. Paap 06-51815360
Aanmeten thera peutische 

elastische kousen, 
hulpmiddelen, braces, 

diabetes sokken, 
verbandpantoffels, 

slechtziende artikelen, 
agenda’s, webboxen, enz.

.........................................................
Garage te huur

De Ruyterstraat € 120,-
per maand 06-53256274

Hoera! 
Opa Geert Dijkstra 

60 jaar! 
lieve opa, van harte 

gefeliciteerd met je 60e 
verjaardag!. Dikke knuf-
fel van Boris Appelman

.........................................................
Te koop: 

glas-in-lood ramen. 
Handgeblazen glas, di-
agonaal. Ca. € 15 p.st. 

50x108 cm. Tel. 5715853
.........................................................

Terug van vakantie 
wil ik alsnog iedereen 
bedanken die op mij 

gestemd hebben. 
Zandvoorter van 

het Jaar 2009
.........................................................

Te huur: 
appartement in 

zandvoort. Inclusief G/W/E. 
€ 675,- per maand, 1 maand 

borg. Geen huisdieren. 
Bel voor informatie of 

bezichtiging: Bob Kluft, 
tel: 06-29527140

.........................................................
Net gezin met 2 kleine 
kinderen zoekt vanaf 
1 mei huurwoning in 

Zandvoort. Voor langere 
periode, +/- 2000 p/m, 

min 3 slaapkamers, 
tuin en voldoende 

bergruimte. Bel Talitha 
06-45610192

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

gemeubil. appartement. 
Voor langere periode

De Schelp. 
Geen huisdieren.

€ 675,- p.m. 
incl. G/W/L
Tel. 5719653

.........................................................
Advies en onderhoud 

van aquaria. 
o.a. bakinrichting, 

water testen, verversen, 
onderhoud planten. 

Bel voor een afspraak: 
06-21454418

.........................................................
Patrick van Kessel; 

Auto kopen of verkopen? 
Een dure reparatie 

of onderhoudsbeurt? Het 
kan altijd goedkoper!! 

06-55383624  
www.autoverkoper.nu

ZANDKORRELS INVULBON
Met ZandvoortPas korting op een zandkorrel

particuliere zandkorrel €7,50
Met zandvoortpas €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 zandkorrel €12,50 (excl.BTW)
Met zandvoortpas €10,-
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, Kleine Krocht 2
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 verkeerde of onjuiste inhoud 
van Zandkorrels. Zet- en typefouten voorbehouden. 

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
Tóch voorjaar:

Bolletjes!
Specialist voor al uw bloemwerken.

Tel: 06-40601692  E-mail: pzwemmer@casema.nl

• Klein onderhoud (in en om het huis)

• Overkappingen
• Timmerwerk
• Hekwerken
• Bestrating

Onderhoudsbedrijf P. Zwemmer

SCHILDERW
ERK GLAS

Gegarandeerd hagelwitte tanden in 14 dagen.
Tanden bleken met Sourire is de veiligste methode en wordt 
ook bij tandartspraktijken toegepast. Ik heb al 3 jaar ervaring 
met bleken bij een tandartsenpraktijk. Voor extra informatie  
kunt u kijken op de website:www.sourire.nl 
Nu bleken tijdelijk extra voordelig tegen inlevering van 
deze advertentie ontvangt u nu 25 euro extra korting!  

Ook luxe schoonheidsbehandelingen voor betaalbare prijzen.
Zo heeft u al een standaard gelaatsbehandeling 
van 50 minuten voor €24,-
En een uitgebreide gelaatsbehandeling incl. massage 
75 min voor €32,50.
Lucienne’s Schoonheids en Massagesalon.
Burg. Nawijnlaan 10 Achter.
2042 PM Zandvoort. 0623972853

‘Sporten is gezond!’
www.sportinzandvoort.nl
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Siewertsen en Bakels in Zandvoorts Museum

Krasse kunst bij de Bodaan  

Blazersensemble 
Septentriones

Natuur excursies
De nieuwe tentoonstelling van het Zandvoorts Museum aan 
de Swaluëstraat staat in het teken van de fotografie van 
Anth. Bakels en van de kunstschilder Cees Siewerten. Afge-
lopen vrijdag werd de duotentoonstelling officieel geopend.

De kunstcommissie van de Bodaan heeft in het nieuwe jaar 
gekozen voor kunstuitingen die ‘kras’ zijn in de betekenis 
van frappant. Tevens legt de commissie met kras een ver-
binding naar de leeftijd van de exposerende kunstenaars. 
De eerste solo-expositie met dit thema is op 3 februari ge-
opend door de Zandvoortse kunstenares Loes Dirksen.

Komende zondag is het tweede Kerkpleinconcert van dit 
jaar in de Protestantse kerk. Het zeer bijzondere Blazersen-
semble Septentriones onder leiding van Herman Draaisma, 
zal dan een concert verzorgen. Met medewerking van de so-
praan Marjan Smit brengen zij een programma met muziek 
van onder andere Mozart, Brahms en Piazzolla.

Volgende week hebben de leerlingen van de Zandvoortse 
basisscholen ‘Februarivakantie’. De vorstperiode lijkt voor-
goed voorbij, dus reden genoeg om lekker de natuur in te 
gaan. In de Amsterdamse Waterleidingduinen is er al ge-
noeg te beleven en te zien. 

Anth. Bakels en Ankie Joustra

Loes Dirksen toont een van haar werken

Olij nam kort het woord en 
verzocht de aanwezigen om 
eerst de openingsceremonie 
van de bekende futurist en 
tekenaar Rudolf Das bij te 
wonen, om daarna vervol-
gens naar de collectie Bakels 
te gaan waar Ankie Joustra 
haar openingstoespraak zou 
houden. 

Cees Siewertsen (1946)
Siewertsen groeide in Zand-
voort op. Na een verblijf van 
een aantal jaren in het bui-
tenland is hij weer terug in 

leeftijd. Haar man betitelt 
zijn vrouw als “hoe ouder, hoe 
gekker” maar dat is onterecht 
want Loes is een begenadigde 
kunstenares! Menig ‘jonkie’ 
kan nog een voorbeeld aan 
haar kunstobjecten nemen. 

door Nel Kerkman

Op vrijdag 12 februari waren 
familieleden, vrienden en 
belangstellenden naar de 
vernissage van de tentoon-
stelling Bakels en Siewertsen 
gekomen. Voor de expositie 
maakte Arie Koper van het 
Zandvoorts Museum een 
selectie uit de museumcol-
lectie en fotografe Merel 
Jansson richtte de fototen-
toonstelling vakkundig in. 
Persmedewerker van het 
Zandvoorts Museum Jan 

tekst en foto Nel Kerkman

Loes Dirksen (80) is geen type 
om heerlijk onderuitgezakt 
bij op de bank te gaan zitten. 
Zij is altijd bezig en laat zich 
niet weerhouden door haar 

Acht enthousiaste musici, 
met een gezamenlijke in-
teresse in kamermuziek, 
vormen sinds het najaar 
van 2002 het blazersen-
semble Septentriones. De 
basisbezetting is een klas-
siek octet bestaande uit 
twee hobo’s, twee klarinet-
ten, twee fagotten en twee 
hoorns. Afhankelijk van 
het repertoire wordt deze 
bezetting uitgebreid met 
bijvoorbeeld contrabas, flui-
ten of extra koperblazers. 
Onder leiding van dirigent 
Herman Draaisma werkt 
het ensemble aan twee of 
drie projecten per jaar. Een 
korte periode van intensief 
repeteren wordt afgesloten 
met concerten op diverse 
locaties in Nederland, onder 
andere komende zondag in 

Op zondag 21 februari start 
om 13.00 uur een wande-
ling met natuurgidsen. 
Vertrekpunt is het bezoe-
kerscentrum De Oranjekom, 
Leyweg 6, Vogelenzang. 
Buiten de entreekaart zijn er 
verder geen extra kosten en 
aanmelden is niet nodig. Op 
woensdag 24 februari is er 
voor de kinderen een poepex-
cursie, waar je kan zien welke 
dieren de duinen gebruiken 

Zandvoort. Niet alleen is 
Siewertsen een talentvolle 
kunstenaar, in de jaren ‘70 
was hij ook als coureur suc-
cesvol en deed mee met 
diverse racewedstrijden op 
het circuit van Zandvoort. 
De combinatie circuit en te-
kenen resulteerde in een ex-
positie met portretten van 
autocoureurs in het Bouwes 
Palace Hotel. Siewertsen 
kreeg zelfs van de toenma-
lige BRM-baas Louis Stanley 
een uitnodiging voor een 
opdracht in Londen. Na 
een korte tekenrustperi-
ode in het buitenland, her-
vatte Siewertsen in 1998 
het schilderen. Een passie 
die resulteert in bijzondere 
schilderijen die gemaakt 
zijn met een unieke impres-
sionistische toets. Het meest 
opvallende schilderij van de 
huidige tentoonstelling is 
een schitterende weergave 
van het span paarden van 
Jaap Kroon.

Bakels: een selectie
In het open gedeelte van 
het museum hangen unieke 
beelden van Zandvoort uit 
een ver verleden. De foto’s 
werden vervaardigd met 

Want, hoe groter de doeken, 
hoe dikker de verf en hoe geva-
rieerder de reliëfjes en lijntjes 
door haar worden geschilderd.

Passie
Van jongs af aan is Loes 
Dirksen altijd aan het tekenen. 
“Eigenlijk weet ik niet van wie 
ik mijn talenten heb gekregen: 
het was er gewoon”, zegt ze. 
Ze begon als modestyliste bij 
de Libelle, en later ontwierp ze 
de patronen voor de Burda en 
Simplicity. Na 46 jaar als ont-
werpster werkzaam te zijn ge-
weest, ruilde ze haar tekenpot-
lood in voor een penseel. Haar 
eerste penseelstreken werden 
bij het Zandvoorts Palet gezet, 
daarna werd ze actief lid bij 
de vereniging BKZandvoort. 
Menig expositie heeft zij op 
haar naam staan.

Duizendpoot
Telkens weer zijn de schilde-

hulp van glasnegatieven en 
tonen de huidige bezoeker 
hoe haarscherp destijds de 
techniek was. In de vitrines 
staan verschillende type fo-
totoestellen te pronken en er 
is zelfs een heel oude Kodak 
tentoongesteld die Bakels 
persoonlijk uit Amerika heeft 
geïmporteerd. Door het ont-
breken van de gegevens bij de 
camera’s is niet te zien welke 
het is. Zoals Ankie Joustra-
Brokmeier in haar toespraak 
memoreerde, is de band tus-
sen de ondernemers Bakels 
en Brokmeier onder meer 
terug te vinden in de fotose-
lectie van de tentoonstelling. 
Zij overhandigde hoofdgast 
Ton Bakels een fles cham-
pagne verpakt in een oude 
Brokmeiertas anno 1896. 

Ook het Genootschap Oud 
Zandvoort brengt met zijn 
kwartaalblad ‘De Klink’ een 
ode aan de fotografie van 
Bakels. Tevens is de genoot-
schapavond 26 februari ge-
wijd aan ‘Bakels, fotograaf 
en ondernemer, meer dan 
110 jaar in Zandvoort’. De duo 
tentoonstelling is tot 4 april 
in het Zandvoort Museum te 
bezichtigen.

rijen van Loes Dirksen een 
verrassing. Deze bescheiden 
kunstenares maakt prachtige 
doeken, haar kleurstelling is 
lekker fel en haar stijl is heel 
divers. De schilderijen hebben 
vaak zo een groot contrast met 
elkaar dat men zich in eerste 
instantie afvraagt of het werk 
wel van dezelfde schilder is. 
Van romantische waterlelies 
naar abstracte vlakken met 
belijningen. Ook haar zeege-
zichten zijn juweeltjes en ge-
tuigen van goed kijken hoe de 
golven echt rollen. Ook haar 
3 dimensionale kunstwerken 
tonen haar artistieke aanleg. 

De tentoonstelling met 20 
kunstwerken van Loes Dirksen 
is tot mei voor belangstellen-
den, van buiten, te bezichti-
gen van 09.00 uur tot 17.00 
uur, in de gang van de eerste 
etage. Adres: A.G. Bodaan, 
Bramenlaan 2 te Bentveld.

Zandvoort. Het repertoire 
bestaat uit klassieke, ro-
mantische en hedendaagse 
werken.

Septentriones is Latijn voor 
enerzijds het sterrenbeeld 
Grote Beer en anderzijds het 
noorden en de noordenwind. 
Het blaasoctet (windoctet) 
Septentriones is opgericht 
in de sterren- en planeten-
buurt in Amsterdam Noord 
en de leden komen (bijna) 
allemaal uit de provincie 
Noord-Holland.

Het concert begint om 15.00 
uur en de kerk gaat om 14.30 
uur open. De toegang is zo-
als gebruikelijk gratis met 
na afloop een collectie voor 
nieuwe sanitaire voorzienin-
gen in de kerk.

als openbaar toilet. Start om 
14.00 uur bij De Oranjekom. 
De kosten zijn € 3,-. Op za-
terdag 27 februari is er een 
flinke struintocht door het 
duin. Dat wordt dus buffelen 
met de boswachter. Start om 
14.00 uur bij de ingang aan 
de Zandvoortselaan. Kosten 
zijn € 5,- (incl. drankje). Voor 
24 en 27 februari dient u zich 
van tevoren aan te melden. 
Dat kan via tel. 020-6087595.
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Nieuw systeem van stemmen: legitimatie is altijd verplicht!
Op woensdag 3 maart aanstaande zijn de gemeenteraadsverkiezingen, dat mag duidelijk 
zijn en dat is ook ‘normaal’. Nieuw echter is de manier waarop gestemd mag gaan wor-
den, en die willen wij u hieronder uitleggen!

De vragen van deze week aan de 8 politieke partijen zijn:

1. Zandvoort staat aan de vooravond van grote bezuinigingen. 
Vindt u dat de burgers moeten blijven worden ontzien?

2. Er is ooit eens sprake geweest om ouderen meer in het centrum te laten wonen. 
Bent u het daarmee eens en zo ja, hoe gaat u dat invullen? Is het LDC in dat opzicht 
niet een gemiste kans?

Vindt u dat de burgers moeten 
blijven worden ontzien van grote bezuinigingen?
Pas op de derde dinsdag in september, Prinsjesdag, weten we 
wat en of  Nederland, en dus ook Zandvoort, zal moeten bezui-
nigen. Het is echter verstandig om in ieder geval een aantal sce-
nario’s klaar te hebben. Of en hoeveel de gemeente gekort gaat 
worden door het rijk is dus nog niet bekend. Om de eventuele 
tekorten op te vangen zal de VVD kiezen voor bezuinigingen in 
plaats van lastenverzwaring voor de burgers. De eerste keuze 
zal een inkrimping van de ambtelijke organisatie moeten zijn.

Vindt u dat ouderen meer in 
het centrum zouden moeten kunnen wonen?
De VVD is van mening dat de ouderen zelf een keuze moeten 
maken waar zij graag willen wonen. Het faciliteren van wonin-
gen in de omgeving van voorzieningen zoals winkelcentra en 
geneeskundige voorzieningen zou een keuze kunnen zijn. In 
Zandvoort zijn de afstanden tot alles over het algemeen klein. 
Dus dat hoeft geen probleem te zijn. Laat vooral de ouderen 
zich daar vestigen waar zij zich thuis voelen. De assistentie bij 
gezondheidsproblemen zal in dat geval zoveel als mogelijk aan 
huis geleverd moeten worden.

Vindt u dat de burgers moeten 
blijven worden ontzien van grote bezuinigingen?
Het kabinet is staat voor overheidstekort van € 35 miljard. 
Zandvoort zal rond de € 3 miljoen minder ontvangen. Ook is 
nog niet bekend of dit bedrag ineens opgehoest moet wor-
den of uitgesmeerd gaat worden. We kunnen niet rustig af-
wachten wat er op ons afkomt. Daarom is er een werkgroep 
bezuinigingen gevormd. Binnen deze werkgroep zullen we 
veel mogelijkheden tot bezuinigingen onder de loep nemen. 
Het is natuurlijk wel zo dat op een verstandige wijze met ons 
huishoudboekje moet worden omgegaan. Dit betekent dat er 
in ieder geval kostendekkend gewerkt moet worden, ook als 
dit een hogere bijdrage vereist van de burger. Het niveau van 
zorg en welzijn dient absoluut op peil te blijven! Het kan niet 
zo zijn dat mensen die het moeilijk hebben nog eens extra de 
dupe worden. 

Vindt u dat ouderen meer in 
het centrum zouden moeten kunnen wonen?
Iedereen van jong tot oud heeft de mogelijkheid voor een an-

Vindt u dat de burgers moeten 
blijven worden ontzien van grote bezuinigingen?
Het CDA staat voor een sterk en financieel gezond en zelf-
standig functionerend Zandvoort. De afgelopen 4 jaar is 
er in onze ogen te makkelijk met geld van de Zandvoortse 
bewoners gehandeld. Denk aan de hoge kosten voor de 
Middenboulevard, de vele externe inhuur van personeel, het 
onnodig aankopen van een strandpaviljoen en flats op het 
Middenboulevardgebied. Bezuinigen kunnen worden gevon-
den in de gemeentelijke organisatie, minder inhuren van duur 
en extern personeel, de dienstverlening kan en moet veel 
efficiënter. Het wordt nu echt tijd dat we op ons geld gaan 
letten. Hier wil het CDA zich voor gaan inzetten!

Vindt u dat ouderen meer in 
het centrum zouden moeten kunnen wonen?
Het CDA Zandvoort is een grote voorstander om voor oude-
ren meer huisvesting in het centrum te realiseren. Dit geldt 
niet alleen voor ouderen die nog zelfstandig wonen, maar 
ook voor ouderen die in een verzorgingstehuis verblijven. 
Ook kleine wooneenheden voor ouderen die niet zelfstandig 
kunnen wonen dienen in het centrum te worden gehuisvest. 
Het is een must voor onze ouderen dat ze deze kans krijgen, 
het Louis Davidscarré is voor het CDA nog steeds een project 
waar we ouderenhuisvesting kunnen realiseren en dus geen 
gemiste kans! 

Vindt u dat de burgers moeten 
blijven worden ontzien van grote bezuinigingen?
Gezien de omvang van de bezuinigingen zal de ambtelijke 
organisatie niet buiten beschouwing kunnen blijven. Maar 
wij zullen een zodanig robuuste ambtelijke organisatie moe-
ten behouden, dat de gemeente de wettelijke taken naar 
behoren kan vervullen, zodat onze positie als zelfstandige 
gemeente gewaarborgd blijft. Als de gemeente beduidend 
minder te besteden heeft en burgers willen dat de maat-
schappelijke voorzieningen op het hetzelfde niveau blijven, 
dan is er maar één oplossing: naast bezuinigen en/of afslan-
ken rest dan alleen lastenverzwaring. Met veel minder mid-

Kiezers kunnen vanaf deze 
verkiezingen in elk wil-
lekeurig stembureau in 
Zandvoort stemmen. De 
bureaus zijn op 3 maart ge-
opend van 07.30 tot 21.00 
uur. U hebt ondertussen 
de nieuwe stempas thuis 
ontvangen. De kandidaten-
lijst wordt in de week van 
22 februari, volgende week 
dus, huis-aan-huis bezorgd. 
Wie gaat stemmen, moet 
de stempas en, en dat is 
zeer belangrijk, een geldig 
legitimatiebewijs , zoals 

een paspoort, identiteits-
kaart of rijbewijs, meene-
men!! Mensen uit een land 
van buiten de Europese 
Gemeenschap kunnen zich 
alleen identificeren met 
hun verblijfsdocument. Wie 
zich niet kan identificeren, 
mag niet stemmen!!
 
Wie geen stempas heeft 
ontvangen of de pas kwijt 
is, kan uiterlijk dinsdag 2 
maart tot 16.00 uur een 
vervangende stempas aan-
vragen bij de Centrale Balie 

van het gemeentehuis. 

Stemmen bij volmacht
Wie op 3 maart niet kan 
gaan stemmen, kan een 
andere Zandvoortse kie-
zer, mits die een stempas 
heeft ontvangen, machti-
gen. Dat kan door samen 
met de gemachtigde het 
volmachtbewijs op de ach-
terkant van de stempas in 
te vullen. De gemachtigde 
mag niet meer dan twee 
volmachten aannemen en 
moet de volmachtstem ge-

delen hetzelfde blijven uitgeven kan nu eenmaal niet. OPZ 
wil beslist niet bezuinigen op hetgeen Zandvoort voor de 
sociaal zwakkeren doet. Die hebben het al moeilijk genoeg. 
Met nadruk zal dus naar de omvang en de efficiency van de 
organisatie moeten worden gekeken. Om dezelfde reden 
bepleiten wij meer samenwerking met andere gemeenten.

Vindt u dat ouderen meer in 
het centrum zouden moeten kunnen wonen?
In het LDC worden ruim 200 woningen gerealiseerd waar-
onder een flink contingent levensloopbestendige woningen: 
uitermate geschikt voor ouderen dus. Door de vaak afne-
mende mobiliteit van ouderen is het realiseren van dergelijke 
seniorenwoningen in de directe nabijheid van winkel- en 
zorgcentra van groot belang. Het mes snijdt aan twee kan-
ten: door ouderen op aantrekkelijke locaties in of nabij centra 
(huur)woningen te kunnen aanbieden wordt immers de 
doorstroming bevorderd. Woningen die ouderen verlaten 
komen dan vrij voor starters. Van een gemiste kans is ons-
inziens dus geen sprake, eerder van het tegendeel.

dere woonplek, ook in het nieuwe LDC. Het is maar de vraag of 
de ouderen werkelijk in het centrum willen wonen. Het wonen 
in het centrum heeft natuurlijk als voordeel dat vele voorzie-
ningen eenvoudiger te bereiken zijn. Het betekent echter ook 
dat alle facetten die de drukte van een toeristische plaats met 
zich meebrengt, van invloed zijn op de leefomgeving. Als het 
gaat om ouderen die zorg nodig hebben, is het de vraag of 
Zandvoort in staat is om te voldoen aan de behoefte om zo 
lang mogelijk in hun eigen omgeving te blijven wonen. Dit 
vergt aanpassingen van woningen en leefomgeving. De PvdA 
is daarom groot voorstander van wijkgericht werken. Jong en 
oud moet de verantwoording nemen en dragen bij de ontwik-
keling van de eigen woonomgeving.

lijk met de eigen stem uit-
brengen. Het geven van een 
machtiging kan tot en met 
de dag van de stemming 
zelf. De gemachtigde moet 
ook een kopie van een gel-
dig identiteitsbewijs van de 
volmachtgever aan de voor-
zitter van het stembureau 
laten zien.
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column poltiek

De verkiezingsprogramma’s 
zijn handig om te zien waar 
de politieke partijen voor 
staan. Je moet er wel wat tijd 
voor vrijmaken. Soms doen 
holle frases als ‘Zandvoort 
moet een badplaats zijn 
waar het goed toeven is voor 
zowel inwoners als toeristen’ 
pijn aan de ogen, maar af en 
toe kom je onverwachte, aar-
dige dingen tegen.

Zo moet volgens de VVD 
Zandvoort een gemeente 
worden ‘waar de parkeer-
wachter u beleefd groet 
met de hand aan de pet en 
u vriendelijk zegt dat over 
twee minuten uw tijd op 
is’. Mooi zo, want nu staan 
ze eerder om een hoekje te 
kijken of ze de bon al kun-
nen uitschrijven. En ik moet 
het nog zien gebeuren dat 
ze je tot in de rij van de su-
permarkt achterna komen 
om te zeggen dat je beter 
nog wat geld in de meter 
kunt gooien. OPZ houdt van 
orde en netheid en wil dat de 
prullenbakken op de boule-
vards en in het centrum op 
drukke zondagen meerdere 
keren geleegd worden en de 
PvdA ziet graag fitnessap-
paratuur in de buitenlucht. 
Want die doen het in Turkije 
en Engeland ook zo goed.

Kiezers kunnen zelf kiezen 
van welke van de 12 stembu-
reaus ze gebruik willen ma-
ken: Zandvoorts Museum, 
Strandhotel Sunparks, Oranje 
Nassauschool, het voormalige 
VVV kantoor op de hoek Louis 
Davidsstraat/Schoolstraat, 
het Rode Kruisgebouw, ‘De 

In verband met het aantal kiezers in Nieuw Noord zijn er 
in het gebouw van Pluspunt twee stembureaus gevestigd. 
Tevens is er een stembureau gekomen op het NS Station. 
Daar kunnen de Zandvoortse treinreizigers en de kiesge-
rechtigde bewoners in de omgeving van het station, zoals 
de Stationsbuurt en Park Duinwijck, hun stem uitbrengen. 

Tennist u graag overdekt in 
het binnencircuit, mogen al 
die drempels op de wegen 
zo snel mogelijk verdwijnen 
of kunt u niet wachten een 
nationaal autosportmuseum 
te bezoeken op het circuitter-
rein, vergeet dan vooral niet 
op het CDA te stemmen. Gaat 
uw voorkeur echter uit naar 
een jachthaven of vindt u ook 
dat de voorspelbaarheid van 
de huidige gemeenteraad 
gelijk is aan nul, dan voelt 
u zich ongetwijfeld thuis bij 
GBZ. Een gratis regenton of 
een compostvat¬? Of een 
stopverbod voor auto’s bij 
de lagere scholen? En ook 
nog een ROC voor autotech-
niek en toerisme binnen de 
gemeentegrenzen? Dan zit 
u bij D66 helemaal geramd.

Sociaal Zandvoort gaat zich 
sterk maken voor een per-
manente ambulance in de 
nieuwe brandweerkazerne 
en voor een halte van lijn 80 
bij het Kennemer Gasthuis. 
GroenLinks wil de subsidie 
voor het circuit en het verga-
deren achter gesloten 
deuren afschaffen. En 
het half miljoen voor 
het VVV is veel te veel. 
En zo is er voor ieder-
een wel wat van zijn 
gading te vinden.

Een jachthaven of 
een gratis regenton?

Uitbreiding van het 
aantal stembureaus

H
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Vindt u dat de burgers moeten 
blijven worden ontzien van grote bezuinigingen?
Het budget voor de gemeente gaat omlaag, niet alleen om-
dat de kosten zijn gestegen maar omdat er steeds minder 
geld komt vanuit Den Haag, terwijl er wel meer voor dat geld 
gedaan moet worden (WMO). Bezuinigingen zijn dus onver-
mijdelijk, maar dat hoeft nog geen lastenverzwaring voor de 
burgers te betekenen. Bezuinigen op sport is uit den boze 
echter zal hier rekening gehouden moeten worden met de 
mogelijkheden, dit kan betekenen dat niet tegen alles maar ja 
gezegd moet worden. Er zal meer zelfwerkzaamheid gevraagd 
moeten worden van mensen, waardoor kosten bespaard kun-
nen worden.

Vindt u dat ouderen meer in 
het centrum zouden moeten kunnen wonen?
Als je ouderen naar het centrum wilt halen zal je daarin 
moeten voorzien door aangepaste huisvesting. GBZ vindt 
dat er een samenhangend ouderenbeleid moet zijn waar het 
voorkomen van sociale uitsluiting uitgangspunt moet zijn, 
zij zullen dan langer zelfstandig kunnen blijven. De meeste 
faciliteiten vindt men in het centrum. In het LDC is nu wel een 
percentage woningen gepland die door middel van subsidies 
betaalbaar zijn voor minder draagkrachtigen, ook voor oude-
ren! Woonstichting De Key zou daar een grote rol in kunnen 
en moeten spelen en in woningbouw moeten investeren die 
geschikt is voor doorstroom van jong tot oud.

Vindt u dat de burgers moeten 
blijven worden ontzien van grote bezuinigingen?
GroenLinks vindt dat belastingverhogingen niet nodig zijn. 
Willen bezuinigingen effect hebben, dan moeten we be-
ginnen bij de grootste uitgavenposten: personele lasten 
en kapitaalkosten. Met een kleinere efficiëntere ambtelijke 
organisatie, waarbij kennis in huis gehouden wordt, kun-
nen besparingen worden gerealiseerd, zonder dat bezuinigd 
wordt op kwaliteit. Daarnaast zullen minder onderzoeken 
door externen uitgevoerd kunnen worden; deze zijn prijzig 
en de opgebouwde kennis is direct weer uit huis verdwenen. 
Verder zal voorzichtiger omgegaan moeten worden met in-
vesteringen om de rentelasten in de hand te kunnen houden.

Vindt u dat ouderen meer in 
het centrum zouden moeten kunnen wonen?
Dat ouderen meer in het centrum moeten kunnen wonen, 
daar zijn we het grotendeels mee eens. Als de ouderen daar 
willen wonen, prima! Maar het uitgaanscentrum en het LDC 
met de brede school maakt van het centrum een weliswaar 
gezellige levendige buurt, maar brengt ook rumoerigheid met 
zich mee. Huisvesting voor ouderen dichtbij het centrum, net 
buiten de ergste drukte, is wellicht een betere locatie. 

Vindt u dat de burgers moeten 
blijven worden ontzien van grote bezuinigingen?
In verband met de verwachte kortingen op de rijksbijdragen 
van 20% zal Zandvoort de komende jaren het met € 800.000 
tot € 3.000.000 minder moeten doen. Lasten zullen stijgen, 

Vindt u dat de burgers moeten 
blijven worden ontzien van grote bezuinigingen?
Met het oog op de komende bezuinigingen staat SZ op het 
standpunt, dat er niet langer geld moet worden uitgegeven 
dat er niet is. Wat ons betreft mag voor de Middenboulevard, 
de komende tien jaar, niet nog meer geld worden verkwist 
dan er tot op heden al is ingestoken. Wij zeggen hiermee niet 
dat dit hele plan op de schop kan, maar zolang het zeer dure 
project LDC niet voltooid is, moet de Middenboulevard met 
rust gelaten worden. Indien er gebouwd moet worden, krijgt 
woningbouw in een lagere prijsklasse prioriteit. Wij zijn voor 
bouw van seniorenwoningen, zodat er doorstroming plaats-
vindt voor de jongeren. Sociaal Zandvoort heeft steeds aan-
gegeven dat wij geen tweede Scheveningen moeten worden. 
De komende tijd zal Zandvoort één tot drie miljoen euro van 
het rijk minder te besteden krijgen. Iedereen zal de komende 
jaren de gevolgen van de financiële crisis gaan voelen in hun 
portemonnee, niemand zal worden ontzien maar Sociaal 
Zandvoort staat op het standpunt dat de minima, waar vaak 
al armoede heerst, niet nog meer moeten inleveren. Wij willen 
deze mensen niet nog meer in de afgrond laten storten. Zij 
moeten zoveel mogelijk worden ontzien. Wij zijn van mening, 
dat er zeer zeker winst kan worden behaald door minder of 
geen externe onderzoekbureaus in te schakelen.

Vindt u dat ouderen meer in 
het centrum zouden moeten kunnen wonen?
Wij zijn het er zeker mee eens, dat de ouderen, indien hier 
draagvlak voor bestaat, de mogelijkheid moet worden gebo-
den in of nabij het centrum te kunnen wonen. SZ vindt  het 
LDC een gemiste kans voor wat betreft het aantal senioren-
woningen. Voor de toekomst zullen wij ons sterk maken voor 
bouwen van seniorenwoningen op het perceel gelegen tussen 
de Prinsessenweg en de Haarlemmerstraat.

Sociaal
Zandvoort

inkomsten zullen dalen. D66 wil dat hierover openlijk wordt 
gediscussieerd en dat de bevolking hierover wordt geconsul-
teerd. Het geld dat de gemeente te besteden heeft, is immers 
geld van de inwoners. Daarbij hoort een goede afstemming 
met de raad en met de inwoners  waar dat geld aan besteed 
wordt. D66 is van mening dat de bezuinigingen niet mogen 
worden afgewenteld op de bewoners en het bedrijfsleven 
door het zonder meer verhogen van tarieven en belastingen. 
Geïnventariseerd zal moeten worden wat de wettelijke taken 
zijn van de gemeente en stel daarnaast via consultatie van 
de burgers vast wat de kerntaken van de gemeente zouden 
moeten zijn.

Vindt u dat ouderen meer in 
het centrum zouden moeten kunnen wonen?
D66 ondersteunt alle maatregelen die de mogelijkheden 
voor ouderen en ook gehandicapten vergroten om volwaar-
dig aan het maatschappelijk leven deel te nemen. Wat D66 
betreft is het zeer gewenst om ouderen meer in het centrum 
te laten wonen. Daar bevinden zich immers de meeste voor-
zieningen zoals het openbaar vervoer,  winkels, bibliotheek, 
Zorgloket en banken. Voorwaarde is dat het aantrekkelijk 
moet zijn voor ouderen zich daar te vestigen. Er moeten 
geschikte woningen zijn en het woonklimaat moet gunstig 
zijn. Met betrekking tot het LDC hebben wij begrepen dat 
er gelijkvloerse  appartementen worden gebouwd die ook 
geschikt zijn. Het gaat hier om koopwoningen. Ons inziens 
is er geen sprake van een gemiste kans. 

School’ gevestigd in de voor-
malige Gereformeerde kerk, 
het gebouw van Pluspunt, 
Zorgcentrum Huis in de 
Duinen, Nieuw Unicum, 
Stichting A.G. Bodaan en het 
NS Station. Alle stembureaus 
zijn voor mindervalide kiezers 
goed te bereiken.
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Kies voor behoud van het 
mooie en ontwikkeling 
van het goede 

in Zandvoort:

Kies voor behoud van het 
mooie en ontwikkeling 
van het goede 

in Zandvoort:

Voor méér info, lid worden, actief meedoen of het 
partijprogramma downloaden kijk op: www.opzandvoort.nl 
of bel fractievoorzitter Carl Simons 023 - 571 27 51 

1 Positie van ouderen en anderen die het moeilijk 
hebben versterken en verbeteren

2    Verblijfstoerisme in Zandvoort bevorderen 
als dé motor voor een meer weersonafhankelijke  

 toeristische ontwikkeling 

3 Zorgen voor een evenwichtige ontwikkeling 
als bad- en woonplaats

4 Voorkomen dat nieuwbouw in het Middenboule-
vard-gebied te massaal wordt 

5 Overlast voorkomen en zorgen voor méér 
veiligheid op straat

6 Historische en beeldbepalende gebouwen 
beschermen. Monumentenbeleid van de nodige  

 middelen voorzien 

7 Gasthuisplein herinrichten en daar zo mogelijk 
een cultureel centrum vestigen

8 Bereikbaarheid van Zandvoort verbeteren door 
integraal regionaal wegennetbeheer

9 Dorpskarakter behouden. Meer aandacht voor 
het cultureel erfgoed van Zandvoort

10   Gemeentelijke overheid verder omvormen 
tot een klant- en servicegerichte organisatie 

zodat confl icten tussen burgers en de gemeente 
zoveel mogelijk worden voorkomen 

De speerpunten van OPZ :

3 Maart a.s. gemeenteraadsverkiezingen! Ga in ieder geval stemmen.  
Bent u het eens met onze inzet, stem dan op OPZ, lijst 2. 

LET OP:  ALS U GAAT STEMMEN MOET U ZICH LEGITIMEREN
NEEM DUS EEN GELDIG LEGITIMATIEBEWIJS MEE..!

Waarom stemmen
op OPZ ?
Als onafhankelijke, strikt lokale partij staan wij 
voor de belangen van álle Zandvoorters; 
jong én oud, bewoners én ondernemers. 
OPZ is onafhankelijk. Dat betekent dat wij 
ons helemaal kunnen richten op wat in het 
belang van Zandvoort is. 
OPZ wil dat Zandvoort een zelfstandige 
gemeente blijft. Dat is voor kleinere gemeenten 
als de onze een fl inke uitdaging. Daarbij past 
een krachtig en slagvaardig bestuur. 
OPZ is niet zomaar uitgegroeid tot de tweede 
partij in Zandvoort. Dat heeft alles te maken 
met onze inbreng op alle beleidsterreinen. 
OPZ heeft een gestage en solide groei doorge-
maakt en is nu de op een na grootste raads-
fractie in de Zandvoortse gemeenteraad.
OPZ is zakelijk, constructief en heeft hart 
voor de problemen die onze burgers en 
ondernemers raken.  Wij vertalen het 
behartigen van hun belangen in politiek 
beleid. Met uw steun zetten wij 
dat ook in de komende raadsperiode 
daadkrachtig voort.

Meer invloed 
van burgers
Naar onze mening wordt er door de gemeente 
nog te weinig in overleg of samenspraak met 
de burger, beslist. OPZ brengt daar verandering 
in door het belang van overleg en inspraak te 
benadrukken en ervoor te zorgen dat ideeën, 
meningen of klachten van burgers serieus wor-
den genomen. OPZ ondersteunt burgers daarbij.

Ondernemersklimaat
Ondernemers voorzien in veel werkgelegenheid. 
Door gerichte dienstverlening –bv. de één-loket 
functie, vestigingsbeleid, ruimtelijke ordening, 
onderzoek naar potenties, promotie e.d.– kan 
de gemeente een ondersteunende en actief-
stimulerende rol spelen. Kan mede initiatiefne-
mer zijn of activiteiten met een startsubsidie 
ondersteunen. OPZ steunt die insteek.
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Karel Bogaart vriendelijk en dienstgericht

Dames in overvloed

Marijke ten Haaf

belangstellenden bij de getoonde filmbeelden

Voor de meeste mensen is het bereiken van de pensioen-
gerechtigde leeftijd een beetje een treurig gevoel, want je 
mag niet langer meer werken voor de firma of het bedrijf 
waar je vaak jarenlang het beste van jezelf hebt gegeven. 
Dat is ineens afgelopen. Dat geldt niet voor postbode Karel 
Bogaart (61) die afgelopen donderdag de allereerste dag 
van zijn pensioen mocht beleven. 

De gloednieuwe door Pluspunt georganiseerde dansmiddag 
was afgelopen vrijdag meteen een doorslaand succes. Maar 
liefst 37 vrouwen en helaas maar 4 mannen waren aanwe-
zig bij de openingswoorden van Nathalie Lindeboom, die 
met haar vrijwilligsters een royale ondersteuning toezegde. 

Dinsdagochtend tijdens de koffie werd Marijke ten Haaf 
letterlijk in de bloemetjes gezet. Ria Winters van de Bo-
daan stichting, en net als Marijke coördinator Activiteiten, 
zette haar collega in de schijnwerpers vanwege het feit 
dat Marijke sinds afgelopen maandag maar liefst 12,5 jaar 
werkzaam is in Huis in de Duinen. 

Een tiental belangstellende ouderen had zich 5 februari ge-
meld in Pluspunt voor de interessante lezing van Mieke du 
Pree, sociaal psychiatrisch verpleegkundige van De Geest-
gronden in Amstelveen. Zij gaf op uitnodiging van Plus-
punt een uitgebreid overzicht van positieve en ook nega-
tieve ervaringen over de ‘De kunst van het ouder worden’. 

Postbode Karel Bogaart 
gaat enthousiast met pensioen

De kunst van het ouder worden

Met vrouw, kinderen en 
kleinkinderen weet hij ze-
ker dat hij het werk vrij snel 
zal kunnen vergeten. Zoveel 
plannen en zoveel activitei-

Tunes en dansmuziek van be-
kende grootheden als James 
Last en Glenn Miller klonken 
ouderwets vertrouwd in de 
danszaal van Pluspunt. De vele 
danslustige dames hadden 
er geen enkel probleem mee 
dat het mannentekort nogal 
opvallend te noemen was. 
Heupwiegend gingen ze zij 
aan zij met vertrouwde dans-
bewegingen over de vloer. 

En dat doet zij uiteraard met 
veel enthousiasme en pas-
sie. Inmiddels heeft ze met 
alle bewoners een meer of 
mindere persoonlijke band 
opgebouwd en zal niemand 
tevergeefs bij haar aanklop-
pen. Overal heeft ze wel een 
oplossing voor. Ook kent ze 
verschrikkelijk veel artiesten 
die regelmatig in het Huis 
graag geziene gasten zijn. 

ten in het verschiet maken 
het makkelijk het werk defi-
nitief los te laten. Toch ver-
haalt hij met verve en passie 
over zijn ervaringen als post-

Een serieuze oproep om 
meer danslustige mannen 
voor deze gezellige dansmid-
dag uit te nodigen is zeker op 
z’n plaats. “Muurbloempjes 
zijn er niet en vooral man-
nen bieden we veel keus”, 
was de oproep van een van 
de dames. Vrijdag 5 maart is 
de volgende bijeenkomst in 
Pluspunt. Van 14.00 tot 16.00 
uur, kosten: € 3,-.

Met het overhandigen van 
een bloemenhulde onder-
streepte locatiemanager 
Ron Nijuis zijn waardering 
voor haar vaak tomeloze in-
zet. Vele collega’s kwamen 
met cadeaus en gezellige 
planten voor het feestvar-
ken. Marijke zelf was onge-
woon verrast door de lang 
geheim gehouden bijeen-
komst.

bode in de afgelopen jaren. 

In totaal heeft Karel 39 jaar 
opgetreden als postbode in 
Zandvoort, Heem stede ande-
re plaatsen in Noord-Holland, 
want sinds 10 februari 1971 
bemoeit hij zich actief met de 
post. Karel herinnert zich nog 
goed de eerste zeven jaar van 
zijn postbodewerk toen hij 
samen met vaste maat Henk 
Bos, die in december met 
pensioen gaat, op vervanging 
in Noord-Holland werd ge-
stuurd. Toen had de postbode 
in de boerderijwijken nog an-
dere functies. Ze verkochten 
postzegels, ze leverden de en-
veloppen met AOW-geld bij 
hun klanten en gaven daar 
een veel grotere service uit 
het bekende postpakket. 

Vaste wijken waren er eigen-
lijk niet want je moest im-
mers als postbode alle wijken 
kunnen ‘lopen’. Toch is z’n fa-
voriete wijk de Kerkstraat en 

Mieke du Pree toonde indrin-
gende films over belevenis-
sen van anderen die uitvoerig 
vertellen over hun negatieve 
ervaringen die zij gelukkig na 
verloop van tijd, mede dankzij 
de geestelijke ondersteuning 
van Du Pree en haar staf, po-
sitief konden ombuigen. Een 
zeer uitgebreid programma 
van cursussen maakt het ou-
deren bovendien gemakkelijk 
hun visie over het ouder wor-
den te concretiseren. 

Hoe kan ik positief in het le-
ven blijven staan? Hoe kan ik 
omgaan met verlieservarin-
gen? Een groot deel van de 
tijd zijn we bewust of onbe-
wust bezig met het verleden 
of de toekomst. We kunnen 
vastzitten in een spiraal van 
negatieve gedachten over 

omgeving gebleven. Het di-
recte contact met de mensen 
en de vele ondernemers heeft 
hij altijd als bijzonder plezie-
rig ervaren. Zijn naast hem zit-
tende dochter stoot hem aan: 
“Pa, dat is toch niet helemaal 
waar, want je hebt het altijd 
over de stranddienst met 
Henk Bos.” Ja, en dan barst 
hij los onder de goedkeu-
rende blikken van zijn vrouw. 
Karel verhaalt uitvoerig over 
de postdienst langs de ten-
tenkampen aan het strand. 
Nostalgie ten top zeggen we 
dan maar, want hij raakt daar-
over niet uitgepraat. 

Karel Bogaart, een postbode 
pur sang die eigenlijk niet met 
pensioen mag. Maar ja, wat 
moet je als 40 sympathieke 
collega’s ook nog eens op 16 
februari 2010 een groot feest 
organiseren als afscheid.  Dan 
moet je echt en definitief met 
prépensioen, zoals het hoort. 
Karel bedankt.

onszelf, piekeren of gevoe-
lens van onrust en spanning. 
Dit kan gemakkelijk leiden 
tot (een toename van) licha-
melijke en psychische klach-
ten. 

Nathalie Lindeboom en As-
trid van Gent, ouderenadvi-
seurs in Zand voort, maken 
zich graag dienstbaar om 
ouderen die bij ingrijpende 
veranderingen dergelijke 
problemen ondervinden 
daadwerkelijk te helpen. 
Kom voor uzelf op, is hun 
dringende advies en, durf 
steun te vragen als u denkt 
dat nodig te hebben. Bel voor 
een afspraak met Pluspunt, 
tel. 5740335, om samen ‘De 
Kunst van het ouder wor-
den’ plezierig onder de knie 
te krijgen.  

Dansmiddag voor senioren 

Al 12,5 jaar actief seniorenpagina
Heeft u tips? Mail dan naar senioren@zandvoortsecourant.nl
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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

What about 
the Morgans

Nadat zij getuige zijn van 
een moord komen Meryl en 
Paul Morgan in het zoge-
heten ‘witness protection 
program’ terecht. Na hun 
getuigenis worden ze dus 
door de FBI in bescherming 
genomen, waarop deze 
twee yuppies uit New York 
allebei een nieuwe iden-
titeit krijgen. Terwijl hun 
huwelijk zich net in een 
zware crisis bevond, ze 
stonden op het punt om uit el-
kaar te gaan, moeten ze op een nieuwe locatie samen een 
nieuwe start maken. Ze worden door de FBI naar een of 
ander plattelandsgehucht gestuurd, ergens waar niemand 
ze kent. De Morgans zijn dus meer dan ooit op elkaar aan-
gewezen, ook al kunnen ze nog steeds maar moeilijk met 
elkaar overweg. 

Zondag
08:00 uur Countrytraxxx (h) 
10:00 uur ZFM Jazz 
12:00 uur Muziekboulevard 
14:00 uur Zondag in Kennemerland 
17:00 uur De Avond 
18:00 uur Golden ZFM (h) 
19:00 uur Bijzonder Zandvoort (h)
20:00 uur Inspiratieradio
21:00 uur Tep Zeppi 

Maandag
08:00 uur Zandvoort op Zaterdag (h)
11:00 uur De Watertoren
12:00 uur Muziekboulevard 
18:00 uur Muziekkoerier 
20:00 uur Golden ZFM 
21:00 uur De Hoop

Dinsdag
08:00 uur Zondag in Kennemerland (h)
11:00 uur De Watertoren
12:00 uur Muziekboulevard 
18:00 uur Bijzonder zandvoort
20:00 uur ZFM Jazz (h)

Woensdag
08:00 uur Vrijdagavond live (h)
10:00 uur De Watertoren
12:00 uur Muziekboulevard 
18:00 uur ZFM in de avond
20:00 uur ZFM Klassiek (h)

Donderdag
08:00 uur Goedemorgen Zandvoort (h) 
10:00 uur De Watertoren
11:00 uur Inspiratieradio
18:00 uur ZFM in de avond
20:00 uur Countrytraxxx
22:00 uur De Hoop 

Vrijdag
08:00 uur ZFM Jazz (h)
10:00 uur Bijzonder Zandvoort (h)
11:00 uur De Watertoren
12:00 uur Muziekboulevard 
15:00 uur Eurobreakdown 
17:00 uur Het weekend in!
19:00 uur Vrijdagavond live
21:00 uur Sea IT 

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

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

radio + tv

 Do. Vr. Za. Zo. 

Weer

Temperatuur

Max 4 4-5 4-5 4-5

Min 1 2 2 1

Zon 25% 25% 35% 45%

Neerslag 35% 30% 35% 40%  

Wind zzw. 3-4 z. 3-4 zw. 4 zzw. 3-4

Kwik steeds vaker boven nul  
Het weekend weerbericht van zandvoort en omgeving

In het gebied van Zand-
voort en Bentveld is de 
winter nauwelijks koud 
te noemen volgens de 
officiële richtlijnen. Het 
vroor nog niet hard ge-
noeg om het predikaat 
koud te geven aan dit 
Kennemerlandse winter-
seizoen. De vele sneeuwsi-
tuaties deden voorkomen 
of de winter kouder was 
dan ie eigenlijk is geweest.

Toch neemt de winter 
geleidelijk gas terug in 
het tweede deel van deze 
week. De wind is inmiddels 
om naar zuid tot zuidwest 
en mildere lucht stroomt 
onvermijdelijk binnen. Op 
woensdag viel er eerst nog 
(natte) sneeuw of ijskoude 
regen en dooide het later 
al een paar graden.

De middagwaarden ko-
men de rest van de week 
uit op ongeveer 4-5 gra-
den en van nachtelijke 
vorst zal amper meer spra-
ke zijn. De neerslagkans 
(vrijwel alleen regen) blijft 
tot en met het weekeinde 
bestaan en ook daarna. 
We komen volgende week 
terecht in een situatie die 
we vlees noch vis zouden 
kunnen noemen.

Zowel de koude als de 
zachte lucht weet ons 
voorlopig niet te bereiken. 
De kou blijft ver ten noor-
den van ons in Noord-
Europa en de lentelucht 
vanuit Frankrijk probeert 
wel aanstalten te maken 
om naar Nederland uit 
te stromen, maar vlot zal 
dat niet verlopen. De len-
tegrens reikt tijdelijk tot 
aan Noord-Frankrijk. Daar 
kan het even een graad of 
13 worden later volgende 
week. Nederland blijft in 
een langgerekte depres-
siecorridor vertoeven met 
meestal weinig variatie 
in  temperatuur en weer-
beeld.

Diegenen die denken dat 
de winter op 1 maart aan-
staande ook echt is afge-
lopen zouden wel eens 
bedrogen kunnen uitko-
men. Er zit nog een hele-
boel kou opgepot boven 
het hoge noorden en die 
kou zou wel eens een uit-
weg kunnen gaan zoeken 
richting Nederland. Komt 
de winter echt nog terug 
begin maart? Meer erover 
op de weerprimeurlijn 
0900-1234554.

weerman Marc Putto

Met 18 februari op de kalender duurt de weerkundige 
winter nog anderhalve week. Grote verschillen waren er 
steeds tussen het noordoosten en zuidwesten van Neder-
land en vooral in Groningen maakt deze winter indruk 
qua kouproductie. In delen van die provincie wordt het de 
koudste winter sinds 1996. Officieel kan daar sprake gaan 
zijn van een bijna strenge winter.



Zandvoortse Courant • nummer 07 • 18 februari 2010

17

Ben jij al hip–tip
Winterse Spelen bij SnowPlanet
Heb je altijd al gedroomd van het winnen van een gouden medaille? Wil je 
net als Sven Kramer gehuldigd worden tot Olympisch kampioen? Pak dan 
nu je kans. Doe mee aan de SnowPlanet Winterse Spelen!  Laat je meevoe-
ren in de Olympische sfeer, versla je tegenstanders en pak die Gouden Plak! 

De Winterse spelen bestaan uit verschillende 
competitive actviteiten.  Iedereen kan mee-
doen, ongeacht leeftijd en conditie. De war-
ming-up begint met kofie/thee en warme 
Apfelstrudel. Daarna moet je met je team 
toch echt aan de slag. Je kunt kiezen uit o.a. 
Langlauf Estafette Race, Ice Curling, Skistok 
werpen, Boomstamzagen, Spijkerslaan, pin-
guïn bowlen en Rendier vangen.  Tussen de 
spelen door is er een glühwein pauze om 
de spieren warm te houden. De strijdende 
teams kunnen alleen door slim spel, creati-
viteit, samenwerking  en sportieve inspan-
ning de SnowPlanet Winterse Spelen de 
eindstreep halen. De winnaars worden als 
ware kampioenen gehuldigd! Durf jij de uit-
daging aan? Sluit de dag sportief af met bij-
voorbeeld gezellig steengrillen, een Zwiterse 
Kaasfondue , een dinerbuffet of een lekker 
3-gangen diner in The Lodge. 

Tien jaar SnowPlanet
SnowPlanet bestaat dit jaar 10 jaar! Tijd 
voor een feestje met aantrekkelijke aan-

biedingen. Wat dacht je van een daltarief 
van maar €10.- per uur op maandag tot en 
met vrijdag tussen 09.00 tot 13.00 uur. Op 
donderdagavond geldt dezelfde aanbiedin-
gen. Voor een joetje per uur de skipiste op! 
Daarnaast biedt SnowPlanet verschillende 
soorten CombiDeals aan, waarbij je kunt 
kiezen uit een pisteproduct, menu en fris-
drank. Zoals de Choose YourOwn CombiDeal, 
Tryout CombiDeal en de Grill&Fondue 
CombiDeal. De Saturday Ribs CombiDeal 
bestaat uit twee uur piste toegang inclusief 
materiaalverhuur en onbeperkt sparibs eten 
en een uur lang onbeperkt drinken voor een 
vast bedrag van € 43,50 per persoon. 

SnowPlanet ligt in het recreatiegebied 
Spaarnwoude. Ga voor meer informatie en 
reserveringen naar: www.snowplanet.nl

 

What’s Happening?
Vrijdag 19 februari:
Krijg je maar geen genoeg van Carnaval? Dan tref je het: Carnaval 
Deluxe bij discotheek Escape gaat verder met feesten! Met DJ’s 
Kbeca, Christian en Live performance acts Bateria de Samba and 
Dancers. Toegang: € 18,-. Tijd: 23.00 tot 05.00 uur

Zaterdag 20 februari:
Een avondje theater met Extreem! Het verhaal kort samengevat: 
drie vrouwen, één verkrachter en drie visies. Marjorie wordt slacht-
offer van een aanranding. Ze weet haar belager te overmeesteren. 
Maar ja, wat te doen met hem? Niet veel later komen Marjorie’s 
huisgenoten thuis. Tot hun eigen verbazing denken de drie da-
mes heel verschillend over wat er met de ‘would-be’ verkrachter 
moet gebeuren. Met Birgit Schuurman, Jennifer Hoffman, Eva 
Duijvestein en Loek Peters. Locatie: Stadsschouwburg Haarlem. 
Entree: zie www.theater-haarlem.nl Aanvang: 20.15 uur

Zaterdag 20 februari:
Winter Wonderland houdt de winterstemming er goed in, maar 
laat je warm dansen op DJ’s als Roog, Ricky Rivaro, Jaziah, Dekky 
and many more! Locatie: Panama, Oostelijke Handelskade 4 in 
Amsterdam. Entree: € 15,- Tijd: 23.00 tot 04.00 uur

Woensdag 24 februari: 
Bedrog ten top bij theaterstuk ‘Bedrog’, waarin iedereen elkaar 
bedriegt. Een vrouw gaat vreemd met de vriend van haar man. 
Haar echtgenoot is op de hoogte van het overspel maar zwijgt. 
Jaren later komt alles boven tafel. Als zijn vrouw en haar minnaar 
hierachter komen, voelen zij zich bedrogen door zijn stilzwijgen. 
Vanaf dat moment zijn de rollen omgedraaid en ontstaat er een re-
latiedrama met veel humor en gevoel.  Met Saskia Temminck, Rick 
Engelkes en Bastiaan Ragas.  Locatie: Stadsschouwburg Haarlem. 
Entree: zie www.theater-haarlem.nl  Aanvang: 20.15 uur

door Sutiah van netten

Ruim 4,5 miljoen kijkers za-
ten afgelopen zaterdagavond 
gekluisterd aan de tv. Onze 
schaatstijger Sven Kramer 
zou het waar gaan maken: 
goud op de Olympische 
Spelen. Ook ik zat tussen in-
ternetten, thee drinken en 
bellen door met grote ogen 
naar de buis te loeren. Alles 
draaide om ‘onze’ Sven: com-
mercials met Sven, het Sven 
Kramer lied (ook verkrijgbaar 
als ringtone), Kramer games, 
noem maar op! Wekenlang 
werd Nederland voorbereid 
op de koning der Olympische 
Spelen. De druk moet hoog 
geweest zijn voor de man 
in kwestie. Kramer zette 
een glansrijke tijd neer op 
de 5000 meter, maar werd 
wel even met zijn neus op 
de feiten gedrukt toen de 
Zuid-Koreaan zijn toptijd 
dicht naderde… Maar lieve 
Sven, ook thuis was de span-
ning om te snijden! Ach, ei-
genlijk wist iedereen het al: 
Kramer moest winnen en 
zou ook winnen. Juist. Toch 
viel het me zwaar dat ik 
thuis alleen zat te kijken in 
m’n joggingbroek met een 
kop thee voor m’n snufferd. 
Bij voetbal gaat dat heel an-
ders, dan is het: oranje muts, 
oranje slingers, oranje fluit, 
oranjebitter en met z’n allen 
in de kroeg, kijkend naar een 
groot scherm. Waarom is het 
met de Olympische Spelen zo 
degelijk dan? Terwijl Sven zo-
juist hoort dat hij goud in zijn 
zak heeft, sprint hij naar de 
tribune om vriendin Naomi 
van As te omhelsen: zij wel. 
Hmmm, Naomi, ook een top-
sporter waar Nederland gek 
op is. Ze won met het Ne der-
lands Hockey team goud in 
2008, maar ook toen zat ik 
gewoon thuis. Onze voetbal-
mannen, waar ik wel de deur 
voor uitga, hebben al jaren 
geen prijs meer gewonnen. 
Waar ligt het verschil dat ik 
voor Gio van ni van Bronck-
horst wel vlaggetjes op mijn 
wangen schilder en voor  
Sven niet? Ach, onze voet-
ballers hebben het gewoon 
veel harder nodig, Sven 
redt zich wel. Ilj

a

column
Svennie !

Dreamcatchers
DJ Raymundo: ‘Struggle for pleasure’
Er valt geen moment aan te twijfelen: Raymond Teunisse (33) is gemaakt om muziek te produceren. Op jonge leef-
tijd kwam hij hier gelukkig zelf ook al achter en inmiddels is hij uitgegroeid tot één van de meest populaire DJ’s 
van Nederland. Boven zijn bank staat de tekst ‘Struggle for pleasure’, die de leidraad weergeeft van Raymond’s  
succes. ‘Geluk creëer je zelf’, zegt Teunisse. Raymond leeft met de dag en doet dit bewust. Onder de naam DJ Ray-
mundo veroverde hij ons kikkerlandje en staat hij tegenwoordig ook internationaal steeds meer in the picture.

Als 12-jarig jochie begon hij met draaien bij pira-
tenzender Delta (voorloper van ZFM) in Zandvoort 
en vervolgens kreeg hij een eigen danceprogram-
ma bij ZFM. Niet alleen draaide hij hiphop en 
swingbeat plaatjes voor zijn luisteraars, ook zijn 
presentatie skills werden hier op de proef gesteld. 
Hij kwam al gauw in aanraking met de nieuwste 
muziekbewegingen. Zo ook house, waarvan hij de 
ontwikkelingen van het begin af aan meemaakte….

“Op mijn vijftiende nam mijn vader me mee naar 
Café d’Anvers in Antwerpen. Destijds was hij bezig 
met een documentaire over de fameuse Gaultier 
feesten en haar house muziek. Al bij binnenkomst 
dacht ik: ‘wauw! te gek!’ Mensen waren aan het 
opbouwen, apparatuur werd binnengebracht en 
ik dacht alleen maar: ‘wat gaat er gebeuren?!’ DJ 

Speedy J, bekend van o.a. Pullover, deed toen een 
soundcheck en zelfs in een lege zaal klonk het 
waanzinnig. Ik kan het niet anders omschrijven 
dan: kippenvel! Vanaf toen wist ik, dit is mijn we-
reld”, vertelt Raymond.

Al gauw werd Teunisse benaderd door DJ Marcello, 
voormalig resident van Escape Amsterdam. 
Raymond kreeg de kans van zijn leven: als 15-jarige 
draaide hij voor een groot publiek in discotheek iT 
in Amsterdam. Raymond: “Het was een duw in het 
diepe, onbeschrijfelijk. Bij de eerste 2 platen had 
ik behoorlijke plankenkoorts, het zweet droop van 
m’n voorhoofd, maar hierna ging het allemaal van 
een leien dakje.” Dat kun je inderdaad wel stellen. 
Raymond kwam in contact met Ton Poppes, direc-
teur van de Escape, die hem liet draaien in zuster-

onderneming café De Kroon. Al snel ontstond er 
een clubavond met klasse. Inmiddels is Raymundo 
al wat jaartjes resident bij Escape Amsterdam en 
draait hij hier iedere zaterdag.

Raymundo is een man met een missie. Zijn 
droom werd geboren en met grote stappen komt 
hij steeds dichter bij de realisatie hiervan. Met 
‘Framebusted’ kwam hij al in de hitlijsten van o.a. 
Engeland, maar Teunisse zit nog steeds niet stil: 
“De wereld veroveren, dat is wat ik wil.” Het draaien 
op feestjes van Tommy Hilfiger en evenementen 
als Dance Valley zijn voor Teunisse ook geen onbe-
kend terrein. Binnenkort komt zijn nieuwe plaat 
‘Absolut!’ uit, wederom een hitgarantie! Zandvoort 
heeft hij in ieder geval al in zijn zak, we zien hem 
graag terug op Zandvoort Alive 2010!

door Ilja Noltee

Raymond Teunisse



Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week 
Maak elke 
woensdag en 
donderdag 
gebruik van 
onze dag
schotels en 
de 4 = 2 actie.

Hartelijk welkom in het

www.wapenvanzandvoort.nl 
Gasthuisplein 10

2042 JM Zandvoort 
Tel.: 0238223780

Maandag en dinsdag gesloten

Medina Woninginrichters 

www.medina-woninginrichting.nl

023-531 78 40 
Haltestraat 56
2042 LP Zandvoort

Aanbieding:
Shutters vanaf € 249,-- per m²

(Vouw)gordijnen	 Tapijt
Vitrages	 Vinyl
Luxaflex	 Laminaat
Zonwering	 Parket

Nieuwe collectie meubelen
en klein meubelen.

Alles voor in en om het huis.
Pashouders 5% korting.

 Hele maand februari voor Pashouders:
tamme Konijnenbouten

Heel kilo  € 9,95
kijk ook eens op onze website:

www.slagerijhorneman.nl Top Kwaliteit uit Noord-Holland
Geitenkaas van het Huis
Mooi smedig en zéér zuiver

Nu 250 gram voor maar: € 2,95

tegOeDBOn 
VOOr 1 grAtiS 

ZANDKORREL

Bestel nu de zandvoortpas 2010

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 vanaf 1 januari 2010 tot en  
met 31 december 2010.

Uw op naam gestelde ZandvoortPas 
wordt, tezamen met een welkomstkado, 
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

10% korting voor pashouders
op onze NIEUWE COLLECTIE!
OPRUIMING 50% KORTING!!

Haltestraat 61A, Zandvoort, 023-5730240
www.blitzkickers.nl

GRATIS GLAS WIJN
bij ons Menu van de Maand

Boulevard Paulus Loot, pav. 5
www.tfaz.nl   /  023-5716119



Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week 

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
Massage bij Rosa - www.massagebijrosa.nl
Plony’s Haarwinkel - Kosterstraat
Toerkoop Reisbureau - Grote Krocht

Mode en trends: 
Belli E Ribelli Kinderkleding - Haltestraat
Bibi for Shoes - Kerkstraat
Blitzkickers - Haltestraat 61A
Graveer een keer - 023-888 77 58
Sea Optiek - Haltestraat

Wonen en onderhoud:  
Avenue Living & Giving - Kerkstraat
De Bode woonaccessoires - Kerkstraat
Koene Cleaning Service - 06 1432444
Medina woninginrichters - Haltestraat 
Marlène Sjerps Internet - 06 18868837
Versteege’s IJzerhandel - Pakveldstraat

Horeca: 
Harocamo - Kerkstraat
Het Wapen van Zandvoort eten en drinken - 
Gasthuisplein 
Mollie & Co Restaurant - Verlengde Haltestraat
Take Five aan Zee Restaurant - Strand nr 5
Zaras, Café Restaurant - Haltestraat

Lijst van deelnemende bedrijven 
(in alfabetische volgorde) 

info@koenecleaning.nl • 06-14 32 44 44 

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

Dealer van Rivièra Maison, Colorique,
Braxton, Koeka, Bam Bam, Z8 & Beebielove.

Pashouders 10% korting!

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

Tel. 023 571 44 10Kerkstraat 1a 

for shoes

ZANDVOORT PAS  

Dobey Zandvoort
Grote Krocht 28
2042 LX Zandvoort
023-5719345

 5%
korting*

Op vertoon van

*Korting geldt niet op aanbiedingen

raveer een keer

 

Voor al uw graveerwerk.
www.graveereenkeer.nl
Tel: 023 8887758

  10% korting 
voor pashouders.

Kerkstraat 14 • 2042 JE Zandvoort
Tel.nr.: 023-5712102

Geopend van 9.00 tot 22.00 uur • Woensdags gesloten

Voor Pashouders
10% korting op
onze vismenu’s.

Tijdens de maand februari:

Haltestraat 5, T 57 121 74, vrijdag koopavond

Bij aankoop van 
een bril krijgt u een 
brilkettinkje kado!

Top 3!
3 x 100 gram vleeswaren
Hamworst +
   Gebraden gehakt +
      Schouderham

€ 3,25

Haltestraat 54 - T. 023-5712451

Officieel SIKKENS dealer
Voor ZandvoortPashouders

is er een leuke verrassing
Pakveldstraat 19 - Hoek Lippleintje

Tel.: 023-571 25 54
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Gemeente Belangen 
Zandvoort 

is de enige lokale partij in 
Zandvoort voor alle inwoners

Wij staan net als voorheen voor een 
evenwichtige afweging van de belangen 
van alle inwoners en voor openheid en 

duidelijkheid; wij blijven doelgericht.
 

Ons programma is een voort-
zetting van onze 

eerdere programma’s.

R  E  C  H  T   D  O  O  R   Z  E  E

 Zandvoort is voor ons het mooiste dorp, 
daar zijn we trots op. Dit delen we graag 
met onze bezoekers. Wij wonen in een 
rijk natuurgebied en hebben een heel 

mooi strand. Iets dat wij koesteren. Wij 
vinden dat het natuurlijk erfgoed (de zee 
en de duinen) en ons dorp een open en 

levendig karakter moeten houden. 

VERKIEZINGSPROGRAMMA

WONEN IN ZANDVOORT 
Passende woonruimte voor iedereen, van jong tot oud

• Wij zijn voor de bescherming van de natuurlijke omgeving rondom Zandvoort waardoor woningbouw 
zich alleen kan ontwikkelen binnen de vastgestelde bouwgrenzen. 
• Bestemmingsplannen moeten ons dorp beschermen tegen willekeur. Ruimte en groen moeten be-
langrijke elementen in ons dorp blijven. GBZ vindt het invoeren van een groenpagina en vaststellen 
van een parkeernorm noodzakelijk. 
• De jeugd heeft moeite om in Zandvoort  betaalbare woonruimte te vinden. GBZ wil door middel 
van subsidies, zoals voor starters op de koopmarkt, de gemeentelijke garantie, en door overleg met 
de  woningcorporatie onze Zandvoortse jeugd niet laten vertrekken naar omliggende gemeenten. 
• Wij staan achter het project “Leven Lang Thuis Plan”, een initiatief van GBZ uit de periode 2002-2006. 
• Wij vinden dat er meer verschillende soorten woningen moeten worden gebouwd. Om dit uit te 
voeren moet de gemeente hiervoor dwingende afspraken maken met de woningcorporatie. 
• Er moet een plan komen om het Watertorenplein te vernieuwen met een voor Zandvoort, hori-
zonbepalend bouwwerk, dat zou in de stijl en met de uitstraling van de huidige watertoren kunnen. 
• Om ruimte te behouden op straat moet er, daar waar mogelijk, parkeerruimte gecreëerd worden 
onder de grond. 

WELZIJN, JEUGD, SPORT EN CULTUUR
Het vergroten van het welzijn, in de breedste zin van het woord

• De maatschappelijke zorg moet voor iedereen gemakkelijk bereikbaar zijn. 
• Kinderopvang moet als een maatschappelijk en betaalbaar recht worden behandeld. 
• Medische voorzieningen en verstrekking van noodzakelijke medicijnen moeten, het hele jaar door, 
7 dagen per week, 24 uur per dag beschikbaar zijn in Zandvoort. 
• Mantelzorgers moeten daadwerkelijk ondersteuning krijgen. Er moet een plan zijn voor opvang bij 
afwezigheid of verhindering. 
• Het stimuleren van kunst en cultuur, ook al op jonge leeftijd, is voor ons van grote waarde. 
• De Zandvoortse Musea hebben een toegevoegde culturele waarde, waarbij extra activiteiten 
uitgebreid moeten kunnen worden om hun bestaansrecht te verzekeren. 
• Voor het welzijn van de jeugd zijn sport en spel heel belangrijk en daarom willen wij dat stimuleren 
door het verstrekken van subsidies en tegemoetkomingen voor onze inwoners. 
• Meervoudig gebruik van de sportfaciliteiten, zoals nu het gebruik van het terrein van de ZHC, moet 
meer gestimuleerd worden. 
• Sportverenigingen dienen meer samen te werken om zo alle kosten te drukken.

ONDERWIJS
Er moet een veelzijdig aanbod van onderwijs zijn en blijven

• Er moet meer aandacht besteed worden aan sporten op school, bijvoorbeeld schoolzwemmen 
(dankzij GBZ behouden) en buitensporten. Wij zullen dan ook blijven zoeken naar financiële middelen 
om dit te behouden en te stimuleren. 
• De enige middelbare school in Zandvoort moet voor ons behouden blijven. 
• Naar school gaan op de fiets in Zandvoort moet gestimuleerd worden. Hiervoor dienen de wegen 
naar en rondom de scholen nog beter te worden ingericht dit om de verkeersveiligheid te vergroten.

TOERISME EN ECONOMIE
Toerisme is voor Zandvoort zeer belangrijk

• Stimuleren van verblijfstoerisme door financiële prikkels en het eenvoudiger maken van regelgeving, 
om te investeren in pensions en hotels. 
• Wij staan volledig achter de promotie die het VVV voor Zandvoort verzorgt. 

• Het strand moeten we promoten, dit is een grote stimulator van onze economie. Schoon en 
aantrekkelijk moet het motto worden. 
• De bereikbaarheid van Zandvoort blijft een groot aandachtspunt, wij zullen blijven strijden om 
dit te verbeteren. 
• De komst van een jachthaven zien wij als een toegevoegde waarde voor Zandvoort. 
• Het onbetaald parkeren op de boulevards gedurende de wintermaanden moet behouden blijven. 
Hierdoor heeft Zandvoort een grotere aantrekkingskracht in de wintermaanden zonder dat er 
parkeeroverlast voor onze inwoners ontstaat. 
• Het organiseren van evenementen moet actief ondersteund worden. 
• De leegstand van winkelpanden is gezichtsbepalend en moet daarom worden tegengegaan door 
uitbreiding van bevoegdheden van de lokale overheid.
• Het Circuit moet gepromoot worden, extra geluidsdagen moeten toegewezen kunnen worden, 
tegelijkertijd moet overlast zo beperkt mogelijk blijven. 
• Wij zullen er naar streven dat, voor de inwoners en de bezoekers, prettig, betaalbaar, leefbaar en 
veilig vertoeven is in ons dorp. Zoals het altijd in deze gemeente het geval is geweest en moet blijven.

FINANCIËN
Een open en duidelijk financieel beleid

• Wij willen dat de lasten van het heden niet steeds naar de toekomst verschoven worden.
• Wij willen dat projecten met investeerders worden gerealiseerd in een aparte projectorganisatie 
(financieel veiliger en meer regie voor de gemeente) 
• Wij willen meer subsidies verwerven van hogere overheden, die allerlei lokale ontwikkelingen 
kunnen bevorderen. 
• Wij willen bij projecten (bijvoorbeeld grote bouwprojecten) met de raad, de kaders en doelen 
duidelijker vaststellen, zodat de controle door de raad beter uitgevoerd kan worden.
• Wij willen dat de gemeentelijke financiën voor iedereen inzichtelijk zijn.

PARKEREN
Goed parkeren in een bereikbaar Zandvoort

• Er moet in Zandvoort een, voor zowel de bewoners als onze bezoekers, eenduidig en begrijpelijk 
parkeerregime komen, dat er op gericht is het parkeerprobleem op te lossen en niet gericht is 
op extra inkomsten voor de gemeente opgebracht door de inwoners.  (zie onze website voor de 
visie van GBZ)

Doelstellingen van GBZ
• Het belang van de inwoners van de gemeente Zandvoort dienen 
• Voor gelijkheid van de inwoners van Zandvoort opkomen 
• Doelgericht politieke verantwoordelijkheid nemen 
• Handelen binnen de wet en regelgeving 
• Betrouwbaar en integer optreden 
• Betrokken en bereikbaar zijn voor de inwoners van Zandvoort 
• Een transparant en eerlijk politiek beleid voeren 
• De partij zijn voor jong en oud, voor gezondheid, scholing, werk en wonen 
• De commerciële ontwikkeling en het toerisme van Zandvoort bevorderen

GBZ heeft een missie
GBZ behartigt de belangen van alle inwoners van Zandvoort en Bentveld en wordt daarbij niet 
beïnvloed door landelijke politiek of een specifieke doelgroep.

Alle motivaties en achtergronden over deze standpunten kunt u vinden op onze website!  
www.gbz.nu Geen internet? 
Geen nood!Bel 023–5717557 en wij sturen U het verkiezingsprogramma toe!

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 
ZVO Verspreiders, tel. 06-1139 1478

of www.zvo-verspreiders.nl

Karim en Mo
www.autobedrijfkarimo.nl

Curiestraat 10, 2041 CD Zandvoort T. 023-5733792
F. 023-5733793 E. autobedrijfkarimo@planet.nl

Onderhoud en reparatie alle merken
Occasions in - en verkoop

APK

lijst 3

NIET KNIEZEN,
MAAR KIEZEN



Swaluëstraat 2,  Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
info @ zandvoort.nl - www.zandvoort.nl

Gemeentelijke publicatie week 7 - 2010

Vergadering college 
De besluitenlijst van de collegevergadering van week 6 en de 
verdere in week 6 door het college genomen besluiten zijn in 
week 7 vastgesteld. De besluitenlijst is in te zien bij de Centrale 
Balie en op de website. 

Verkiezing Gemeenteraad 2010

ADRESSEN STEMLOKALEN
De burgemeester van Zandvoort maakt bekend, dat voor de 
verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Zand-
voort op woensdag 3 maart 2010 in onderstaande stemlokalen 
een stembureau is gevestigd.

Aanduiding stembureau Adres stembureau
Zandvoorts Museum Swaluëstraat 1 
Strandhotel Sunparks Zandvoort Trompstraat 2 
Oranje Nassauschool Lijsterstraat 3 
Voormalig VVV kantoor ingang Schoolplein 1 
Rode Kruisgebouw Nicolaas Beetslaan 14 
‘De school’, voorheen de geref. kerk ingang Emmaweg 22 
Stichting Pluspunt Zandvoort Flemingstraat 55 
Zorgcentrum Herman Heijermansweg 73
Nieuw Unicum Zandvoortselaan 165 
Stichting A.G. Bodaan Bramenlaan 2 
Station NS Stationsplein 
   
De stembureaus zijn toegankelijk voor kiezers met lichamelijke 
beperkingen.

Iedere kiesgerechtigde mag zelf bepalen om in één van de 
stemlokalen de stem uit te brengen. Als u gaat stemmen moet 
u naast uw stempas ook een geldig identiteitsbewijs overleg-
gen. Als u zich niet kunt identificeren mag u niet stemmen.

De stembureaus zijn geopend van 07.30 uur tot 21.00 uur.

Nadere inlichtingen worden verstrekt door Bureau verkiezin-
gen, Swaluëstraat 2.

Belangrijke informatie over de WOZ-waarde van uw woning
Eind februari 2010 verzendt Gemeentebelastingen Kenne-
merland Zuid (GBKZ) de gecombineerde aanslag gemeente-
belastingen waarop ook de nieuwe waardebeschikking van 
uw woning (de WOZ-beschikking) staat vermeld. Als gevolg 
van de berichten in de media verwachten veel mensen dat 
de WOZ-waarden zijn gedaald. Uit de gegevens van het 
Kadaster lijkt die verwachting niet altijd gerechtvaardigd. 
Uw woning wordt gewaardeerd in overeenstemming met 
de regels van de ‘Wet waardering onroerende zaken’ (Wet 
WOZ). Dat betekent dat de WOZ-waarde is bepaald aan de 
hand van verkoopcijfers van vergelijkbare typen woningen in 
de gemeente of buurgemeente(n). Deze wet schrijft ook voor 
dat de WOZ-waarde in 2010 moet zijn vastgesteld naar het 
waardeniveau van uw woning op 1 januari 2009. Die waarde 
kan hoger of lager zijn dan de vorige WOZ-waarde in 2009. 
In de eerste helft van 2008 was nog sprake van een prijs-
stijging. Die stijging wordt niet geheel ongedaan gemaakt 
door de daling in de tweede helft van 2008. Tussen 1 januari 
2008 en 1 januari 2009 was nog sprake van een gemiddelde 
landelijke stijging van 0,5 tot 1%. De waarde van uw woning 

op 1 januari 2009 was dus wellicht hoger dan op 1 januari 
2008. Er kunnen delen van de gemeente of typen woningen 
zijn waar in de periode 1 januari 2008 tot 1 januari 2009 nog 
sprake was van een hogere stijging, terwijl er ook delen van 
de gemeente en typen woningen zijn met een daling. De 
gemeente moet in de eerste plaats de regels van de Wet WOZ 
toepassen. Dat betekent dat de WOZ-waarde is bepaald aan 
de hand van verkoopcijfers van vergelijkbare typen woningen 
uit de gemeente. Daardoor kan de WOZ-waarde van een 
specifieke woning in een specifieke gemeente afwijken van 
het landelijk gemiddelde. De specifieke verkoopcijfers die de 
gemeente heeft gehanteerd bij de waardering van uw wo-
ning staan vermeld in het taxatieverslag. Het taxatieverslag 
is door belanghebbenden vanaf eind februari 2010 via de 
website www.gbkz.nl te raadplegen. Voor wie geen toegang 
tot internet heeft, is een kopie van het taxatieverslag op te 
vragen via telefoonnummer 023-512 6066. Meer informatie 
kunt u vinden op de website van GBKZ: www.gbkz.nl of op 
uw gemeentelijke website.

Wet Openbaarheid Bestuur
Het College heeft besloten dat het beantwoorden van ver-
zoeken op basis van de Wet Openbaarheid van Bestuur te 
mandateren aan de afdelingshoofden zover het hun afdeling 
betreft.

Schoonmaak GFT-containers
Van 22 februari t/m 26 februari worden de GFT-rolemmers 
schoongemaakt. Dit gebeurt op dezelfde dag als het legen 
van uw rolemmer. Laat uw rolemmer na het legen staan 
totdat de schoonmaakploeg geweest is. Let op: Dit kan ook 
na 17.30u zijn. 

Ingekomen vergunningenaanvragen
Bouw-, sloop- en reclameaanvragen

Zandvoort:
- Haltestraat 37, geheel vernieuwen van de voorgevel van 
een winkelpand, ingekomen op 4 februari 2010, 2010-023RV
- Helmersstraat 34, plaatsen van een vaste trap naar de zol-
derverdieping, ingekomen op 8 februari 2010, 2010-025RV
- Van Lennepweg 34-1e, verwijderen van asbesthoudende 
materialen, ingekomen op 9 februari 2010,  2010-026S
- Haltestraat 74,72,70 en 68, het plaatsen van een dakopbouw 
op 4 panden, ingekomen op 9 februari 2010, 2010-027RV
- Cort v.d. Lindenstraat 38, de aanbouw van een zijgevel, in-
gekomen op 4 februari 2010, 2010-028LV

Bentveld:
- Groot Bentveld 1, vergroten van de woning, ingekomen op 5 
februari 2010, 2010-024RVF1

Verzoek om ontheffing bestemmingsplan

ONTHEFFING artikel 3.6 
van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
Het college van Burgemeester en Wethouders is voornemens 
om met toepassing van artikel 3.6 van de Wet op de Ruimtelijk 
Ordening ontheffing van de voorschriften van het bestem-
mingsplan en bouwvergunning te verlenen voor het:
- plaatsen van een seizoensgebonden strandpaviljopen op het 
perceel Boulevard Barnaart (kavel 12a) te Zandvoort (bouw-

aanvraagnummer: 2009-205Rv).

ONTHEFFING artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening
Het college van Burgemeester en Wethouders is voornemens 
om met toepassing van artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke or-
dening ontheffing en bouwvergunning te verlenen voor het:
- gedeeltelijk vergroten van winkelruimte op het perceel 
Haltestraat 1 te Zandvoort (bouwaanvraagnummer: 2009-
236 Rv).

ONTHEFFING artikel 3.23 van de Wet ruimtelijke ordening
Het college van Burgemeester en Wethouders is voornemens 
om met toepassing van artikel 3.23 van de Wet ruimtelijke or-
dening ontheffing en bouwvergunning te verlenen voor het:
- plaatsen van een seizoensgebonden strandpaviljoen op het 
perceel Boulevard Barnaart (kavel 15) te Zandvoort (bouwaan-
vraagnummer: 2009-182RV).

ONTHEFFING artikel 3.23 van de Wet ruimtelijke ordening
Het college van Burgemeester en Wethouders is voornemens 
om met toepassing van artikel 3.23 van de Wet ruimtelijke or-
dening ontheffing en bouwvergunning te verlenen voor het:
- plaatsen van een seizoensgebonden strandpaviljoen op het 
perceel Boulevard Paulus Loot (kavel 4) te Zandvoort (bouw-
aanvraagnummer: 2009-198RV).

ONTHEFFING artikel 3.23 van de Wet ruimtelijke ordening
Het college van Burgemeester en Wethouders is voornemens 
om met toepassing van artikel 3.23 van de Wet ruimtelijke 
ordening ontheffing te verlenen voor het:
- gebruiken van perceel Kostverlorenstraat 116 te Zandvoort 
voor woondoeilenden (aanvraagnummer: 2009-069 Vr).

ONTHEFFING artikel 3.23 van de Wet ruimtelijke ordening
Het college van Burgemeester en Wethouders is voornemens 
om met toepassing van artikel 3.23 van de Wet ruimtelijke or-
dening ontheffing en bouwvergunning te verlenen voor het:
- plaatsen van een seizoensgebonden strandpaviljoen op het 
perceel Zuid Strand (kavel E03) te Zandvoort (bouwaanvraag-
nummer: 2009-209RV).

ONTHEFFING artikel 3.23 van de Wet ruimtelijke ordening
Het college van Burgemeester en Wethouders is voornemens 
om met toepassing van artikel 3.23 van de Wet ruimtelijke or-
dening ontheffing en bouwvergunning te verlenen voor het:
- plaatsen van een seizoensgebonden strandpaviljoen op het 
perceel Boulevard Paulus Loot (kavel 7) te Zandvoort (bouw-
aanvraagnummer: 2009-226RV).

Voormelde bouwaanvragen met conceptbesluiten liggen met 
ingang van 19 februari 2010 gedurende 6  weken ter inzage 
bij de Centrale Balie van het gemeentehuis tijdens de ope-
ningstijden. Gedurende de termijn van de terinzageligging 
kan een ieder schriftelijk haar/zijn zienswijze omtrent de 
aanvraag kenbaar maken bij het college van Burgemeester 
en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort. U dient in de 
rechter bovenhoek van uw brief “zienswijze” te vermelden.

Monumentenvergunning aangevraagd 
Bentveld:
Groot Bentveld 1, vergroten van de woning, ingekomen op 5 
fe  bruari 2010.
De hierboven genoemde aangevraagde monumentenvergun-
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ning ligt bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt deze inzien 
tijdens openingstijden. Belanghebbenden kunnen binnen 
een termijn van twee weken na publicatie schriftelijk hun 
zienswijzen/bedenkingen kenbaar maken bij Burgemeester 
en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort.

Verzonden besluiten
Bouw-, sloop- en reclamevergunningen
Zandvoort:
- Boulevard Paulus Loot (kavel 6), het plaatsen van een sei-
zoensgebonden strandpaviljoen, verzonden op 8 februari 
2010, 2009-197RV
- Boulevard Barnaart (kavel 14), het plaatsen van een sei-
zoensgebonden strandpaviljoen, verzonden op 8 februari 
2010, 2009-208RV
- Dr. C.A. Gerkestraat 35, plaatsen van openslaande deuren en 
het maken van een aanbouw, verzonden op 9 februari 2010, 
2010-005LV
- Boulevard Barnaart (kavel 27), het plaatsen van een sei-
zoensgebonden strandpaviljoen, verzonden op 10 februari 
2010, 2009-214RV
- Strandweg (kavel 8), het plaatsen van een jaarrond strand-

paviljoen, verzonden op 12 februari 2010, 2009-233RV
- Boulevard Barnaart (kavel 17), het plaatsen van een sei-
zoensgebonden strandpaviljoen, verzonden op 12 februari 
2010, 2009-210RV

Bezwaarschriften
De hierboven genoemde verleende vergunningen/ genomen 
besluiten liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt ze 
inzien tijdens openingstijden. Belanghebbenden kunnen 
gedurende een termijn van zes weken na bekendmaking 
een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. De datum van 
bekendmaking is de verzenddatum van de vergunning. In-
dien het geen vergunning betreft is dit de publicatiedatum. 
U richt uw bezwaarschrift met vermelding van “bezwaar” 
in de rechterbovenhoek van uw brief aan het college van 
Burgemeester en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort. 
Het bezwaar schorst in beginsel niet de werking van het 
besluit waartegen het is gericht. In geval van spoed kunt 
u een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij 
de voorzieningenrechter van de Rechtbank Haarlem, sector 
Bestuursrecht, Postbus 1621 2003 BR Haarlem. Een dergelijk 
verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het 
bezwaarschrift.

Vervolg gemeentelijke publicatie week 07

Centraal telefoonnummer 
Alle afdelingen zijn bereikbaar via (023) 574 01 00, maandag 
t/m donderdag 8.30 - 17.00 uur en vrijdag 8.30 - 16.00 uur. 

Melding of klacht? 
Bel met de Centrale Meldlijn (023) 574 02 00, óf vul op de  
website het digitale formulier in óf stuur een brief naar de 
klachtencoördinator. 

Openingstijden Centrale Balie 
Maandag t/m woensdag:  08.30  -  16.00 uur 
Donderdag:  08.30  -  20.00 uur 
Vrijdag:  08.30  -  12.30 uur 
Tijdens de donderdagavondopenstelling kunt u maar voor  
een beperkt aantal zaken terecht: paspoorten en rijbewijzen e.d. 

Openingstijden begraafplaats 
De algemene begraafplaats en dierenbegraafplaats aan de 
Tollensstraat zijn dagelijks open tussen 08.00 - 18.00 uur. 

Collegelid spreken? 
Een afspraak maken met een collegelid doet u via het centrale 
telefoonnummer. Daarbij geeft u aan waarover u het collegelid 
wilt spreken. Het kan zijn dat u eerst naar een vakafdeling 
verwezen wordt. 

Roos de Haan gaat de bergen in

Zonder enige aarzeling reageerde Roos de Haan op een 
krantenartikel van oktober 2009. De Bas van de Goor Foun-
dation zocht mensen met diabetes type 2 om in september 
2010 mee te doen aan een uitdaging om de berg Toubkal 
(4167 meter) in Marokko te beklimmen. Nu is zij een van de 
15 die de klim gaan maken.

Roos de Haan gaat de uitdaging aan

tekst en foto Nel Kerkman

De succesvolle ex-volleyballer 
Bas van de Goor, zelf diabetes 
patiënt, is ambassadeur van 
het Diabetes Fonds. Zijn mis-
sie is: mensen met diabetes 
bewust maken van het belang 
en positieve effect van sport 
in hun dagelijks leven. Tevens 

heeft hij zijn eigen foundation, 
die sinds 2006 met veel succes 
sportactiviteiten zoals clinics, 
sportdagen, kampen en chal-
lenges organiseert voor men-
sen met diabetes. 
 

Doorzetter
In 2003 kreeg Roos de Haan 

(59) van de dokter te horen 
dat zij type 2 diabetes heeft. 
Ondanks haar ziekte wil ze 
laten zien dat je alles kunt 
bereiken als je je er maar 
voor inzet. Ze was en is nog 
steeds zeer sportief en golft 
samen met haar man Jeroen 
bij de Zandvoortse Golfclub 
Sonderland. Sinds haar se-
lectie om mee te doen aan 
de bergbeklimming traint ze 
hard om haar conditie op te 
krikken. Elke dag wandelt ze op 
haar bergschoenen steeds een 
stukje verder. Haalde ze eerst 
drie straten, tegenwoordig 
draait ze haar hand niet om 
voor een grotere wandeling. 
Eind januari maakte ze kennis 
met haar 14 teamgenoten. Het 
is een gemêleerd gezelschap. 
“Tijdens de kennismaking ont-
ving iedereen de direct life, een 
klein apparaat dat alle bewe-
gingen registreert. Met deze 
gegevens krijg je een persoon-
lijk beweegadvies van een me-
dewerker van de foundation”, 

legt Roos uit.

Positief effect
Hoewel ze nog nooit een berg 
beklom en zelfs hoogtevrees 
heeft, is Roos zeer gemotiveerd 
om de top van de berg en haar 
kunnen te bereiken. “Het zal 
best zwaar worden en vooral 
de ijle lucht zal me misschien 
parten gaan spelen. Maar 
het zal een geweldig gevoel 
zijn om met elkaar, team en 
begeleiders, op 12 september 
de uitdaging aan te gaan.” In 
haar gesponsorde bergkleding 
van Demenie en de vele ander 
sponsors, waaronder de leden 
van Zandvoortse Golfclub 
Sonderland, zal het aan Roos 
de Haan niet liggen om mee te 
doen aan deze sportieve uitda-
ging. Zij en haar team wil aan 
de mensen in Nederland laten 
zien dat bewegen niet alleen 
een mooie uitdaging is, maar 
ook veel positieve effecten 
heeft voor de gezondheid voor 
mensen met diabetes.

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.

Parkeerleed
Sinds zomer 2009 moet er worden betaald om in Zandvoort zuid 
(Brederodestraat, Fr. Zwaanstraat, Lijsterstraat etc.) te parkeren. 
In de Fazantenstraat, waar wij wonen, mag zelfs helemaal niet meer 
worden geparkeerd. Als wij nu familie overkrijgen, moeten wij de oprit 
vrij te maken voor het bezoek en zelf een vrije parkeerplaats in de 
buurt te vinden. De parkeerplekken op het Fazantenpleintje zijn echter 
zo krap, dat een (middel)grote auto deels in de berm geparkeerd moet 
worden omdat hij anders de hele doorgang verspert. Het gevolg daarvan 
is dat de overijverige parkeerpolitie dan meteen een bekeuring uitschrijft! 

De (Poolse) gastarbeiders, die onze parkeerplekken de hele dag bezet 
houden (ze vertrekken ’s morgens om 06.00 uur met een busje en 
keren ’s avonds rond 17.00 uur weer terug), krijgen geen bon, wij 
(belastingbetalende) Zandvoorters wel! 

Als je protest aantekent en de gemeente een brief schrijft, krijg je 
prompt een antwoord ‘Uw brief ontvangen, u kunt ons bellen’. Dat heb 
ik gedaan, maar daarna niets meer gehoord. Wel een bon gekregen met 
‘binnen zes weken a.u.b. € 49,80 betalen’. Als dit geen discriminatie is?!

Ik hoop echt dat dit geplaatst wordt, want ik ben zo boos over deze 
kinderachtigheid!
Myrna Miller-Dümpel
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Bloemsierkunst 
 Jef & Henk Bluijs
Boom Strandpaviljoen 11
Café Neuf
Café Oomstee
CDA
Cense en van Lingen
Circus Zandvoort
D66 Zandvoort
Dierenarts Dekker

Administratiekantoor 
 K. Willemse
Algemene uitvaartbegeleiding 
 Zandvoort
Auto Strijder 
Autobedrijf KariMo
Bar Battle 
Beach Club Tien
Bertram & Brood
Beter Mobiel

adverteerders
Dorsman Assurantiën
Gemeenschapshuis
Gemeente Belangen Zandvoort
Groen Links
Groenestein & Schouten 
 Fin. diensten
Lucienne’s Schoonheids- 
 en Massagesalon
Onderhoudsbedrijf 
PvdA 

P. Zwemmer
Ouderen Partij Zandvoort
Remo de Biase
Riche aan Zee
Seven For Live
Stichting Classic Concerts
Top Thuiszorg
Uitvaartcentrum Haarlem
Van Aacken Glaszettersbedrijf
Vrijehuizenmarkt.nl

Opnieuw overtuigende winst heren basketballers

Schamele vertoning Lions dames

Snowboard-actie voor Haïti

Komende zaterdag Galmtest 

basketbal - heren

basketbal - dames

snowboarden

galmtest

De Zandvoortse basketbalheren hebben weer een grote en 
nuttige overwinning behaald. In de eigen Korver Sporthal 
werden de reserves van het Amsterdamse BV Schrobbelaar 
op een niet mis te verstane wijze op een 116-51 nederlaag 
getrakteerd. Opnieuw was Marvin Martina, met maar 
liefst 56 punten, de grote man bij The Lions.

 

Een min of meer schamele vertoning legden de dames van 
The Lions op de vloer van de Zandvoortse Korver Sporthal. 
In veertig minuten basketbal kwamen zij niet verder dan 
slechts 36 punten. Hiermee is de 36-61 nederlaag tegen het 
Amsterdamse Mosquitos in één klap verklaard.

Zandvoorter Jari Doorson en zijn maatje Tim van Raak uit 
Amsterdam hebben samen een snowboardactie voor Haiti 
opgezet. De jongens, beide 9 jaar, hebben samen een be-
drag van circa € 537 bijeen gesnowboard!

Maar liefst 110 deelnemers telt de eerste Galmtest in Zand-
voort. 65 plussers van de wijken Stationsbuurt, Letterkundigen-
buurt, Vijverparkbuurt, Nieuw-Noord, Boulevard, Hogeweg-
Haarlemmerstraat en Plan Zuid in Zandvoort  zijn als eer sten 
aangeschreven en gaan onder leiding van een team van vrij - 
willigers meedoen aan de eerste Zandvoortse Galmtest. 

Ze hadden een lijst waar men 
een maximum bedrag op kon 
schrijven of een bedrag per 
gemaakte afdaling. Iedereen 
was erg enthousiast over hun 
inzet. Jari is nog met zijn va-
der bij onze lokale radiozen-
der ZFM langsgeweest om 
het verhaal ook nog de ether 
in te gooien. Snowplanet 
Spaarn woude, waar ze allebei 
les hebben, had voor de beide 
snowboarders entreekaarten 
en snowboards ter beschik-
king gesteld om ze te helpen 

Leeftijdsgenoten uit andere 
wijken ontvangen later een 
uitnodiging om mee te doen. 
Ook wethouder Gert Toonen 
zal aanwezig zijn om de deel-
nemers aan te moedigen. De 
test begint om 09.00 uur en 
duurt tot ca. 14.00 uur. Een 
compleet circuit van testen zal 
door de deelnemers worden 
afgelegd om hun sportieve 
conditie te controleren en daar 
een cijfer voor te geven. Een 
cijfer dat uiteraard persoonlijk 
is en voor de deelnemer een 
duidelijke indicatie geeft van 
zijn lichamelijke conditie. 

Uit onderzoek blijkt dat met 

hun actie waar te maken. Op 
hun helmen en jasmouw 
hadden ze ‘Snowboarden 
voor Haïti’ staan en een enke-
le keer mochten ze vooraan in 
de toch wel lange rij voor de 
lift staan. Totaal hebben ze sa-
men 14 afdalingen gemaakt. 
Het totale bedrag wordt deze 
week bekend gemaakt en dan 
voor een deel gestort op giro-
nummer 555. Circa € 300 gaat 
naar 2 weeshuizen in opbouw 
en wel van Lia van Donk en 
Bas Spuybroek.

het ouder worden, het op 
peil houden van fitheid en 
gezondheid steeds belangrij-
ker wordt. Daarom ook wor-
den 55-plussers van harte 
uitgenodigd om deel te ne-
men en in de toekomst weer 
sportief actief te worden. 
Zeker is ook dat Zandvoortse 
sportverenigingen uiterma-
te geïnteresseerd zijn om 
die Zandvoortse senioren ‘in 
te lijven’ binnen hun vereni-
ging. Tennis, Jeu de Boules en 
badminton, maar ook scha-
ken, bridge en klaverjassen 
zijn uitermate geschikt om 
tot in lengte van dagen te 
kunnen blijven beoefenen. 

Opvallend waren de basis-
plaats voor het nog zeer jonge 
talent Lars Lenferink, die de ge-
blesseerde Niels Crabbendam 
uitstekend verving en zelfs in 
de dubbele cijfers kwam (14) 
en een puik optreden van 
Robert ten Pierik die 25 pun-
ten liet aantekenen. “Het gaat 
de de laatste wedstrijden wel 
heel gemakkelijk. Daarmee 
moeten we wel oppassen 
omdat de naaste concurrentie, 
SVU Basketbal en Early Bird, 
slechts twee en vier punten 
achter ons staan. We moeten 
dus zeer alert blijven, dan gaat 
het ongetwijfeld goed komen”, 
aldus Martina die in een prima 
conditie verkeerd.

Al na het eerste kwart werd 
duidelijk dat onze plaatsge-Marvin Martina dunkt weer

Hookshot van Sabine Dijkstra

Jari (l) en Tim

noten op weg waren naar een 
grote overwinning (33-15). Ook 
in het tweede kwart waren de 
Zandvoorters onder aanvoe-
ring van Martina zeer produc-
tief zodat er bij rust een mooie 
62-7 op het scorebord stond. 
Via 90-34 bij het begin van het 
laatste kwart werd het uitein-
delijk een monsterzege: 116-51. 
Topscores aan Zandvoortse 
kant: Marvin Martina 56; 
Robert ten Pierik 25 en Lars 
Lenferink en Paul Wessels 
ieder 14 punten. Komende 
maandag (!), speelt het eer-
ste herenteam de inhaalwed-
strijd tegen Onze Gezellen 
om 20.00 uur in de Korver 
Sporthal. De zaterdag daarna, 
6 maart, eveneens thuis tegen 
Alkmaar Guardians. Die wed-
strijd begint om 18.30 uur.

In eerste instantie ging het 
niet eens zo slecht. Onze 
plaatsgenotes konden in het 
eerste kwart nog bijblijven 
(9-10) maar in het tweede 
kwart konden zij dit niet op-
nieuw voor elkaar krijgen en 
werden met 12 punten ‘out-
scored’. Opnieuw was het 
derde kwart niet slecht maar 
de Amsterdamse dames wis-
ten ondanks de elf punten 
van de gastdames, er toch 
drie meer te maken waarna 
bij 27-43, het laatste kwart 
aanbrak. Daarin presteerde 
Mosquitos het om de Lions-
score in dat kwart, 9 punten, 
te verdubbelen. “Onze gas-
ten waren zowel langer als 
sterker en dan gaat het al 
snel mis in het hedendaagse 
basketbal”, zei coach Richard 

Koper na afloop die ook geen 
goed woord over had over de 
arbitrage.
 
Woensdagavond, gisteren, 
hebben de Zandvoortse da-
mes een inhaalwedstrijd af-
gewerkt waarvan de redac-
tie, uiteraard, de uitslag niet 
heeft mee kunnen nemen. De 
eerstvolgende wedstrijd voor 
de Lions-dames is komende 
zaterdag om 15.30 uur in de 
Amsterdamse Ookmeerhal 
tegen AMVJ. Die wedstrijd is 
van eminent belang omdat 
de Amsterdamse dames vier 
punten minder hebben dan 
Lions en op de op een na laat-
ste plaats staan. Iedere winst 
(thuis gewonnen met de al-
leszeggende cijfers 82-30) 
zou een mooie uitslag zijn.
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Gedeputeerde Laila Driessen, met onder andere Ruimtelijke 
Ordening in haar portefeuille, had afgelopen maandag een 
mooi cadeau voor de gemeente Zandvoort. Zij stelde maar 
liefst 5 miljoen euro ter beschikking voor de ontwikkeling van 
het gebied rondom de Palace pool in de Middenboulevard.
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De Mannetjes
Stemmen!

‘Wij wensen u veel  
succes woensdag!’

Zandvoort stemt 3 maart 

Kom 1 maart om 20.00 uur naar 
het lijsttrekkersdebat in de Krocht! 

vervolg op pagina 3

Volgende week woensdag zijn de gemeenteraadsverkiezin-
gen, het kan u niet ontgaan zijn. Kiezers kunnen vanaf nu in 
elk willekeurig stembureau in Zandvoort stemmen. De bu-
reaus zijn op 3 maart open van 07.30 uur tot 21.00 uur. De ge-
meente vraagt u om in grote getale op te komen en uw stem 
uit te brengen. Stemrecht is een teken vrijheid en er is in het 
verleden veel strijd geleverd, vooral rondom het stemrecht 
voor vrouwen, om dat voor een ieder mogelijk te maken.

Cadeautje 
voor Zandvoort

Ga volgende week woensdag stemmen!

Raadhuisplein 14
T. 023-573 64 61 - Zandvoort 

  Actie week 8
• Zonnekorn € 1,75
• Appelstrudel 3 plus 1 gratis
• Boeren pistolets 3+ 1 gratis)

  Actie week 9:  
• Heel Tijgerwit en Heel Volkoren
  samen € 3,50
• 10  Witte Bollen € 2,50

Stap ook eens binnen voor een  
kopje koffie met een punt appel gebak 

met slagroom voor € 3,50

SCOOTMOBIELEN
ook met PGB (persoonsgebonden budget)

023 - 5 735 735
BETER MOBIEL, Max Planckstraat 44

Driessen was naar Zandvoort 
gekomen om de ‘resultaten-
assist’ van de Task Force 
Ruimtewinst (TFR) aan het 
Zandvoortse college aan te 
bieden. De TFR is een onaf-
hankelijke commissie die de 
provincie in het leven heeft 
geroepen om advies te ge-
ven over indeling en mo-

Tevens laat u dan zien dat 
het reilen en zeilen van de 
gemeente u interesseert. 
Dat u mee wilt denken over 
een goed Zandvoort voor 
ons allen in de toekomst. 

gelijke ruimtewinst van de 
openbare ruimten. De com-
missie bestaat uit externe 
deskundigen uit de wereld 
van de gebiedsontwikkeling 
en ruimtelijke ordening en 
enkele deskundigen van de 
provincie. 

Een Zandvoort waar het goed 
wonen, werken en recreëren 
is. Als u stemt hebt u ook het 
recht om uw stem te laten 
horen als u het later met een 
beslissing niet eens bent. Wie 
niet stemt, geeft zijn stem 
weg!

Er is wel wat verandert  ten 
opzichte van vroeger. Kiezers 
hebben inmiddels de nieuwe 
stempas thuis ontvangen. 
De kandidatenlijst wordt ko-
mende week huis-aan-huis 
bezorgd. Wie gaat stemmen, 
moet de stempas én een gel-
dig legitimatiebewijs, zoals 
een paspoort, identiteitskaart 
of rijbewijs meenemen. dat is 
de grootste en belangrijkste 
verandering! Wie zich niet 

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

Contactlenzen 
dragen duur?

Met het unieke SEA OPTIEK 
LEASE-PLAN kan het al 

vanaf 11 euro per maand!!!!!

SEA OPTIEK, 
zichtbaar beter!

kan identificeren, mag niet 
stemmen! Mensen uit een 
land van buiten de Europese 
Gemeenschap kunnen zich 
alleen identificeren met hun 
verblijfsdocument. 

Wie geen stempas heeft ont-
vangen of de pas kwijt is, kan 
tot uiterlijk dinsdag 2 maart 
2010 tot 16.00 uur een vervan-
gende stempas aanvragen bij 
de afdeling Burgerzaken aan 
de Centrale Balie van het raad-
huis. Wordt de ‘oude’ stempas 
alsnog teruggevonden, dan 
kan alleen met de nieuwe 
stempas worden gestemd. Als 
de stempas op de dag van de 
verkiezingen kwijt is dan kan 
er niet worden gestemd. 

Wie op 3 maart niet kan gaan 
stemmen, kan een andere 
Zandvoortse kiezer, die ook 
een stempas heeft ontvan-
gen, machtigen. Dat kan door 
samen met de gemachtigde 
het volmachtbewijs op de 
achterkant van de stempas 
in te vullen. De gemachtigde 
mag niet meer dan twee vol-
machten aannemen en moet 
de volmachtstem gelijk met 
de eigen stem uitbrengen. Het 
geven van een machtiging 
kan tot en met de dag van de 
stemming zelf. De gemach-
tigde moet ook een kopie van 
een geldig identiteitsbewijs 
van de volmachtgever aan de 
voorzitter van het stembu-
reau laten zien. 

Laila Driessen overhandigd de assist



2

Algemene uitvaartbegeleiding Zandvoort
Omdat u voor kwaliteit kiest!

~ Regelen en uitvoeren van de uitvaart 

~ Verzorging van overledene  
~ Begeleiding voor nabestaanden 

~ Persoonlijke aandacht 
    voor U en Uw dierbare 

Dag en nacht bereikbaar

023 -7515 666
Gevestigd in Zandvoort

Evert H. Schweitzer
Voor een stijlvolle en verzorgde uitvaart

www.zandvoortsecourant.nl

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

Kantooradres: Kleine Krocht 2 • 2042 JN Zandvoort 
Tel 023 – 5732 752 • info@zandvoortsecourant.nl
Openingstijden: maandag en dinsdag 09.00 - 17.00 uur.
Overige dagen op afspraak.
Advertentie acquisitie: Letty van den Brand-Kinderdijk 
Tel. 06 – 4342 9783 • letty@zandvoortsecourant.nl
advertenties@zandvoortsecourant.nl
Bladmanager: Gillis Kok 
Tel. 06 - 460 460 26 • gillis@zandvoortsecourant.nl
Centrale redactie: Joop van Nes 
Tel. 06 – 1448 2685 • joop@zandvoortsecourant.nl
Vormgeving: IR Design Zandvoort 
Kleine Krocht 2 - 2042 JN Zandvoort
Druk: Dijkman offset 
Visseringsweg 40 - Diemen
Verspreiding: ZVO Verspreiders 
Tel. 06-1139 1478 • www.zvo-verspreiders.nl
Uitgever: Zandvoort Press B.V.
Oplage: 9.250 exemplaren

Het gebruik van advertenties en/of teksten uit deze uitgave is niet 
toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever.
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UITVAARTZORGCENTRUM ZANDVOORT
Tollensstraat 67, 2041 PR  Zandvoort.

Telefoon (023) 571 32 78.
www.uzn-nederland.nl

UITVAARTCENTRUM HAARLEM
Parklaan 36, 2011 KW  Haarlem.

Telefoon (023) 532 87 50.
www.uitvaartcentrumhaarlem.nl

Sinds 1992
uw uitvaartondernemer in Zandvoort.
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weer geOpenD.

www.BeACHClUBtien.nl
023-5713200

ZIN IN ZANDVOORT?
=

ZIN IN GEMEENTE 
BELANGEN ZANDVOORT

www.gbz.nu
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vervolg  pagina 1 - Cadeautje voor Zandvoort

Een dag zoals velen, dacht ik. 
Nóg voel ik echter de woede 
omhoog borrelen. Het is al-
weer twee weken geleden. 
Het is koud. Ik besluit toch nog 
even een frisse neus te gaan 
halen. Woensdag, marktdag. 
Meestal wel gezellig. Maar nu 
is het te koud. Er staan maar 
een paar kraampjes. Een kou-
de wind giert over de markt. Ik 
ga nog maar even een goede 
schaar kopen. Die heb ik echt 
nodig. Bij de Hema vind ik 
wat ik zoek. Betalen kan met 
de pinpas. Lekker gemakkelijk. 
Ik slenter nog even langs de 
make-up afdeling. Met mijn 
mobiel bel ik mijn vriendin. 
We zouden een kopje koffie 
gaan drinken. Nee. Ze komt 
niet. “Veel te koud voor mijn 
kleinzoon.” Dan ga ik ook maar 
naar huis. O ja, even een bosje 
tulpen scoren bij de groot-
grutter! Wil mijn portemon-
nee pakken……De moed zakt 
in mijn schoenen. Wég is mijn 
knip. Het zal toch niet…..Snel 
fiets ik terug naar de Hema. 
Nee, hij ligt ook niet op de ba-
lie. De caissière helpt zoeken. 
In een zijvak misschien? Géén 
resultaat. Op de grond? Bij de 
make-up? We zoeken overal. 
Niet te vinden. Ik bibber van 
schrik. Gestolen….wat erin 
zat? Alles. Rijbewijs, ID kaart, 
creditkaart en pinpas. “Snel 
blokkeren bij het postkantoor”, 
adviseert de caissière. Thuis 
komt de spanning pas goed 
los. Ik huil nog nét niet van 
nijd. Samen met echtgenoot 
zoeken we de pasnummers op. 
Nóg een pas moet worden ge-
blokkeerd. “Waarom-blijven-
ze-met-hun-tengels-niet-van-
mijn-spullen-af”, gil ik boos. 
Eigen schuld? Had ik mijn rits 
van de tas niet goed dicht? Ik 
weet het niet. Ook niet dat er 
iemand vlak langs me heeft 
gelopen. Aangifte bij de po-
litie. Al met al moet ik alles 
opnieuw regelen! Eén goede 
tip wil ik wel geven: doe je tas 
goed dicht en schrijf 
op wat er in je knip zit. 
Na diefstal weet je het 
niet meer…..Zelfs in 
Zandvoort ben je niet 
veilig voor grijpgrage 
vingers!
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De eigenaren van Club 
Nautique hebben een lang 
traject doorlopen, met vele 
vergaderingen met onder-

In deze afgelopen contract-
periode was de branche-
ring vrijgegeven door een 
Europees besluit. Dat bete-
kent dat elke standplaats-
houder zelf zijn assortiment 
mag bepalen. Dus een vis-
verkoper mag nu patat en 
snacks aanbieden en een 
patatbakker mag nu ook vis 
verkopen. Dit houdt in dat 

meer het Hoogheem raad-
schap van Rijnland, de pro-
vincie Noord-Holland en de 
gemeente Zandvoort. Het 

ondernemers die hetzelfde 
verkopen dan ook dezelfde 
pacht zouden moeten beta-
len. Hier zat voorheen veel 
verschil in en dit was dan 
ook een van de op te lossen 
problemen.

Het proces om gezamenlijk 
tot een overeenkomst te ko-
men heeft te lang geduurd 

paviljoen staat straks vijf 
meter boven NAP. “Onder de 
slechtste omstandigheden 
blijft het veilig. Zelfs een  
superstorm die een keer in 
de 10.000 jaar voorkomt 
moeten we kunnen door-
staan”, aldus mede-eigenaar 
Werner Coenraad.

Club Nautique bestaat al  
25 jaar en was in de jaren  
‘90 een voorloper op het  
gebied van culinaire verbe-
teringen op het Zandvoortse 
strand. In de wintermaanden 
wil Club Nautique zich gaan 
richten op bedrijfsfeesten, 
vergaderingen en huwelij-
ken. Het restaurant, onder 
leiding van chef-kok Dimitri 
Visser, blijft het hele jaar ge-
opend en gaat werken met 
seizoensgebonden gerech-
ten. Het vaste paviljoen is 
ontworpen door architect 
John Bosch en styliste Akmar 
Nijhof.
 

omdat de onderhandelingen 
veel te laat werden gestart. 
Vervolgens waren er totaal 
verschillende inzichten tus-
sen de standplaatshouders-
vereniging en de gemeente. 
Na het diversen keren op-
schorten van de onderhan-
deling zijn uiteindelijk de 
standplaatshouders erg te-
vreden met de overeengeko-
men bepalingen in de con-
tracten. Helaas was alleen 
de dagelijkse ontruiming 
van de verkoopplek voor de 
gemeente niet bespreekbaar. 
Dit zou de standplaatshou-
ders de mogelijkheid hebben 
kunnen bieden om ’s nachts 
op de boulevard Barnaart te 
kunnen blijven staan. Het re-
sultaat hiervan had moeten 
zijn dat de viswagens niet 
meer elke dag het verkeer 
belemmeren om naar hun 
standplaats en weer terug 
naar de loods te gaan. De mo-
biele verkooppunten hadden 
dan misschien wel origineel 
aangekleed kunnen worden, 
het had de boulevard kun-
nen verrijken. Misschien is 
dat over 10 jaar wel mogelijk.

De eerste paal wordt geslagen

Arlan Berg met zijn ondertekende contract

Het advies behelst altijd een 
stedenbouwkundige verken-
ning en een ontwikkelstrate-
gie. Het advies is samengevat 
in een boekwerkje waarmee 
de provincie Noord-Holland 
aan Zandvoort een helpende 
hand biedt voor de ontwik-
kelingsmogelijkheden van 
de badplaats Zandvoort. De 
provincie vindt Zandvoort 
dermate belangrijk dat er 
een pilot van is gemaakt. 
“Zandvoort moet weer le-
vend worden. Het is de enige 
badplaats in de metropool-
regio Amsterdam”, zei me-
vrouw Driessen. 

Wethouder Marten Bierman 
nam het advies graag in 
ontvangst en was trots te 

Onlangs werden de cijfers van de politie Kennemerland over  
2009 bekend gemaakt. hieruit bleek dat Zandvoort ten  
opzichte van 2008 wat minder veilig is geworden.

Vorige week donderdag is de eerste paal geslagen voor het 
nieuwe strandpaviljoen Club Nautique. Dit paviljoen wordt 
een vaste accommodatie, het eerste dat volgens landelijke 
richtlijnen wordt gebouwd. Het strandpaviljoen opent eind 
april de deuren.

Vrijdag 19 februari hebben de standplaatshouders eindelijk 
een overeenkomst getekend met wethouder Wilfred Tates. 
Sinds december 2006 hebben de standplaatshouders ver-
zocht om nieuwe contracten in verband met het aflopen van 
de oude per 31 december 2008. De contracten hebben zoals te 
doen gebruikelijk een looptijd van tien jaar.

Zandvoort afgelopen jaar
minder veilig geworden

Eerste paal in de grond
jaarrondpaviljoen Club Nautique

Eindelijk contract voor standplaatshoudersWerden er in 2008 nog 111 
meldingen van geweld ge-
maakt, in 2009 waren dat 
er 122, een verhoging van 
iets meer dan 10%. Onder 
geweld verstaat de politie 
bedreiging, mishandeling 
en straatroof. Uitgesplitst 
waren er in 2009 29 ge-
vallen van bedreiging (40 
in 2008), 90 gevallen van 
mishandeling (69) en wer-
den er 3 personen op straat 
beroofd (2). Verder werden 

er 2 overvallen gepleegd (1), 
werd er 60 keer ingebro-
ken in woningen (51), werd 
er 57 keer in een bedrijf in-
gebroken (50) en vielen er 
gelukkig, net als in 2008, 
geen verkeerslachtoffers. 
Overigens waren er in de 
regio Kennemerland ten 
opzichte van 2008 9 ver-
keerslachtoffers minder te 
betreuren (28 – 19) en bleef 
het aantal overvallen in de 
regio gelijk (60).

melden dat de raad una-
niem had besloten om een 
krediet van € 70.000 ter 
beschikking te stellen om 
te kunnen komen tot een 
Organisatie Beeldkwaliteit 
in de Middenboulevard. 
Deze organisatie van topad-
viseurs gaat de gemeente 
gedurende 2 jaar adviseren 
om te komen tot een kwali-
tatief perfecte invulling van 
de ruimte. Daarin zal tevens 
samengewerkt worden met 
de provinciale bouwmeester 
en andere deskundigen. “Dat 
is een compliment waard om 
de hele raad achter u te krij-
gen”, aldus de gedeputeerde. 
Zandvoort kan dus doorgaan 
met ontwikkelen met steun 
van de provincie.
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Ter introductie:

Triumph sport bh’s
met 5 euro korting!

Van € 25,95 

voor € 20,95

Haltestraat 55  •  2042 LL Zandvoort
Tel. 023 571 28 39  •  Ook zondags geopend

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

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

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

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

lijst 3

IEDEREEN TELT MEE,
OOK JIJ

APK KEURING
Alle merken vanaf € 29,-

vraag naar de voorwaarden

Bij grote beurt gratis!

Verbeter uw  omzet  door 
uw medewerkers en uzelf te trainen in:

- Klantvriendelijkheid
- Klantgerichtheid

- Meer verkopen aan dezelfde klant

Vraag vrijblijvend een offerte aan via:
info@johnlemmens.nl

tel: 06-34657171
www.johnlemmens.nl Haltestraat 46 - Zandvoort 

Reserveren 023-5737046
www.laurelenhardy.nl 

ZATERDAG 27 FEB
ONBEPERKT

SLIBTONGEN ETEN
€ 20,=

ZATERDAG 6 MAART
KREEFTENAVOND

BISQUE D’HOMARD
HELE KREEFT

DESSERT

€ 32,50
VERZORGT DOOR ONZE GASTKOK

HARRO

NA VIER JAREN SLECHT BELEID, 
GELDVERSPILLING EN SLECHT GESCOORD,

WORDT HET WEER TIJD VOOR 
GEMEENTE BELANGEN ZANDVOORT!

www.gbz.nu

Denk aan uw coniferen
strooi bitterzout!

Van Stolbergweg 1 -  Tel. 57 170 93
Dinsdags gesloten

Komende zondag
Protestantse gem. Zandvoort
10.00 uur ds. mr. J.W. Verwijs
www.kerkzandvoort.nl

RK Parochie St. Agatha
10.30 uur Pastor D. Duijves
www.aap-parochies.nl

RK Parochie Antonius & Paulus
10.30 uur Pastor C. van Polvliet

kerkdiensten 
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Grote afgedankte elektrische apparaten zoals koelkasten, diep-
vriezers, wasmachines en televisietoestellen worden gratis 
weggehaald als u de meldlijn 023-5740200 belt. Dit gebeurt 
altijd op een dinsdag.
Elektrische apparaten worden niet meegenomen door de grof-
vuildienst. Vanwege het milieu moeten ze een speciale behan-
deling ondergaan.
U kunt elektrische apparatuur ook gratis brengen naar de 
Remise, Kamerlingh Onnesstraat 20 in Zandvoort. Helpt u al-
stublieft mee om het milieu en Zandvoort schoon te houden. 
Voor meer informatie zie www.zandvoort.nl of Afvalwijzer 2010.

ZANDVOORT SCHOON!? en oude koelkasten 

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)

Bingo
Het was weer gezellig 
druk op de jaarlijkse bin-
goavond op 19 februari 
in de ontmoetingsruimte 
van de Agatha kerk. Meer 
dan 120 mensen deden 
mee aan de bingo en 
brachten met z’n allen 
het geweldige bedrag van  
€ 4200 op dat bestemd is 
voor financiële ondersteu-
ning bij het project van 
Jeroen Bluijs in Oeganda, 
Stichting een Hart voor 
Polen en voor het kinder-
huis in Brazilië. De evene-
mentencommissie van 
de St. Agathaparochie wil 
de Zandvoortse onder-
nemers, particulieren en 
iedereen die op de avond 
aanwezig was, heel harte-
lijk bedanken.

Midwinterborrel

Elk jaar organiseert het 
bestuur van BKZandvoort 
in plaats van een nieuw-
jaarsreceptie een mid-
winterborrel. Dit keer was 
het Juttersmu-ZEE-um als 
locatie uitgekozen. Meer 
dan 50 kunstenaars en 
Vrienden van BKZ gaven 
ondanks de midwinter-
kou gehoor aan de uit-
nodiging. Voorzitter Paul 
Olieslagers verwelkomde 
alle aanwezigen en keek 
terug op een geslaagd 
en succesvol kunstzin-
nig 2009. Ook het aantal 
leden groeit gestaag en 

in Kennemerland telt 
BKZandvoort als vereni-
ging mee. Tevens melde 
Olieslagers als nieuw-
tje dat BKZandvoort 
van de gemeente tot 
het eind van het jaar de 
voormalige restauratie 
van het busstation als 
tentoonstellingsruimte 
mag gebruiken. Maar 
eerst zal het dak wa-
terdicht gemaakt moe-
ten worden voordat de 
kunst er in kan. Na de 
toespraak declameerde 
Dichter bij Zee Ada Mol 
twee gedichten met als 
thema de verkiezingen. 
Vervolgens werden de 
aanwezigen in twee 
groepen verdeeld voor 
een rondleiding door 
het museum. Onder het 
genot van een drankje en 

hapje was er nog 
een ongedwon-
gen samenzijn.

Snert weer
Het was een leuke 
bijkomstigheid 
voor het winke-
lende publ iek 
om in het snert 
weer van afge-
lopen zaterdag 
een overheerlijk 

kopje erwtensoep op 
het Raadhuisplein te 
ontvangen. Het CDA 
startte zijn campagne 
met het uitdelen van 
de soep en met hun 
flyer met de speerpun-
ten waarvoor het CDA 
staat. Ook Zandvoort 
Noord wordt niet verge-
ten in de campagne, op 
zaterdag 27 februari as. 
wordt iedereen vanaf 
10.00 uur op het plein 
van het winkelcentrum 
in Nieuw Noord verrast 
door de aanwezige CDA 
kandidaten.

Herdenking 
Het bestuur van Stichting 
Democratie en Media en 
nabestaanden herdenken 
al 65 jaar de dertien me-
dewerkers van Het Parool 
die op 5 februari in 1943 
werden gefusilleerd.
Zij en zes anderen waren 
op het zogenaamde eerst 
Paroolproces, van 12 tot 19 
december 1942 voor het 
Feldgericht in Utrecht, ter 
dood veroordeeld. Zes ver-
oordeelden werden niet 
geëxecuteerd, maar naar 
een concentratiekamp in 
Duitsland gedeporteerd. 
Drie van hen hebben dit 
niet overleefd. Onder de 
gefusilleerden was de 
Zandvoortse drukker Wim 
Gertenbach. Voorafgaand 
aan de herdenking op 
de Erebegraafplaats in 
Bloemendaal werd ook 
dit jaar een be-
zoek gebracht 
aan het familie-
graf van de fami-
lie Gertenbach in 
Zandvoort.

Fee in het duin
Op 3 maart zijn 
in het Duinbos in 
Overveen bij de 
Zandwaaier aan-
wijzingen dat er 
wonderbaarlijke dingen 
gebeuren. Dus kom mee 
om spannende avonturen 
te beleven in het duin. De 
tocht is speciaal bedoeld 
voor kinderen van 4 tot 
8 jaar. De ouders mogen 
ook mee op avontuur. 
Het verzamelpunt is bij 
de balie Duincentrum De 
Zandwaaier, Zeeweg te-
genover ingang parkeer-
terrein Koevlak. De kosten 
zijn € 1,50 per kind en het 
duurt 1,5 uur. Er zijn maar 
10 plaatsen beschikbaar 
dus bel even naar 023-
5411123.

Klantvriendelijkheid hoog in het vaandel
Afgelopen vrijdag had de Ondernemersvereniging Zand-
voort (OVZ) voor haar leden een workshop klantvrien-
delijkheid in het Gemeenschapshuis georganiseerd. Het  
besuur van OVZ, dat klantvriendelijkheid hoog in het  
vaandel heeft, is van mening dat het daaraan bij de  
bedrijven en winkels nogal eens schort. Ook in de horeca, 
waar gesproken wordt over gastvriendelijkheid, wil het 
daaraan nog wel eens ontbreken.

Acteurs van Wim Hildering gaven voorbeelden

Hildering een tweetal een-
akters laten instuderen, 

OVZ had een aantal acteurs 
van toneelvereniging Wim 

waarin duidelijk naar voren 
werd gehaald hoe het niet 
moet. Tussen de beide stuk-
jes door was John Lemmens, 
va n  J o h n  Le m m e n s 
Sales- en Management 
Trainingen, ingehuurd om 
door middel van een pre-
sentatie de leden op een 
aantal zaken te wijzen. Hij 
maakte onder andere dui-
delijk dat de medewerkers, 
met name nieuwe, via trai-
ningen de klanten en gas-
ten veel vriendelijker be-
handelen waardoor er extra 
omzet gegenereerd wordt. 
“Maar ook de ‘normale’ 
omgangsvormen zijn heel 
belangrijk”, aldus Lemmens. 
Binnenkort zal OVZ nog 
een politiek café in hotel 
Hoogland organiseren, dat 
voor een ieder toegankelijk 
is, lid of geen lid.

De laatste jaren heeft de overlast door damherten uit de 
Amsterdamse Waterleidingduinen aan de zuidrand en  
achterliggend gebied meer en meer dramatische vormen 
aangenomen. Daarom wil Frederik ten Brink, bewoner 
van de Frans Zwaanstraat, een inteken actie starten om 
het thema ‘herten’ op de agenda van de Amsterdamse  
gemeenteraad te krijgen.

Actie tegen de damherten

“Schade aan het groen is 
groot, de verkeersveilig-
heid is een serieus pro-
bleem. De hertenuitwerp-
selen tot in de Gerkestraat 
en op het schoolplein van 
de Oranje Nassauschool 
zijn een potentiële infec-
tiebron. Door een totaal 
gebrek aan beheer van de 
hertenpopulatie van de ge-

meente Amsterdam groeit 
het bestand ongeremd. De 
populatie is daardoor extra 
gevoelig voor epidemieën, 
die mogelijk ook bedrei-
gend kunnen worden voor 
de volksgezondheid. Als be-
taler van gemeentelijke- en 
provinciale belastingen doe 
ik mijn recht gelden op een 
leefbare en gezonde leef-

omgeving. Daarom start 
ik een intekenactie in de 
zuidrand en achterliggend 
gebied vóór de komende 
gemeenteraadsverkiezin-
gen om dit thema op de 
agenda te krijgen”, zegt hij 
strijdlustig. Tot slot heeft hij 
nog twee vragen voor po-
litici: Welk concreet beleid 
staat uw partij voor ogen 
om de bewoners van de 
zuidrand en achterliggend 
gebied te vrijwaren van 
deze schade, gevaren en be-
dreigingen? Is uw partij be-
reid om doortrekken van de 
hekverhoging te realiseren, 
zo mogelijk met financiële 
steun van de provincie?



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

Meest verkopende makelaar in 
Zandvoort 2009! (bron: NVM)

Rob Greeven Kim Dekker Timo Greeven Suzanne Greeven

INTERNET VERKOOP BIJ OPBOD

Vraagprijs: € 349.000,= k.k.

Vraagprijs: € 549.000,= k.k. Huurprijs: € 1150,= per maand excl.

Vraagprijs: € 289.000,= k.k.

Vraagprijs: € 224.900,= k.k.
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Prof. van der Waalsstraat 2

De Savornin Lohmanstraat 10 Van Lennepweg 121

Ontvanger Schoutenstraat 3Kerkstraat 16

Dr C.A. Gerkestraat 48 rood
Deze ruime en zeer verzorgde 4-kamer type “stadswoning” 
is gelegen in een kleinschalig en kindvriendelijk complex 
uit 2002. De maisonnette beschikt o.a. over een diepe 
woonkamer met een fraaie open keuken, 3 slaapkamers, 
een badkamer met ligbad en een separate douchecabine, 
een inpandige berging en een heerlijk royaal zonnig terras. 
Tevens is in de onderbouw een GARAGEBOX te koop. 

• Recent verfraaide gemeenschappelijk daktuin; 
• Ruime berging in de onderbouw, servicekosten ca. 148,= p/m;
• Tevens wordt er een garage t.k. aangeboden, vraagprijs: 
 € 35.000,= k.k; 
• Woonoppervlakte ca 120 m2, bouwjaar 2002;
• Zie www.greevenmakelaardij.nl voor details en de digitale 

plattegronden.

Deze halfvrijstaande woning is gelegen op een ruime kavel van 
344 m2 in de gewilde staatsliedenbuurt van Zandvoort-Zuid op 
loopafstand van het strand en de bekende waterleidingduinen. 
De woning beschikt o.a. over een L-vormige woonkamer met 
openhaard, een dichte keuken met aangebouwde doorgang naar 
de garage, 5 slaapkamers, een kelder, een ruime garage met diepe 
oprit en een achtertuin op het zuidwesten.

• Gelegen op een aantrekkelijke en gewilde woonomgeving;
• Heerlijke zonnige tuin op het zuid westen met veel privacy;
• Ruime garage (10.2 x 2.9) met openslaande deuren en 
 diepe oprit;
• Woonoppervlakte ca. 155m2, perceelgrootte 344m2.
• Zie www.greevenmakelaardij.nl voor details en de digitale
 plattegronden.

Deze moderne 3-kamer maisonnette met een hééééérlijk terras  
op het zuiden zal u zeker verrassen! Op loopafstand van het  
fantastische zandstrand van Zandvoort ligt deze verzorgde 
maisonnette en het is centraal gelegen ten opzichte van scholen, 
winkels, het centrum,het NS-station  en de duinen. De maison-
nette verkeert in een zeer goede staat, kan zo betrokken worden 
en wordt inclusief de berging in de onderbouw én de privé- 
parkeerplaats in de stallinggarage aangeboden!

• Inclusief zonneterras van ca. 25m2 én privé-parkeerplaats;  
• Voorzien van hard houten kozijnen en dubbele beglazing;  
• Totale woonoppervlak ca. 80 m2 excl. balkon, bouwjaar 2000;
• Huurperiode 1 jaar, gestoffeerd en gemeubileerd;
• Waarborgsom € 1.750,=;
• Oplevering in overleg.

Deze ideale eengezinswoning beschikt over 3 slaapkamers  
en een prettige achtertuin met achterom. De woning is  
gunstig gelegen aan een rustige straat en op slechts 250  
meter van het strand! Achter de woning is een speeltuintje 
met extra parkeergelegenheid aanwezig. Bent u op zoek  
naar dé geschikte eengezinswoning dan bent u van harte 
welkom voor een bezichtiging!

• Ideale gezinswoning op slechts 250 m van het strand;
• Parkeermogelijkheden op achtergelegen parkeerterrein;
• Woonoppervlakte ca. 100 m2, perceel 99 m2;
• Tevens wordt er een garage aan het Fenemaplein t.k. 
 aangeboden, vraagprijs: € 23.500,= k.k;
• Zie www.greevenmakelaardij.nl voor details en de digitale 

plattegronden.

Dit royale winkelpand met vele mogelijkheden is uitstekend 
gelegen op een A-1 locatie aan de zeer bekende Kerkstraat  
te Zandvoort. Dé winkelstraat die uitkomt op de Zandvoortse  
boulevard en die jaarlijks door duizenden passanten bezocht 
wordt. Iedere zondag is het koopzondag in Zandvoort  
waardoor extra commerciële kansen!

• Gelegen op A-1 locatie midden in het levendige centrum 
 van Zandvoort;
• Totaal winkel ca. 175 m2 plus ca. 110 m2;
• 19% BTW is van toepassing;
• Huurperiode 5 + 5 jaar, oplevering kan snel;
• Zie www.greevenmakelaardij.nl voor details en de digitale 
 plattegronden.

Aangeboden een karakteristieke ’30-er jaren 4-kamer  
bovenwoning met 2 verdiepingen aan de bekende  
Dr. C.A. Gerkestraat gelegen, op loopafstand van de  
waterleidingduinen en het centrum van Zandvoort.  
De woning heeft een ruime woon- en eetkamer in  
L-vorm met een balkon (ZUID), een keuken, 3 slaapkamers  
en een badkamer met douche.

• Ruime, mooie bovenwoning met 3 slaapkamers; 
• Centraal gelegen t.o.v. het centrum, de scholen en het strand; 
• Het geheel is v.v. dubbel glas; 
• Woonoppervlakte circa 105 m2, bouwjaar ca. 1935;
• Zie www.greevenmakelaardij.nl voor details en de digitale 
 plattegronden.
  

Huurprijs: € 3750,= per maand excl. BTW

Nieuw!

Verkocht oNder Voorbehoud

karakteristiek!

Nieuw iN Verhuur!

wiNkelruiMte! geZiN!

Dr. J.G. Mezgerstraat 135

Hoe werkt Bieden en wonen?
1) Bezichtig de woning
2) Inschrijven bij Greeven Makelaardij
3) U ontvangt een inlogcode
4) De internetverkoop bij opbod start
5) U koopt uw droomhuis voor een transparante prijs!!

 
Zandvoort

Royaal en luxe 4-kamer PENTHOUSE, groot circa 140m2, 

gelegen op de 3 etage -en tevens hoogste- met een 

fraai uitzicht. Het biedt u alle woonconform door de 

zeer ruime living met het zonnige terras op het zuid 

oosten, de 3 slaapkamers, de masterbadkamer, de

gastenbadkamer, de dubbele garage en de berging in 

de onderbouw. Vanzelfsprekend beschikt het complex 

over een lift. Het ligt nabij het centrum, het NS-station 

en op loopafstand van het strand.

uNieke 

kaNs!

uNieke kaNs!

oude vraagprijs: € 439.000,= k.k.

nieuwe VanaFPRiJS: 
€ 349.000,= k.k.  

peNthouse!

EXTRA OPEN HUIS: Zaterdag 27 februari a.s. van 11:00 tot 13:00 uur

UNIEKE KANS: De internetverkoop bij opbod vindt plaats op DONDERDAG 8 APRIL van 17.00 TOT 18.00 UUR 
via Bieden en Wonen. Deelnemers dienen zich uiterlijk vrijdag 2 april a.s. te hebben ingeschreven.

•  UNIEKE KANS: Internetverkoop bij opbod donderdag 8 april a.s. 
 om 17.00 uur;
•  Fraai, ruim appartement met mooi uitzicht, groot ca. 140m2 excl.terras;
•  Op loopafstand van het strand gelegen;
•  Fraai schilderwerk : 2010 binnenzijde – 2009 buitenzijde;
•  Gelegen op de hoogste etage, dus geen bovenburen;
•  Vraagprijs garageboxen € 27.500,= k.k. per stuk; 
•  Servicekosten € 285,53 per maand, bouwjaar 1990;
•  Zie voor digitale plattegronden en meer informatie 
 www.greevenmakelaardij.nl.
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lijst 3
ALS ZANDVOORT JE LIEF IS

evenementen agenda
25 Bar Battle - 4e ronde: Team Politie 

Zandvoort in Fame. Aanvang 20.00 uur

26 Genootschapsavond - 20.00 uur, De Krocht

27 Film over oud Zandvoort - Speciaal voor 
ANBO leden. De Krocht, aanvang 14.00 uur

28 Amsterdamse middag - Wapen van 
Zandvoort, aanvang 15.00 uur

4 Bar Battle - 5e ronde: Team gemeente Zandvoort 
in de Klikspaan. Aanvang 20.00 uur  

5 Opening Kinderkunstlijn - Zandvoorts 
Museum, aanvang 14.30 uur

7 Onthulling kunstwerken - Burg. van 
Fenemaplein, 13.45-16.00 uur 

7 Final 4 (WEK) - Circuit Park Zandvoort 

7 Jazz in Zandvoort - Dmitry Baevsky in De Krocht

7 Marathon - Scheveningen-Zandvoort

10 Alzheimer café - Thema: Als het gedrag 
verandert. Steunpunt OOK Zandvoort, 
Flemingstraat 55, aanvang 19.30 uur

februari

maart

VVV Zandvoort: 7 dagen per week geopend!

Amanda Pellerin gaat een uur fietsen 
voor het Revalidatiefonds

Firma Bakels tijdens Genootschapsavond

Amanda Pellerin gaat tijdens de Circuit Run op 28 maart 
een uur fietsen voor het Revalidatiefonds in Zandvoort. 
Nu zult u misschien zeggen: “Is dat zo bijzonder, een uur 
fietsen?” Voor Amanda wel, want zij beweegt zich voort in 
een hand bewogen rolstoel! Zij nodigt alle Zandvoorters 
uit om haar te komen aanmoedigen en te steunen.

Veel Zandvoorters zullen zich vast nog wel de fotozaak van de firma Bakels in de Kerk-
straat herinneren. Als eerbetoon aan deze familie, die veel foto’s heeft gemaakt van Zand-
voort, is het onlangs verschenen kwartaalmagazine van het Genootschap Oud Zandvoort, 
De Klink, geheel gewijd aan de firma Bakels, die niet alleen fotografeerde maar in vroeger 
tijden op diverse plekken dichtbij het strand winkels had. 

Amanda Pellerin verruilt haar rolstoel voor een fiets

Firma Bakels aan de Kerkstraat | Foto: GOZ bld05400

Haarlem. Het is de bedoe-
ling dat de eerstejaars een 
actie kiezen om geld in te 
zamelen voor een bepaalde 
doelgroep. Zij heeft geko-

in de vorige eeuw’, waarin 
Cor Draijer de aanwezigen 
meeneemt naar vroegere 
tijden en bijzondere mo-
menten zoals de bouw van 
het Bouwes Palace-gebouw, 
een compilatie van strand-
beelden op muziek van het 
Orkest zonder Naam met 
‘Het Ding’, filmbeelden van 
de Poststraat uit het begin 

Amanda is eerstejaars stu-
dent van de Hbo-opleiding 
Maatschappelijk Werk en 
Dienstverlening aan de 
Hoge School In Holland in 

In De Krocht organiseert het 
Genootschap Oud Zandvoort 
op 26 februari aanstaande 
voor haar leden de presen-
tatie ‘Bakels, fotograaf en 
ondernemer’, welke zal wor-
den verzorgd door voorzit-
ter Ger Cense. Na de pauze 
volgt de traditionele loterij 
en is het tijd voor deel 12 uit 
de serie ‘Zandvoort gefilmd 

zen voor de doelgroep li-
chamelijk gehandicapten, 
uiteraard omdat zijzelf ook 
van een rolstoel gebruik 
moet maken. “Mijn eerste 
doel is om geld op te halen 
voor het Revalidatiefonds. 
Het Revalidatiefonds helpt 
mensen met een lichame-
lijke handicap zo zelfstandig 
mogelijk mee te doen in de 
maatschappij”, zegt zij.

Amanda heeft in haar een-
tje in korte tijd meer dan € 
1.920 weten op te halen voor 
haar favoriete goede doel.

Om de ondernemers tege-
moet te komen heeft ze be-
loofd: “Indien u mij sponsort 
komt er een logo van uw 
bedrijfsnaam op mijn fiets 
als reclame, zodat iedereen 
ziet dat u mij sponsort.” Een 
win/win situatie omdat het 

van de jaren ’80 met een 
onthutsend einde, de intocht 
van Neptunus, gespeeld door 
Pieter Joustra, de Nationale 
Zwemvierdaagse in het 
voormalige zwembad De 
Duinpan met eveneens een 
onverwacht einde, achter-
uitrijden op het circuit, een 
korte documentaire met 
steenhouwer Toon Lavertu 

voor haar zo steeds aantrek-
kelijker wordt om te fietsen 
met al die verschillende 
logo’s.

Haar tweede doel is men-
sen bewust te maken van 
het feit dat ‘kunnen bewe-
gen’ lang niet voor iedereen 
de normaalste zaak van de 
wereld is. Hiermee wil zij 
gelijk ook iedereen bedan-
ken die haar heeft geholpen 
met revalideren toen ze het 
nodig had. “Tijdens de trai-
ning denk ik altijd aan het 
geluk, bewegen is uniek. 
Hoe zwaar het soms ook is, 
vrijheid weegt niet op tegen 
welke pijn dan ook. Deze 
fiets actie draag ik op aan: 
Marnix, Songul, Aldo, Jimmy, 
Ingmar en Casper omdat zij 
niet meer onder ons zijn....”, 
sluit ze af. Help haar en 
steun het Revalidatiefonds!

en unieke beelden van de 
wereldjamboree uit 1937 
waarbij ook een bezoek werd 
gebracht door padvinders 
aan het Zandvoortse strand.

De presentatie en vertoning 
vinden plaats in De Krocht 
aan de Grote Krocht. De zaal 
is open vanaf 19.15 uur en het 
programma begint om 20.00 
uur. De toegang is gratis voor 
leden van het Genootschap 
Oud Zandvoort. Ook de 
Belbus rijdt deze avond naar 
De Krocht en mocht u nog 
geen lid zijn, u kunt ter plekke 
lid worden van de grootste 
vereniging van Zandvoort 
met 1800 leden. U kunt ook 
lid worden via de website 
www.oudzandvoort.nl. Op 
speciaal verzoek van de ANBO 
wordt de film herhaald op za-
terdag 27 februari, aanvang 
14.00 uur. Mocht u niet in de 
gelegenheid zijn om vrijdag-
avond aanwezig te zijn, dan 
bent u zaterdagmiddag van 
harte welkom. Tevens zal er 
na een pauze nog een andere 
film worden getoond uit de 
serie ‘Zandvoort gefilmd in 
de vorige eeuw’.
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BY CHRIS KUIN

Naast onze à la carte kaart :
 driegangen menu voor voor € 29,50 

 Dun gesneden gerookte cajunkipfilet met 
knoflookbieslook mayonaise

of
Huisgerookte zalm met gemarineerde 

komkommerlinten en peperdille mayonaise
iii

Kalfsoester met een jus van oesterzwammen 
en armagnac

of
Op de huid gebakken kabeljauwfilet met een 

Provençaalse tomatenroomsaus   
iii

Omgekeerde Dame Blanche

Dinsdag gesloten
Zeestraat 36

2042 LC Zandvoort
023-5736680

www.restauranthugoos.nl

 

 

 

 

Seniorenmenu: € 7,00 
Ma 14-09-09  Gebakken tartaar met gebakken aardappelen en spinazie 

Di 15-09-09  Kibbeling met frites, sla en sausjes 

Wo 16-09-09  Macaroni met een gebakken ei 

Do 17-09-09 Andijvie stamppot met een bal gehakt 

Vr 18-09-09  Vissticks met frites, doperwten en wortelen 

Za 19-09-09  Nasischotel met 1 stokje saté en een gebakken ei 

Zo 20-09-09  Kippotje met frites en sla 

Ma 21-09-09  Gebakken lever met aardappelpuree en rode kool 

Di 22-09-09  Scholfilet met gebakken aardappelen en wortelen 

Wo 23-09-09 Hutspot met warme worst en gebakken spek 

Do 24-09-09  Schnitzel met frites en witlof 

Vr 25-09-09 Gestoofde kabeljauw met aardappelpuree en bloemkool 

Za 26-09-09  Kippenbout met frites en sla 

Zo 27-09-09  Bal gehakt met gebakken aardappelen en bloemkool 

Bestellen voor 11.00 en bezorgd tussen 12.00 en 14.00 uur of eventueel tussen 16.00 en 
17.30 uur.  U kunt ook een plaatsje reserveren in ons restaurant om gebruik te maken 
van het seniorenmenu. Bent u in bezit van de ZandvoortPas, dan krijgt u een toetje 
gratis. 

Brasserie restaurant Harocamo 

Kerkstraat 14  |  023-5712102 

Geen zin om te kokkerellen? Gewoon Harocamo even bellen!
Wij bezorgen voor ieder wat wils, zoals broodjes, saté, 
spareribs, diverse visgerechten of een uitgebreid diner.
U kunt het zo gek niet bedenken!

Let op! Ook de seniorenmenu’s à € 7,-- 
en de daghap à € 10,-- bezorgen wij gratis!

  Bel: 5712102 
  kijk voor meer info:
  www.harocamo.nl 

Brasserie restaurant Harocamo 
Kerkstraat 14, 2042 JE Zandvoort
Geopend van 9.00 tot 22.00 uur
Woensdags gesloten

Strandpaviljoen Boom 11
te Zandvoort
Tel.023-5717580

Op onze ouderwetse manier
Goulashsoep - 3 soorten vlees - Palacinka of

Vissoep - Zeebaarsfilet - Palacinka 

€10,50
Als brunch, lunch of diner. De gehele week door.

Graag tot ziens, fam. Boom

Gemeente Zandvoort

3 maart: 
Gemeenteraadsverkiezingen

U gaat toch ook 
stemmen?

Wekelijks de krant lezen op internet?
surf naar www.zandvoortsecourant.nl
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door Erna Meijer

Eén van de mooiste en appetijtelijkste winkels in Zandvoort 
is ongetwijfeld de groentezaak van Daniël van den Broek (36) 
aan de Grote Krocht. Het water loopt je in de mond als je al die 
heerlijk uitgestalde groenten en vruchten ziet.

Als één van de jongste on-
dernemers is Daniël twaalf 
jaar geleden in ons dorp van 
start gegaan. Het is hem ech-
ter met de paplepel ingego-
ten, want van jongs af aan 
hielp hij al zijn vader die een 
groentezaak in Amsterdam 
had. Daniël: “Mijn vader was 
voor zijn tijd vrij revolutionair, 
want al in de zeventiger jaren 
bracht hij schoongemaakte 
groenten en fruitsalades op 
de markt. Wij hebben dat 
voortgezet, hoewel het zeer 
arbeidsintensief werk is. Om 
zes uur ‘s morgens staan wij 
al in de keuken om alles klaar 
te maken, maar daar ga je 
dan ook voor.” In de royale en 
moderne keuken staat tevens 
een zespits fornuis, waarop 
op een ‘ouderwetse’ manier 
(beslist geen stoommachine) 
de heerlijkste stamppotten 
worden bereid. Tijdens mijn 
bezoek was de verrukkelijke 
lucht uit een grote pan met 
stoofpeertjes te ruiken en dat 
ze ook heerlijk smaaken, kon 
ik later volmondig beamen!

Daniël, die getrouwd is met 
Aranka Steegman en drie 
kinderen heeft, heeft het erg 
naar zijn zin in Zandvoort. 
“Het leuke in de wintermaan-
den is het ‘ons kent ons’ ge-
voel en het contact met de 
vele vaste klanten, terwijl in 
het zomerseizoen er vaak een 
paar duizend (camping)gas-
ten het dorp bevolken. Wel 
vind ik het jammer dat het 
winkelbestand uitdunt en er 
weinig tot geen concurrentie 
meer is. Niet alleen hebben 

Daniël Groente & Fruit 

de bewoners baat bij een 
keuze uit meerdere zaken, 
maar ook voor ons is dat goed 
om ons scherp te houden.”

Naast de vele verse groenten- 
en fruitsoorten biedt Daniël 
een grote sortering aan sala-
des, ambachtelijk gemaakte 
soepen in een veelvoud aan 
smaken, zo kan ik de bijzon-
dere kervelsoep van harte 
aanbevelen, een keur aan 
verse kruiden en sapjes en 
exclusievere producten. Op 
dit moment liggen er al weer 
mooie asperges uit de kas op 
de liefhebbers te wachten. 
Het hele jaar door zijn er al-
lerlei fruitsoorten verkrijg-
baar. Samen met zijn twee 
vaste krachten en een partti-
mer worden er steeds nieuwe 
ideeën uitgeprobeerd, zodat 
er nu naast Surinaamse bami 
ook chili con carne en pasta’s 
in de schappen liggen. De 
elke dag zelfgemaakte apfel-
strudel is beslist het proberen 
waard.

Vorig jaar oktober is de zaak 
een week dicht geweest om-
dat de winkel helemaal op-
nieuw geschilderd is in lichte-
re tinten. De oude fruitkistjes 
aan de wand staan zeer de-
coratief en zorgen er mede 
voor dat de winkel een fraaie 
en strakke uitstraling heeft.

Daniël Groente & Fruit, Grote 
Krocht 25, 2042 LT Zandvoort 
is van maandag t/m vrijdag 
geopend van 08.00 tot 18.00 
uur, zaterdags tot 17.00 uur. 
Tel: 023-5714404.

Zandvoort kent, gelukkig, een aantal jongeren die zich 
via de politiek in willen zetten voor de toekomst van  
onze mooie badplaats. Ook hebben zij een mening over 
waarom jongeren moeten gaan stemmen. Maakt u kennis  
met een tweetal willekeurig gekozen jongeren die op  
de kieslijsten staan.

De VVD afdeling Zandvoort/Bentveld heeft haar fractie in 
de Tweede Kamer verzocht om het initiatief te nemen door 
een wetsvoorstel voor te bereiden om een leeftijdsverho-
ging van 70 naar 75 jaar voor het afgeven van een rijvaar-
digheidsverklaring mogelijk te maken.

Jonge stemmers: 
eerst naar Superpolitics, dan naar de stembus

Rijvaardigheidskeuring naar 75 jaar?

Allereerst willen wij u ken-
nis laten maken met Iris 
van der Werff, een rasechter 
Zandvoortse jongedame van 
21 jaar. Zij komt uit de bak-
kersfamilie Van der Werff 
(Stroopie) met als oorsprong 
van hun beroep de bakkerij 
aan het Gasthuisplein. Haar 
politieke keuze is gevallen 
op de opnieuw aan de raads-
verkiezingen deelnemende 
D66. Zij staat op een plaats 
waarvan men zou kunnen 
zeggen dat het net op het 
randje van het raadslid-
maatschap is: ze staat op 3. 
Iris wil zich vooral inzetten 
voor de Zandvoortse jonge-
ren.

“Ik ben in Zandvoort ge-
boren en ook opgegroeid. 
Ik vind Zandvoort een heel 

Onlangs is door de regering 
besloten dat de pensioen-

mooi dorp en ik vind dat 
het ook zo moet blijven. 
Het karakter van Zandvoort 
moet blijven maar een 
klein modern tintje mag er 
gerust wel komen. Een be-
tondorp moeten we er niet 
van maken. Ik vind het jam-
mer dat er voor de jeugd in 
Zandvoort niet veel te doen 
is. Er zijn geen ‘chillplekken’ 
en jongeren worden overal 
weggestuurd vanwege de 
zogenaamde overlast. Als 
ik gekozen word als raads-
lid van D66 wil ik hier iets 
gaan doen. Ik zou dit graag 
samen met de jongeren zelf 
willen doen, zodat ze ook 
zelf inspraak hebben en 
meer oplossingen kunnen 
worden bedacht. Kom dus 
stemmen! Is het niet op mij 
dan toch zeker op een ander, 

gerechtigde leeftijd met 2 
jaar wordt verhoogd naar 67 

Iris van der Werff

Roy van Buuringen na zijn succesvolle actie voor KiKa

als je maar stemt”, zegt ze.

De tweede persoon die wij 
aan u voor willen stellen is 
een persoon die zich in het 
Zandvoortse al menigmaal 
heeft geprofileerd. Hij is de 
initiator van een groot aan-
tal evenementen die de laat-
ste jaren onder de vlag van 
ON-AIR Events in Zandvoort 
hebben plaatsgevonden. Wij 
hebben het dan natuurlijk 
over Roy van Buuringen (21), 
de man die niet stil kan zit-
ten. DJ (bij ZFM), organisator 
en duizendpoot voor diverse 
goede doelen. Hij heeft zich 
gevonden in het gedachte-
goed van Sociaal Zandvoort 
en staat als lijstduwer op de 
twaalfde plaats van de lo-
cale sociaalgevoelige partij.

“Ik vind dat het goed dat 
jongeren een stem heb-
ben of kunnen krijgen in 
de Zandvoortse politiek. 
Jongeren kijken met een 
frisse en vernieuwende blik 

jaar. De afdeling Zandvoort/
Bentveld van de VVD is van 
mening dat, indien de ge-
zondheid van de Nederlander 
het toelaat, hij of zij 2 jaar 
langer moet werken, dan ook 
verondersteld mag worden 
dat alle lichaamsfuncties in 
de loop der jaren hun kwa-

naar Zandvoort. Het is ook 
goed dat jonge mensen 
steeds meer gestimuleerd 
worden om naar de stem-
bus te gaan. Ze mogen ook 
hen mening mogen geven 
tijdens een jeugddebat zoals 
vrijdagavond in café Neuf. 
Door jongeren te betreken 
bij de politiek in Zandvoort 
bereik je meer stemmers en 
kunnen we met elkaar meer 
bereiken in ons dorp”, is hij 
van mening.

Ook Roy is van mening dat 
de ‘nieuwe’ kiezers, jongeren 
tussen 18 en 22 jaar, gewoon 
van hun kiesrecht, want een 
recht is het zeker, gebruik 
moeten komen maken. kom 
dus woensdag 3 maart naar 
een van de diverse kieslo-
kalen in Zandvoort en laat 
zien dat de Zandvoortse 
jongeren er alles aan gele-
gen is om van Zandvoort het 
mooiste dorp van Nederland 
te maken. Jullie hebben de 
toekomst!

liteit langer hebben behou-
den. Daarbij komt dat gezien 
de vooruitgang van de tech-
niek, die de volksgezondheid 
ten dienste staat, het reëel 
is om de eerste keer dat de 
leeftijdskeuring moet wor-
den uitgevoerd, met 5 jaar 
te verhogen.



Kom gratis op de koffi e 
bij OPZ...

Kom gratis op de koffi e 
bij OPZ...

Kies voor behoud van het mooie en 
   ontwikkeling van goede in Zandvoort.  
                 Steun onze inzet, stem OPZ !

        Méér info, lid worden, actief meedoen of het partijprogramma downloaden 
kijk op: www.opzandvoort.nl of bel fractievoorzitter Carl Simons 023 - 571 27 51 

                  LET OP:  ALS U GAAT STEMMEN MOET U ZICH LEGITIMEREN
                                NEEM DUS EEN GELDIG LEGITIMATIEBEWIJS MEE..!

SELECTIE UIT ONZE SPEERPUNTEN:

Zorg en sociale voorzieningen 
op peil houden. 
Ondanks bezuinigingen wil OPZ de kwaliteit 
van de zorg en de sociale voorzieningen ten-
minste op peil houden en zo mogelijk verbeteren. 
Naast hervestiging van 116 cliënten in de 
nieuwbouw van Huis in de Duinen is er in de 
toekomst nog voor circa 200 zorgbehoevenden 
huisvesting nodig. Daarom willen wij, verspreid 
over Zandvoort, kleinschalige woon- en zorg-
eenheden (voor 25 tot 40 personen) inrichten. 

Historische en beeldbepalende 
gebouwen beschermen. 
Veel inwoners van Zandvoort is het een ergernis 
dat beeldbepalende en / of monumentale 
gebouwen –ons cultuurhistorische erfgoed– 
verdwijnen. Het wordt hoog tijd dat daaraan 
een halt wordt toegeroepen. OPZ doet concrete 
voorstellen; zie de inbreng t.b.v. de Nota Cultuur-
historie en het bestemmingsplan Centrum. 

Verblijfstoerisme bevorderen.
Wij vinden de ontwikkeling van het jaarrond 
verblijfstoerisme in Zandvoort heel belangrijk en 
willen met name bij de polen –aan de boulevards– 
(Middenboulevard) maar ook in het algemeen 
in bestemmingsplannen méér mogelijkheden 
scheppen om pension- en hotelaccommodatie 
te kunnen realiseren.

Bereikbaarheid Zandvoort 
verbeteren. 
Een goede bereikbaarheid van Zandvoort is 
bepalend voor het toerisme en dus voor de werk-
gelegenheid. OPZ wil dat de duidelijke keuze van 
de regiogemeenten voor een regionale aanpak 
van mobiliteit, wordt opgepakt en uitgevoerd. 
In samenwerking met buurgemeenten en de 
provincie N-H willen wij de bereikbaarheid 
van de kust te verbeteren.

Evenwichtige ontwikkeling 
als bad- en woonplaats.
Zandvoort is een woon- én badplaats. Soms zijn 
die belangen strijdig. De belangen van inwoners 
en ondernemers moeten dan met elkaar in balans 
worden gebracht. OPZ kiest voor een evenwichtige 
benadering waarbij recht wordt gedaan 
aan ieders belang. 

Middenboulevardgebied: 
Geen massa, wel kwaliteit
Bij voorbaat maximale bouwmogelijkheden bieden 
vinden wij geen goed idee. In de praktijk worden 
die vrijwel altijd maximaal benut (bijv. Hogeweg). 
Onze voorstellen tot matiging werden verworpen. 
Met uw steun kunnen wij massale bouwvolumes 
voorkomen. Daarom hebben wij uw stem hard 
nodig. Steun onze inzet, stem OPZ !

Meer invloed van burgers
Er moet o.i. door de gemeente méér in overleg 
of samenspraak met de burger worden beslist. 
OPZ benadrukt het belang van overleg en 
inspraak en zal er voor zorgen dat ideeën, me-
ningen of klachten van burgers serieus worden 
genomen. OPZ ondersteunt burgers daarbij.

bij OPZ...
Evenwichtige ontwikkeling 
als bad- en woonplaats.
Zandvoort is een woon- én badplaats. Soms zijn 
die belangen strijdig. De belangen van inwoners 
en ondernemers moeten dan met elkaar in balans 
worden gebracht. OPZ kiest voor een evenwichtige 
benadering waarbij recht wordt gedaan 
aan ieders belang.

Middenboulevardgebied:
Geen massa, wel kwaliteit
Bij voorbaat maximale bouwmogelijkheden bieden 
vinden wij geen goed idee. In de praktijk worden 
die vrijwel altijd maximaal benut (bijv. Hogeweg). 
Onze voorstellen tot matiging werden verworpen. 
Met uw steun kunnen wij massale bouwvolumes 
voorkomen. Daarom hebben wij uw stem hard 
nodig.

Meer invloed van burgers
Er moet o.i. door de gemeente méér in overleg 

Kom zaterdag 27 februari
tussen 10.00 en 13.00 uur naar 

het Wapen van Zandvoort.

Leden, sympathisanten, burgers 
en ondernemers, kom gratis bij OPZ 
op de koffi e en vertel wat er naar 

uw mening beter kan in Zandvoort.

Maak kennis met onze kandidaten. 
Zij vertellen u meer over onze speer-

punten in de a.s. raadsperiode.

De eerste 30 bezoekers trakteren 
wij bovendien op een gebakje.

Een smakelijk voorproefje van 
een nieuwe raadsperiode..?

U I T N O D I G I N G
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C U L T U U R
Kinderkunstlijn 2010 Flamenco dansen in 

café Oomstee

Lijsttrekkersdebat in 
De Krocht

Sfeervol concert blazersensemble Septentriones

Het project ‘Kunst op school’ met theorieles op school en 
schilderen in het Zandvoorts Museum is weer afgelopen. 
Er zijn schitterende kunstwerkjes ontstaan onder leiding 
van het team van Marianne Rebel en Hilly Jansen. Wet-
houder Gert Toonen opent op 5 maart de Kinderkunstlijn 
in het Zandvoorts Museum.

De flamenco is samen met de tango misschien wel de 
meest aansprekende uiting in een taal die iedereen  
verstaat. Door de combinatie van zang, muziek en dans 
worden verhalen verteld die geen uitleg nodig hebben. 
Soms vrolijke en soms trieste verhalen maar altijd met veel 
passie. De Andalusische flamenco is de oudste regionale 
cultuur die in Europa nog volop leeft.

Komende maandag, 1 maart, organiseert de gemeente 
Zandvoort voor het eerst een lijsttrekkersdebat in de  
aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen. Als thema  
is gekozen voor: ‘Burgers, de keuze is aan u!’.

Onder leiding van de zeer beweeglijke dirigent Herman 
Draaisma (what’s in a name?) heeft het blazersensemble 
Septentriones het publiek in de Protestantse kerk afgelo-
pen zondag laten genieten van een zeer gevarieerd reper-
toire. Als openingsstuk was gekozen voor de ouverture en 
enkele aria’s uit de opera Don Giovanni van Mozart. De so-
praan Marjan Smit, die in 1984 afstudeerde aan het Swee-
linck Conservatorium in Amsterdam, zong zeer geïnspi-
reerd de aria ‘Vedrai, carino’ gevolgd door ‘Mi tradi’, waarin 
zij het verlaten door de trouweloze Don Juan vertolkte.

Kinderkunst | Foto: Rob Bossink

Mario Garcia Blanco in café Oomstee

Sopraan Marjan Smit

is ontstaat. Bij de theorieles 
luisteren de kinderen heel 
goed naar Rebel als ze ver-
telt over Picasso en Pop Art, 
compositie en kleurgebruik. 
Later gaan de kinderen per 

cultuur zullen zeker aan-
wezig willen zijn als Mario 
Garcia Blanco aankomende 
zaterdag in café Oomstee 
optreedt. Mario is naast do-
cent ook een van de meest 
bekende zangers/dansers 
van het genre in Nederland. 
Wat en wie Mario mee-
brengt aan muziek en dans 
is nog een verrassing maar 
liefhebbers zullen hun hart 
op kunnen halen aan dit 
onvervalste Spaanse spek-
takel. De toegang tot café 
Oomstee is gratis en het op-
treden begint om 21.00 uur.

wellicht wat gemakkelijker 
bepalen. De avond begint om 
20.00 uur en duurt tot circa 
22.00 uur. De deuren van De 
Krocht gaan om 19.30 uur 
open.

hore te brengen. Deze laatste 
opera van Mozart, geschreven 
in 1791, bood hem mede door 
het sprookjesachtige libretto 
van Emanuel Schikaneder de 
gelegenheid een breed palet 
van muzikale uitdrukkings-
vormen te hanteren.

Om de schoolkinderen goed 
voor te bereiden voor het 
project ‘Kunst op school’ gaat 
kunstenares Marianne Rebel 
eerst op de scholen vertellen 
over wat kunst is en hoe het 

De basis van de Flamenco 
werd in de 15e eeuw gelegd 
toen zigeuners vanuit noord 
India uitzwermden over 
Europa en onder andere in 
zuid Spanje terecht kwa-
men. De muziek vermengde 
zich met Arabische, Joodse 
en Spaanse folkloristische 
muziek en leverde 200 jaar 
geleden de basis op voor de 
flamencomuziek zoals we 
die nu kennen. Binnen de fla-
menco komen zang, gitaar, 
palmas (klappen) en dans 
bijeen en vormen samen de 
kern. Liefhebbers van deze 

De avond is bedoeld om de 
lijsttrekkers te laten discus-
siëren over dat thema en dat 
het publiek kritische vragen 
stelt. Hierdoor kunt u uw 
keuze komende woensdag 

Het ensemble, naast de ge-
bruikelijke acht musici aan-
gevuld met een contrabas, 
fluiten en extra koperbla-
zers, bleef bij de eerderge-
noemde componist Mozart 
door de ouverture uit ‘Die 
Zauberflöte’ zeer fraai ten ge-

groep en per basisschool in 
het museum onder begelei-
ding heel gericht en gedre-
ven hun ontwerpschets met 
acrylverf schilderen. Het en-
thousiasme van de schilders 
was enorm, de kunstwerken 
zeer kleurrijk en het resul-
taat is zeer verrassend.

Kunstveiling op 25 april
Dit jaar is er een nieuwe 
toevoeging aan het project. 
Na afloop van de expositie 
worden de schilderijen ge-
veild op het Raadhuisplein 
en wel op zondagmiddag 
25 april. De opbrengst van 
de schilderijen gaat naar 
het goede doel: stichting 
OCK Het Spalier. De kinde-
ren van Het Spalier willen 
graag een bezoek brengen 
aan de Waddeneilanden. Als 
de opbrengst niet toereikend 

Van geheel andere orde en 
sfeer waren de liederen van 
Kurt Weil. In 1934 schreef hij 
‘Youkali, Tango habanera’ 
als een instrumentaal in-
termezzo voor zijn opera 
‘Marie Galante’. De tekst 
is pas in 1946 toegevoegd 
door Roger Fernay. Soliste 
Marjan Smit bezong in-
drukwekkend het imaginai-
re land Youkali, waar men al 
zijn wensen en dromen in 
vervulling ziet gaan. Het 
was heel plezierig dat het 
publiek de (Franse) tekst 
had meegekregen, wat 
ook gold voor het in 1939 
gecomponeerde ‘Nanna’s 
Lied’. Dit was bedoeld als 
een kerstcadeautje voor 
Weil’s echtgenote, de be-
kende zangeres Lotte Lenya, 
en beschrijft de verganke-
lijkheid van alles, met name 
de liefde. Het afsluitende 
werk voor de pauze is voor 
de meeste Nederlanders 
sinds 2002 voor altijd ver-
bonden met de tranen van 
Maxima tijdens haar huwe-
lijk: het ‘Adios Nonino’ van 
Astor Piazolla, dat hij in 1959 

is, staat een ‘Wii spelcompu-
ter’ op hun verlanglijstje. 
Sommige kinderen blijven 
soms in het weekend in 
Zandvoort en het zou zo fijn 
zijn als ze dan met dit nieu-
we sport- en spelprogramma 
kunnen spelen.

Looproute
De kinderkunstwerken 
zijn vanaf 5 maart tot 25 
april tentoongesteld in het 
Zandvoorts Museum en ook 
op diverse andere locaties. De 
looproutes zijn beschikbaar 
bij het Zandvoorts Museum 
op het Gasthuisplein, de 
deelnemende bedrijven 
en het Juttersmu-ZEE-um. 
Tijdens de feestelijke ope-
ning op 5 maart zijn alle kin-
derkunstenaars aanwezig, 
ook u bent om 15.30 uur van 
harte uitgenodigd.

schreef ter nagedachtenis 
aan zijn overleden vader.

De serenade no. 2 in A ma-
jeur, opus 16 van Johannes 
Brahms (1833-1897) werd in 
1859 gecomponeerd. Voor de 
uitvoering hiervan was het 
blazersensemble opnieuw 
uitgebreid, nu met altviolen, 
celli en in het laatste deel 
een piccolo. Doordat violen 
ontbraken zijn er uitsluitend 
lage strijkers, en dienden de 
blaasinstrumenten op me-
lodisch gebied in de hogere 
regionen dit geheel voor hun 
rekening te nemen. Die kwa-
liteit was deze musici wel 
toevertrouwd, waardoor er 
een specifieke klankkleur 
ontstond, die vooral in het 
vijfde deel goed tot zijn recht 
kwam.

Het volgende Kerkplein-
concer t  wordt  op 21 
maart gegeven door Die 
Haerlemsche Musyckcamer 
o.l.v. André Kaart met o.a. 
het Stabat Mater, gezongen 
door Charlotte en Josefien 
Stoppelenburg.
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Kostverlorenstraat 121, Zandvoort
Telefoon: 023 57 168 41
E-mail: notarissen@zandvoort.knb.nl

Top Thuiszorg
Een Top Team voor Top zorg

Heeft u thuiszorg nodig? Wij hebben ruimte voor nieuwe cliënten

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

DORSMAN.NL OF 023-5714534

Autoverzekering
vanaf € 6,- p/mnd

* startkorting tot 65%

3 maart: Gemeenteraadsverkiezingen

U gaat toch ook stemmen?
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Verantwoordelijkheid nemen, hier staat het CDA Zandvoort 
voor. Het creëren van een levendiger en groener Zandvoort. Het 
verantwoord investeren in de badplaats Zandvoort, dus omgaan 
met het gemeenschapsgeld als een goede rentmeester. We 
moeten echt op ons geld gaan letten! De afgelopen 4 jaar is hier 
te makkelijk mee omgegaan! Met uw steun moet het lukken.

Om iets voor elkaar te krijgen 
als politieke partij, moet er 
eerst en vooral een goed be-
stuur zijn! Het bestuur moet 

afgesproken beleid nakomen, voorspelbaar zijn, en niet steeds 
wisselen van standpunt, anders kan een partij niemand iets 
beloven of tot stand brengen. De speerpunten van GBZ zijn: 
1. Meer visie tentoon spreiden; 2. Zich meer richten op de echt 
belangrijke zaken; 3. Een duidelijke rolverdeling tussen raad en 
college, dus duidelijke bedoelingen naar elkaar en inwoners toe, 
onderling vertrouwen, en professioneel gedrag.

Samen kiezen voor wat nu het belangrijkste is en onderwerpen 
die nu minder haast hebben. Denk hierbij aan het voortzetten 
van het LDC, de parkeerproblematiek waar de afgelopen 4 jaar 
vrijwel niets aan is gedaan. Het Middenboulevardgebied lijkt de 
afgelopen raadsperiode te hebben stilgestaan. De WMO is op 
orde waardoor de nieuwe raad daar niet zo veel werk aan zal 
hebben, zal wel continu bijstelling gelieven. Aandacht moeten 
we geven aan de ouderen onder ons. Aandacht zal gegeven 
moeten worden aan onze jongeren. Vooral die, die net overal 
buiten vallen. In de sport zijn aanpassingen gewenst daar zal 
dus ook aandacht aan gegeven moeten worden. Goede sport-
voorzieningen vindt GBZ een pre. We moeten onze gasten (toe-
risten) op een goede wijze moeten ontvangen en faciliteren. 
Gewoon een goede gastheer zijn. Maar ook onze eigen inwoners 
mogen we niet vergeten. Kortom in de komende raadsperiode 
zal er hard gewerkt moeten worden. Wij zijn er klaar voor. Wij 
hebben reeds duidelijk onze standpunten verwoord. Wij gaan 
voor een duidelijk, transparant en integer besturen van deze 
gemeente. Iets waar u als burger een grote stem in heeft: Zin 
in Zandvoort = Zin in Gemeente Belangen Zandvoort.

Inwoners en ondernemers hebben recht op betrouwbaar be-
stuur. Helaas hebben in Zandvoort veel mensen het vertrouwen 
in politici en bestuur verloren. GroenLinks wil dat veranderen. 
Vertrouwen is een voorwaarde, zelfs de basis voor een dege-
lijk bestuur. Als je momenteel niet goed oplet mag je plotse-
ling niet meer met je hond op het strand. Of  ineens wordt 
het bestemmingsplan van je omgeving drastisch gewijzigd. 
GroenLinks vindt dat regels niet zomaar ingrijpend veranderd 
mogen worden. Eerst is duidelijk overleg met betrokkenen 
noodzakelijk, alleen dan kan je als bestuur vertrouwen gaan 
opbouwen.

Ook bestuurders moeten beter hun best doen om betrouw-
baar te zijn. Wie de raadsvergaderingen volgt leest een aan-
eenrijging van ernstige overdrijvingen, verdraaide standpunten, 
overhaaste generalisaties en zelfs aanvallen op de persoon zelf. 
Te vaak laten gemeenteraadsleden en wethouders zich leiden 
door emoties en gaan ‘persoonlijk katten’. Het geeft inwoners 

en ondernemers weinig vertrouwen in de politiek en haar po-
litici. Wij willen dat niet. GroenLinks wil naar een fatsoenlijke 
cultuur en werken aan een degelijk en betrouwbaar bestuur. 

Het moet anders in de Zandvoortse 
politiek. Zandvoort is toe aan het 
doorbreken van de bestaande 
verhoudingen. In plaats van het 
bouwen van vestingen is het nu 

tijd voor pragmatisch samenwerken. Deze samenwerking ge-
schiedt vanuit vertrouwen. De eigen kracht van partijen staat 
hierbij voorop. De politiek, de democratische besluitvorming 
door alle betrokken burgers gezamenlijk, behoort de gemeen-
schappelijke regels te stellen. Zij stelt regels waar dat moet en 
laat vrijheid waar dat kan. Al sinds haar oprichting benadrukt 
D66 het belang van een open relatie tussen burgers en po-
litiek. De belangrijkste speerpunt voor D66 Zandvoort in de 
komende raadsperiode is het geven van positieve impulsen in 
de verhoudingen tussen het bestuur van onze gemeente en 
de inwoners van Zandvoort.

De organisatie en de regelgeving van het openbaar bestuur in 
Zandvoort moeten zo eenduidig en transparant zijn dat ieder-
een daaraan kan deelnemen en deze kan controleren. Besluiten 
worden slechts genomen na uitvoerige consultatie met alle 
betrokkenen. Enquêtes en inspraak zijn middelen om wensen 
en behoeften van de inwoners te leren kennen. Communicatie 
en voorlichting zijn onmisbare onderdelen van een goed beleid. 
D66 wil nieuwe contactmomenten tussen politiek en inwo-
ners introduceren, zoals een maandelijks politiek café en het 
openbare fractieberaad. Pas dan is er zekerheid dat welk besluit 
dan ook, haar wortels krijgt in de gemeente Zandvoort en bij 
haar inwoners. Binnen de gemeenteraad zal de nadruk moeten 
komen te liggen op de inhoud van de besluitvorming. D66 
Zandvoort wil vanuit een gemeenschappelijk belang met alle 
andere politieke partijen in de raad constructief samenwerken.

Voor Sociaal Zandvoort is het 
speerpunt ‘de inwoner’ van 
Zandvoort! Wij willen dat de be-
woners meer betrokken raken bij 
hun gemeente. Omdat wij gewend 
zijn om met de bewoners te praten 

en naar ze te luisteren, weet SZ hoe belangrijk dit is. Over het 
algemeen heerst er het gevoel dat men niet serieus genomen 
wordt, dat men wordt afgescheept. In verschillende wijken 
is er animo voor het opzetten van een wijkraad. Hierdoor 
kan een centraal punt ontstaan tussen de gemeenteraad en 
de wijken waarin problemen zijn gesignaleerd. Wij zijn hier 
voorstander van. Om de plaatselijke politiek voor de inwoners 
aantrekkelijker te maken is het noodzakelijk de vergader-
techniek te veranderen. Wij spreken veel bewoners die een 
poging hebben gewaagd de vergaderingen van de raad via 
de radio te volgen, maar deze hebben snel afgehaakt omdat 
sommige sprekers veel te langdradige monologen houden. 
Wij zijn voorstander van kortere spreektijden tijdens de ver-
gaderingen en deze moeten meer ‘to the point’ zijn. Zoals 
het nu gaat, is voor ons niet langer acceptabel. Deelnemers 
aan een vergadering dienen niet onderuit te hangen in hun 
zetel maar aandachtig te luisteren. Dit is ons belangrijkste 
speerpunt voor de komende raadsperiode.

Zandvoort moet weer de nummer 1 badplaats 
van Nederland worden: bruisend, levendig en 
trendsettend, bijvoorbeeld op het gebied van 
groene energie en andere milieubewuste 
maatregelen. Een plaats waar het prettig is 

om te wonen, te werken, te ondernemen en om te recreëren. 
De politiek in Zandvoort is er voor Zandvoort. Daar hoort bij dat 
iedereen met respect voor en met elkaar omgaat. Een belangrijk 
speerpunt van de VVD in de komende raadsperiode is het afma-
ken van de zaken die nu op de rails zijn gezet. Zandvoort krijgt 
de komende jaren een nieuw hart met het Louis Davids Carré 
maar Zandvoort kijkt ook uit naar de boulevards die het ver-
dient. Eveneens mag de hoogwaardige kwaliteit van het wonen 
in Bentveld niet uit het oog worden verloren. De VVD kiest voor 
het verbeteren waar mogelijk, met behoud van het goede van 
Zandvoort en Bentveld. Samen met u moet de VVD Zandvoort/
Bentveld over vier jaar kunnen zeggen: “Wat is Zandvoort toch 
een geweldige gemeente om in te wonen!”

Het campagnethema, ‘Kiezen voor be-
houd van het mooie en ontwikkeling van 
het goede in Zandvoort’ is het speerpunt 
van OPZ. Veel inwoners is het een erger-

nis dat beeldbepalende en/of monumentale gebouwen, ons 
cultuurhistorische erfgoed, verdwijnen. Het wordt hoog tijd dat 
daaraan een halt wordt toegeroepen. OPZ doet dat bijvoorbeeld 
door de bijdrage aan de Nota Cultuurhistorie en het door OPZ 
ingediende en unaniem aangenomen amendement ‘Centrum’. 
OPZ is van mening dat het belang van historische locaties voor 
het toerisme in Zandvoort, zoals beschreven in de Beleidsnota 
Cultuurhistorie, bepalend moet zijn bij de te maken beleids-
keuzes. OPZ wil nieuwbouw op een schaal die bij ons dorp past. 
Onze voorstellen tot matiging van de voorgestelde maximum 
bouwvolumes werden verworpen. Wij deden die voorstellen 
omdat dergelijke mogelijkheden vrijwel altijd maximaal worden 
benut. In het Middenboulevardgebied is voor vrij grote gebieden 
een uitwerkingsplicht of wijzigingsbevoegdheid opgenomen 
en de beslissing daartoe is aan de gemeenteraad voorbehou-
den. Daardoor houdt de raad grip op de stedenbouwkundige 
invulling. Een mogelijkheid bij uitstek om te bepalen wat er nu 
wel of niet in deze gebieden wordt toegestaan. Bij de gemeen-
teraadsverkiezingen iets om terdege rekening mee te houden. 
Hoe meer steun wij voor onze insteek krijgen hoe meer invloed 
wij kunnen uitoefenen. Vandaar onze uitnodiging aan iedereen 
die ons wil steunen of nog twijfelt.

De locale afdeling van de PvdA 
kan zeer kort zijn op de vraag wat 
het speerpunt van de sociaalde-

mocraten voor de komende gemeenteraadsverkiezingen zal zijn: 
Geen bezuinigingen op sociale zaken, welzijn en zorg!!!! In de 
breedste zin van het woord.

Het CDA Zandvoort wil zorgen 
voor Zandvoort. We moeten keuzes 
maken en wij willen daadkrachtig, 
rekening houdend met uw en onze 
wensen, gaan besturen. Wij wil-

len de verkeerde beslissingen die de afgelopen 4 jaar door het 
college zijn genomen, zover als het nog mogelijk is, repareren. 

Wat is uw belangrijkste speerpunt voor de komende raadsperiode?

Sociaal
Zandvoort
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Als onafhankelijke, strikt lokale partij staat OPZ voor de belangen van álle 
Zandvoorters;  jong én oud, bewoners én ondernemers. Onafhankelijk, dat betekent 
dat wij ons helemaal kunnen richten op wat in het belang van Zandvoort is. OPZ 
wil dat Zandvoort een zelfstandige gemeente blijft. Dat is voor kleinere gemeenten 
als de onze een flinke uitdaging. Daarbij past een krachtig en slagvaardig bestuur.  
OPZ is niet zomaar uitgegroeid tot de tweede partij in Zandvoort. Dat heeft alles te 
maken met onze inbreng op alle beleidsterreinen. OPZ heeft een gestage en solide 
groei doorgemaakt en is nu de op een na grootste raadsfractie in de Zandvoortse 
gemeenteraad. OPZ is zakelijk, constructief en heeft hart voor de problemen die 
onze burgers en ondernemers raken. Wij vertalen het behartigen van hun belangen 
in politiek beleid. Met uw steun zetten wij dat ook in de komende raadsperiode 
daadkrachtig voort.

Meer weten?
Dat kan. Ga naar www.opzandvoort.nl daar vindt u uitgebreide informatie over 
OPZ, de kandidatenlijst, wat we doen en wat we willen bereiken. Lees de beknopte 
informatie of het volledige verkiezingsprogramma. Downloaden kan ook. Toch vra-
gen: Bel fractievoorzitter Carl Simons 023 – 571 27 51. Steun onze inzet, stem OPZ!

Van huis uit is de VVD een ondernemerspartij, Het ondernemersloket en de bedrijfs-
contact functionaris heeft al veel regelgeving terug gedrongen. Maar het moet meer. 
Er is veel op de rit gezet in het belang van de ondernemers om de komende periode 
te kunnen oogsten. Zoals bijvoorbeeld een extra lijndienst met de Amsterdam Beach/
Zandvoort aan Zee Bus  die van mei t/m september vanuit en naar Amsterdam gaat 
rijden. Nieuwe gasten met nieuwe nationaliteiten worden naar Zandvoort “gelokt”. De 
Marketing/VVV draai inmiddels op volle toeren. Het verblijfstoerisme heeft  nieuwe 
impulsen gekregen en zal verder uitgebouwd worden. Dit zal het wooncomfort niet 
aantasten. Daarvoor staat de VVD garant. De dynamiek is groot en blijft lokken, maar er 
zal eerst afgemaakt moeten worden wat nu in de steigers staat. De zee die Zandvoort zo 
bijzonder maakt en het strand zullen door een jaarrond exploitatie de aantrekkelijkheid 
van Zandvoort nog uitdagender maken. Het centrum zal zich daarbij aanpassen en een 
beter voorzieningen niveau leveren. Behoud en uitbreiding van het groen heeft al een 
hoge prioriteit, maar zal nog meer aandacht krijgen. De wens van de medeburgers zal 
zichtbaar zijn in de besluiten die worden genomen. Een nieuw parkeerplan ligt pan-
klaar en heeft tot doel om de schaarse parkeerplaatsen zo eerlijk mogelijk te verdelen, 
waarbij gestreefd wordt om de Zandvoorters zo groot mogelijke parkeervrijheid te 
geven. Wonen in Zandvoort met de VVD zal veilig en comfortabel zijn. Daarom VVD !!!! 
Met de VVD verveel je je nooit, ook daarom VVD  lijst 1

• Omdat wij ingezet beleid, aangenomen door de raad en College uitvoeren, en ons niet laten 
 beïnvloeden door georganiseerde privé-belangen ten koste van het algemeen belang.
• Omdat wij besluiten willen nemen die we kunnen uitleggen aan inwoners en 
 belastingbetalers, betrouwbaar en integer zijn.
• Omdat wij vinden dat we met andere overheden moeten overleggen, omdat we beseffen 
 dat we niet alles - als kleine gemeente - alleen kunnen doen.
• Omdat we een badplaats willen zijn met een eigen herkenbaarheid en historisch besef, 
 en geen Benidorm in een fris klimaat.
• Omdat wij bij het nemen van besluiten precies willen weten waar het over gaat, en niet 
 ja of nee zeggen als we niet weten wat de gevolgen zijn.
• Omdat wij een goed bestuur willen en niet via een proteststem vanuit een belangengroep 
 in de raad willen komen, en dan twee heren te moeten dienen.
• Omdat onze bedoelingen vooraf duidelijk zijn en in ons hoofd zitten en niet in vage voor
 gelezen teksten, die moeten verhullen dat men eigenlijk “nee”wil, maar “ja” zegt.
• Omdat wij weten dat bezoekers soms “lastig” kunnen zijn en lawaai maken, maar dat het 
 op het stille platteland nog al eens sterk kan ruiken, muggen daar flink steken, en je niet 
 langs een geitenboerderij kan fietsen, Kortom dat er altijd wat te klagen valt, en dat wind, 
 zand en een geluidje van het circuit erbij horen.

Ik ben Nina Versteege-Ojevaar lijstduwer van GroenLinks. 4 Jaar geleden heb ik op 
GroenLinks gestemd en achteraf was GroenLinks mijn stem meer dan waard.
GroenLinks heeft zich de afgelopen 4 jaar geprofileerd als een partij die eerlijk en 
open meewerkt aan het welzijn van Zandvoort. Zonder verborgen agenda, zonder 
vriendjespolitiek.
Noord vind ik even belangrijk als het Centrum. Bewoners en ondernemers zijn altijd 
belangrijk en niet alleen rond verkiezingstijd. Van overleg vooraf, ben ik een groot 
voorstander. Dat leidt tot betere resultaten en voorkomt dure tijdrovende procedures.
 Ik zou zo graag weer in een leefbaar en economisch gezond dorp willen wonen, 
zonder hoge woontorens maar met kleinschalige bebouwing in Zandvoortse stijl.
Cultuur en monumenten moeten in Zandvoort behouden blijven. Je echt inzetten voor 
natuur en welzijn van dieren is noodzakelijk. Jeugd is heel belangrijk, niet alleen de 
allerjongsten maar ook de oudere. De jongvolwassenen moeten in Zandvoort kunnen 
blijven wonen. Ik zoek een fatsoenlijk, open, duidelijk en eerlijk bestuur. 
GroenLinks heeft deze punten hoog in haar programma staan, daarom ben ik lijst-
duwer geworden.  Bent u net als ik blij met deze positieve zuivere instelling, laat uw 
stem dan niet verloren gaan, maar stem op lijst 6 GroenLinks. 
 
Nina Versteege-Ojevaar.    www.zandvoort.groenlinks.nl

Lijst 2Lijst 1

Lijst 5 Lijst 6

waarom zou ik op uw partij stemmen?
Gemeente Zandvoort

Kom naar het lijsttrekkersdebat op 1 maart 20.00 uur in De Krocht 



De PvdA heeft in een groot aantal jaren bewezen een stabiele factor te zijn binnen 
de gemeenteraad, ook als we een keer niet in het college zaten. Altijd met een po-
sitieve blik de voorstellen beoordeeld. In de huidige periode maakt de PvdA deel uit 
van het college en dat heeft u kunnen merken. Op veel terreinen van zorg, welzijn 
en huisvesting is nieuw beleid ontwikkeld. Niet van bovenaf opgelegd, maar samen 
met de belanghebbenden, zoals bijvoorbeeld met de mantelzorgers. Wethouder 
Gert Toonen heeft in die periode telkens weer het contact gezocht; of het nu gaat 
over kunst en cultuur, onderwijs, vrijwilligersbeleid of subsidies. Partijen roepen nu: 
‘Als u op ons stemt, gaan we met u in gesprek’, maar de PvdA doet dat al. Op het 
terrein van sociale zaken zijn veel verbeteringen aangebracht. Denk aan verhoging 
langdurigheidstoeslag, financiële ondersteuning van jeugd voor deelname aan sport 
en cultuur. Er wordt hard gewerkt aan het verminderen en vereenvoudigen van de 
regels onder het motto “Minder regels, meer service”. Jeugdbeleid, ouderenbeleid 
en gezondheidszorg hebben voortdurende aandacht. Uiteraard hebben wij ook op 
andere beleidsterreinen onze invloed aangewend.

Crisis of geen crisis, de PvdA blijft investeren in noodzakelijke voorzieningen als 
sociale zaken, zorg, welzijn en huisvesting!

Al sinds haar oprichting in 1966 benadrukt D66 het belang van een open relatie  tus-
sen burgers en politiek. Uit recent onderzoek blijkt dat de belangrijkste reden dat men 
niet (lokaal) gaat stemmen (65%!) te maken heeft met het feit dat men de opvatting 
heeft dat de ”politiek” niet echt geïnteresseerd is in de wensen van de mensen. D66 
Zandvoort is wél geïnteresseerd in Zandvoorters. De organisatie en de regelgeving 
van het openbaar bestuur in Zandvoort moeten zo eenduidig en transparant zijn dat 
iedereen daaraan kan deelnemen en deze kan controleren. 

D66 Zandvoort wil duidelijk zijn over de verwachte korting op de rijksoverheidsbij-
dragen. Zandvoort zal het de komende jaren het met € 800.000 tot € 3.000.000 
minder moeten doen. 
Weinig politieke partijen spreken hier openlijk over. 

D66 Zandvoort wil dat hierover wordt gediscussieerd. D66 zal zich concentreren op 
de kerntaken van de gemeente  zodat de impact op inwoners zo klein mogelijk blijft. 
Het geld dat de gemeente te besteden heeft, is geld van de inwoners. Een goede af-
stemming tussen raad en bevolking hoort daar bij. D66 wil Zandvoorters betrekken 
bij de besteding van dit geld. 

De afgelopen vier jaar hebben wij ons vaak geërgerd omdat wij als eenmansfractie 
zoveel ideeën hadden en zoveel problemen zouden hebben aangepakt als wij de 
macht hadden gehad iets tegen de grote partijen in te brengen. Het oeverloze ge-
praat, al die “oude koeien” herhaaldelijk uit de sloot halen, de onnodige ruzies, het 
niet naar elkaar willen luisteren. Wij vinden het nu genoeg!
Wij willen als Sociaal Zandvoort eindelijk eens een stem geven aan de inwoners van 
deze gemeente,die niet langer genegeerd wordt. We moeten het immers samen 
doen. Gezamenlijk moeten we niet alleen zorgen dat dit een fijne toeristenplaats 
wordt, maar dat we er óók prettig wonen. Wij zijn gewend naar de bewoners toe 
te komen en hen aan te horen. Alleen zo weet je wat er onder de mensen leeft. 
Vervolgens bespreken wij het en als er relevantie heerst bij de aangedragen pro-
blemen, brengen wij het in de gemeenteraadsvergadering. Hiervoor hopen wij er 
straks met meer dan één man te zitten. Wij vertegenwoordigen de bewoners, die 
onze partijideeën/-ideologie ondersteunen door op onze partij te stemmen. Hoe 
meer mensen zich in onze partijpolitiek kunnen vinden, hoe meer wij kunnen be-
reiken voor onze kiezers.
Bent u het met ons programma eens, “stem”dan op Sociaal Zandvoort.
Daarom!

Lijst 3 Lijst 4

Lijst 7 Lijst 8

waarom zou ik op uw partij stemmen?

Sociaal
Zandvoort

Zandvoort stemt 3 maart! 
zie voor meer informatie 

over de verkiezingen www.zandvoort.nl

Volg het gemeentelijk nieuws en meldt u aan voor de nieuwsbrief www.zandvoortnieuws.nl

Wat kunt u van het CDA verwachten?
Dat wij de verkeerde beslissingen die de afgelopen 4 jaar door het College zijn gemaakt,  
zover als het nog mogelijk is, te repareren.

Een hele klus, als u bedenkt:
• Dat er nog steeds geen goed parkeerbeleid is, en dat de huidige tarieven veel te hoog 
zijn • € 1.2 miljoen is er uitgegeven aan de planontwikkeling Middenboulevard buiten 
nog de aankoop van appartementen van uw geld, en dit alles tot op zonder enkel resul-
taat! • Dat we een tweede parkeergarage krijgen, waar geen enkele financiële dekking 
tegenover staat! • De kruising Tolweg/Haarlemmerstraat werkelijk een kolderiek drama 
is! • Het kunstgrasveld van s.v. Zandvoort doodgezwegen wordt! • U 50% meer mag 
gaan betalen voor het rioolrecht.

Wat kunnen wij met uw steun waarmaken de komende 4 jaar?
• Verantwoordelijkheid nemen, hier staat het CDA Zandvoort voor • Het creëren van 
een levendiger en groener Zandvoort • Het verantwoord investeren in de BADPLAATS 
Zandvoort, dus omgaan met het gemeenschapsgeld als een goede Rentmeester • Vrij 
parkeren voor Zandvoorters en huisvesting voor starters.

Dit en nog véél meer is te realiseren. Onze kandidaten zijn er klaar voor en doen  
dit met UW steun!
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column poltiek

Inwoners van Zandvoort die 
twijfelden of ze gaan stem-
men en toevallig vorige 
week de gemeenteraads-
vergadering volgden, zul-
len hun oproepkaart direct 
hebben verscheurd. Er werd 
gediscussieerd over aan-
passingen in de Algemene 
Plaatselijke Verordening en 
dan vooral over het uitlaten 
van honden op het strand 
en de mogelijke uitbreiding 
van festiviteiten in en rond 
de strandpaviljoens. Geen 
lastige onderwerpen, zou 
je zo zeggen, maar onze 
raadsleden slaagden er in 
om er met een spervuur 
aan amendementen er een 
Babylonische spraakverwar-
ring van te maken.

Zo vond VVD’er Kramer het 
“een vertoning in de raads-
zaal”, waar hij niet aan mee 
wenste te werken. CDA’er 
Bluijs wist niet waarover 

hij nu moest besluiten 
en ook niet “waar we het 
nu eigenlijk over hebben”. 
GBZ’er Draijer vond het zo 
verwarrend, dat het “te zot 
was om op deze manier 
met alles om te gaan”. En 
Van Deursen (GroenLinks) 
spande de kroon met de 
opmerking: “Totaal geen 
verstand van, dus ik neem 
aan dat het wel goed zit.” 
Göransson (VVD) stemde 
van schrik verkeerd, wat ze 
overigens ruiterlijk toegaf. 
Gelukkig slaagde burge-
meester Meijer er in om 
de vergadering niet hele-
maal uit de hand te laten 
lopen. Er moet volgens di-
verse partijen eerst meer in-
spraak komen van burgers, 
iets waar we bij andere 
besluiten gek genoeg niets 
over horen.

Het werd tijdens deze 
genante discussie duide-

“Totaal geen verstand van”

H
an

s B
ot

m
an

 

lijk dat de raad wel een 
paar frisse neuzen kan 
gebruiken. Op de diverse 
kieslijsten staan genoeg 
nieuwe namen. Alleen 
de Ouderenpartij voerde 
geen verjonging door 
(ook geen veroudering) en 
ook Gemeentebelangen 
Zandvoort koos niet echt 
voor vernieuwing. Volgens 
de politieke barometer 
steken VVD (6) en OPZ (4) 
straks met kop en schou-
ders boven de andere par-
tijen uit. Door de komst van 
D66 zal er een verdere ver-
splintering komen en dat is 
geen goed nieuws voor de 
andere zittende partijen. 
Ondanks alles, stem in ieder 
geval! Want nu niet stem-
men is straks ook niet 
zeuren, zoals op een 
perfecte manier is 
verwoord op de pos-
ter van Superpolitics 
(morgen in Neuf).
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                             Else Dudink 

de vorst gaan de laatste druiven in de wijntobbe. Mijn droom 
is echt geworden.” 

Heilig moeten
Geboren in Amsterdam als jongste van een gezin met 10 kin-
deren vertelden ze elkaar voor het slapen gaan om de beurt 
verhalen. Else vertelde altijd sprookjes over dieren. Zij was zeven 
jaar toen ze een leeg boek kocht en bedacht: Ik ga schrijven. Haar 
oudere broers en zussen moesten daar hartelijk om lachen. 
Schrijven en poëzie zijn voor haar zoals ze het zelf verwoord: 
“Een heilig moeten, het is een stuk van mijn leven dat bij me 
hoort.” Buiten schrijven, illustreert ze haar boeken zelf met pen-
tekeningen. Het tekenen geeft haar veel ontspanning en is meer 

een leuke bijkomstigheid. Een keer per maand gaat 
Else naar Dichterskring ‘De nieuwe Eglantier’ 

waar gedichten van elkaar gelezen en be-
kritiseerd worden. Samen met Ada Mol 

heeft ze meegedaan aan de wedstrijd 
‘Dichter bij zee’ waar Ada de titel 
won. “Ada doet dat heel goed en 
diep in mijn hart ben ik blij dat ik 
niet gekozen ben. Niet omdat ik 
niet van dichten houd. Het is meer 
de poespas er omheen. Dat was 
niets voor mij geweest”, zegt Else 
bescheiden. Verder geeft ze, via 

het Gilde-Samenspraak Haarlem, 
met veel plezier Nederlands aan an-

derstaligen die hun spreekvaardigheid 
en kennis van de Nederlandse taal willen 

verbeteren. Maar dat is nog niet alles wat de 
bedrijvige Else doet. Zo is ze sacrale dansleidster. 

Deze dans wordt ook wel de sacred dance of meditatieve 
dans genoemd. “Helaas is in Zandvoort deze dansuiting er nog 
niet maar wat niet is kan komen,” vindt Else. Bovendien is ze 
Reiki Master en doet in het jeugdhuis achter de Protestantse 
kerk mee aan Tai Chi. Naast al deze activiteiten heeft ze ook nog 
tijd om bij haar thuis een keer per maand workshops in poëzie 
en mandala tekenen te organiseren! Het enige wat ze vraagt 
is een vrijwillige bijdrage die ze aan een goed doel schenkt. 
Belangstellenden mogen haar altijd bellen (023-5730186).

Dorpsgenoten

Voordat ze in 1968 op 19-jarige leeftijd van 
Amsterdam in Zandvoort kwam wonen, 
had ze diverse baantjes als kindermeisje 
in Zwitserland, Londen en Parijs. “Dat 
was erg leuk om te doen en goed 
voor mijn talen.” Later werkte ze 17 
jaar met veel plezier, lief en leed 
bij Gran Dorado/Center Parcs in 
Zandvoort waar ze ook actief in de 
COR (ondernemersraad) was. Else 
is een natuurmens en wandelt sa-
men met haar familieleden (om de 
6 weken) per dag 20 km. Dat is meer 
om de banden aan te trekken aange-
zien iedereen verspreid over Nederland 
woont. Daarbij heeft ze haar droom kun-
nen verwezenlijken. Ze is eigenaar van een 
eigen volkstuin bij de manege in Zandvoort Noord. 
Ze vindt het heerlijk om haar energie daar aan te geven. 
“Het is best moeilijk om in zandgrond iets te telen. In mijn hoofd 
zit al weer een concept voor een nieuw boek met dit keer de 
titel ‘Telen op zand’.” Haar vijf kleinkinderen vinden het heerlijk 
om in de tuin te zijn en oma te helpen. In haar nieuwe boek 
beschrijft ze onder meer haar tuin met de volgende eindzin-
nen: “Wij zaaien en zien het groeien en bloeien. De oogst is een 
weelde aan peulen en doperwten. De takken van de fruitbomen 
moeten gestut worden onder hun vracht. Voor het invallen van 

Else Dudink 

tekst en foto Nel Kerkman

Wat zijn er in Zandvoort toch veel mensen met artistieke 
gaven. Daar hoort ook Else Dudink beslist bij. Toen ze nog 
maar net kon schrijven wist ze dat ze schrijver en dichter 
wilde worden. Ondertussen zijn er al 8 gedichtenbundels, 
3 kinderboeken en een autobiografische roman van haar 
hand uitgekomen. Haar laatste boek, dat ze deze keer niet 
in eigen beheer heeft uitgebracht maar via een uitgever, is 
te koop bij Bruna Balkenende an de Grote Krocht. Het zijn 
42 korte verhalen over het dagelijks leven in een dorp aan 
zee. De titel is zeer toepasselijk voor Else: horen, zien en 
schrijven.

 Do. Vr. Za. Zo. 

Weer

Temperatuur

Max 9 9 7-8 6

Min 5 6 3 2

Zon 20% 20% 20% 20%

Neerslag 65% 85% 40% 90%  

Wind zzw. 4 zw. 4 zw. 4-5 o. 3-4

Somber, nat en kans 
op veel wind

Het weekend weerbericht van zandvoort en omgeving

Actieve depressies heb-
ben het juist gemikt op 
Nederland en omgeving 
deze week. De huisbaro-
meters blijven dan ook lage 
waarden aangeven van 980 
tot 990 millibar. Als gevolg 
van de nog steeds zuide-
lijke straalstroom draaien 
die kleine depressies zuid-
west van Frankrijk in en ko-
men dan pal naar zuidwest 
Engeland en Nederland. 
Deze raddraaiers kunnen 
behoorlijk wat water (en 
later ook wind) meene-
men richting Zandvoort. 
Cumulatief hebben we de 
bijna voorbije week zo’n 40 
millimeter water gehad. 

Ook donderdag en vrijdag 
regent het periodiek en is 
het zacht met 7-9 graden. 
Op zaterdag blijft het dro-
ger, maar de zondag geeft 
opnieuw neerslag van be-
tekenis. Een overgang naar 
echt lenteweer is trouwens 
niet te realiseren voorlopig, 
maar koud wordt het even-
min voor pakweg 5 maart. 
De kans op maartkou is 
juist veel groter na een 
koude winter.

In de jaren tachtig en  
negentig was het in zo’n 
80 procent van de ge-
vallen te koud in maart  
na een koude/strenge win-
ter. Misschien is het weer 
voor de komende dagen 

wel te kenschetsen als 
herfstachtig.

Opvallend is dat de zon 
weinig uren maakt de 
laatste tijd en het is dan 
ook ronduit somber op de 
meeste dagen. 

In de loop van het week-
einde gaat een depressie 
waarschijnlijk pal over 
Nederland trekken. Het is 
niet uit te sluiten dat er 
dan toch weer een keer 
natte sneeuw komt rich-
ting onze omgeving. 

Ook kan de wind verrassend 
fel uithalen en men moet 
zelfs even rekening hou-
den met stormachtige pe-
rikelen. Wanneer exact en 
hoe hard het precies gaat 
waaien is nu niet te zeggen. 
Dat is volkomen afhankelijk 
van het te volgen baanvak 
van de storing. Trekt de rad-
draaier 50 kilometer ooste-
lijker, of juist westelijker, kan 
dat een wereld van verschil 
zijn voor het op te treden 
windbeeld. Maar diegenen 
die hun strandtent willen 
gaan opbouwen zouden 
er verstandig aan doen om 
daarmee nog maar even te 
wachten.

Meer weer is er op 
www.weerprimeur.nl 
 
weerman Marc Putto 

De scheiding tussen de intens koude vrieslucht boven 
noord Europa en de zachte subtropische lucht in het zuid-
westen ligt nog steeds iets ten noorden van Nederland.

Bibliotheek Duinrand heeft Neerlandicus Rutger Martens 
(1980) uitgenodigd om tijdens de Boekenweek een lezing 
in de Zandvoortse bibliotheek te verzorgen. Zijn optreden 
past helemaal in het thema van de week: Jong zijn, dit on-
der het motto Titaantjes, opgroeien in de letteren.

Jonge Neerlandicus in bibliotheek Duinrand
kennis wil hij delen in een in-
teractieve lezing toegespitst 
op het Boekenweekthema: 
Opgroeien in de letteren. 
Hij studeerde Nederlandse  
Taal- en Letterkunde in 
Nijmegen. Hij is gespeciali-
seerd in de moderne letter-
kunde en de historische ro-
man. Lezen is zijn favoriete 
tijdverdrijf. Onder de vlag 
van ‘Leesgierig’ verzorgt  
hij interactieve lezingen en 

Het motto Titaantjes is ont-
leend aan het gelijknamige 
verhaal van Nescio uit 1918, 
dat begint met een van 
de beroemdste zinnen uit 
de Nederlandse literatuur: 

‘Jongens waren we – maar 
aardige jongens’.

Weinigen van zijn leeftijd 
hebben zo een diepe kennis 
over de schone letteren. Deze 

interviews met schrijvers.

Martens komt op 15 maart 
naar Zandvoort en zijn le-
zing begint om 19.30uur. 
Kaarten zijn verkrijgbaar bij 
alle vestigingen van biblio-
theek Duinrand en kosten 
€ 5 (niet leden € 6,50). De 
toegangsprijs is inclusief 
een consumptie. Kijkt u voor 
meer informatie op www.
bibliotheekduinrand.nl.
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Locatie Noord
Wijksteunpunt
Zandvoort Noord

Flemingstraat 55
2041 VW Zandvoort
Tel: 023 574 03 30 

Intuïtief Tekenen & Schilderen
Woensdag 19:45 – 21:45 uur 
3 maart – 14 april

Digitale Fotobewerking
Donderdag 20:00 – 22:00 uur
25 maart – 29 april  

Website bouwen en onderhouden
Woensdag  20:00 – 22:00 uur
24 maart – 28 april  

Zelf Kleding maken
Dinsdag 20:00 – 22:00 uur. 
Ook voor beginners!

Pilates
Zaterdag  
11:00 – 12:00 uur

Zwangerschapsyoga
Donderdag 19:30 – 21:00 uur 
1 april – 10 juni

Koeking 4 kids
Donderdag 15:30 – 17:45 uur  
11 maart – 15 april

Spirituele Workshop Zelfacceptatie
Woensdag 10 maart – 14 april 20:00 – 22:30 uur
6 Bijeenkomsten met Tineke Buijtenhek www.10voorjezelf.nl

Dansmiddag voor senioren
vrijdag 5 maart 14.00-16.00 uur
Ook al bent u wat slechter ter been en doet u maar één dansje.
Kostprijs € 3  per keer inclusief consumptie.

U kunt nog instromen met korting bij:

Engels
donderdag tot 15 april 13:00 – 15:00 uur
Aquarelleren
dinsdag tot 13 april 9:00 – 11:30 uur
YogActief
donderdag tot 1 april 20:00 – 21:30 uur
Spaans
woensdag 19:00 – 20:30 uur
Boetseren en Beeldhouwen
maandag 19:30 – 22:00 uur

Spreekuren Steunpunt OOK Zandvoort:
Medial: Bloedafname maandag en donderdag 8.15 - 11.00 uur
Loket Zandvoort informatie en advies over voorzieningen, 
instellingen en regelingen op het gebied van wonen, welzijn en zorg. 
Elke donderdag van 09.00 - 11.00 uur
De Wijkmeester van de Key u kunt een wijkmeester 
raadplegen in de spreekkamer. elke dinsdag van 15.00 tot 16.00 uur
De wijkagent op de even weken: Dinsdag 15.00-16.30 uur
op de oneven weken:  Dinsdag 19.00-20.30 uur
Sociaal Raadslieden: elke vrijdag 9:00-10:30 uur

Voor meer informatie en inschrijfformulieren: 
www.pluspuntzandvoort.nl 

Where The Wild Things Are

Max is een onstuimige 
en gevoelige jongen die 
zich thuis niet begrepen 
voelt. Hij ontsnapt aan 
het dagelijkse leven in 
de wereld waar de wil-
de wezens leven. Max 
belandt op een eiland 
waar hij mysterieuze 
en vreemde wezens 
ontmoet. Hun emo-
ties zijn net zo wild 
en onvoorspelbaar 
als hun acties. De 
wilde wezens verlangen wan-
hopig naar een leider, net zoals Max graag koning wil 
worden. Wanneer hij tot koning wordt gekroond, belooft 
hij een koninkrijk te creëren waar iedereen gelukkig kan 
zijn. Max komt er echter al gauw achter dat het niet zo 
eenvoudig is om koning te zijn. 

lijst 3

MET ELKAAR, 
VOOR ELKAAR

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 
ZVO Verspreiders, tel. 06-1139 1478

of www.zvo-verspreiders.nl
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Vrijwilligers tijdens de Galm-test aan het werk

Binnenkort moeten de belastingaangiften bij de inspec-
teur van de belasting ingeleverd zijn. Net zoals de afgelo-
pen jaren kunnen inwoners van Zandvoort met een laag 
inkomen hulp krijgen met de jaarlijkse belasting aangifte.

De arbeidsparticipatie van de 55- tot 65-jarigen is in de pe-
riode 2001-2009 flink gestegen. De Sociaal Economische 
Raad heeft als doel gesteld dat in 2016 de arbeidsdeelna-
me van de 20- tot 65-jarigen op 80 procent ligt. Om dat te 
halen zouden nog meer 55-plussers aan het werk moeten.

Donderdag 11 maart start OOK Samen met een dagbeste-
dingsproject voor oudere Zandvoorters die behoefte heb-
ben aan contact met leeftijdsgenoten.  Ook Samen vult 
zodoende een gat op waarin een groep ouderen is gevallen 
nadat op 1 januari jongstleden geen indicatie meer wordt 
afgegeven in het kader van de Algemene Wet Bijzondere 
Ziektekosten (AWBZ). OOK Samen wil hiermee met een 
passend aanbod komen.

Het schrappen van de AOW-partnertoeslag per 2011 is van 
de baan. Het is een resultaat van weer een succesvolle po-
litieke lobby van de ANBO.

Goed nieuws voor een aantal dubbelgepensioneerden. 
Dat is de ‘vakterm’ die men gebruikt voor mensen die in 
Nederland wonen en die zowel een Nederlands wettelijk 
pensioen, bijvoorbeeld een AOW-pensioen, als een wette-
lijk pensioen vanuit het buitenland ontvangen.

Afgelopen zaterdag is een grote groep deelnemers hun 
fitheid komen testen in de Korver sporthal. De verstuurde 
uitnodiging aan personen tussen 65 en 75 jaar plus die-
genen die dit jaar 55 jaar geworden zijn, heeft een grote 
toeloop aan deelnemers opgeleverd. De Zandvoorters die 
nog geen uitnodiging ontvangen hebben zijn volgend jaar 
februari aan de beurt. Gert Toonen kwam ook een kijkje 
nemen en gaf toe dat zwemmen meer zijn ding is, maar in 
ieder geval is hij actief en daar gaat het om bij dit project. 
Mensen aanzetten om iets met sport te gaan doen.

Hulp bij belastingaangifte

Meer 55-plussers aan het werk

Dagbesteding voor senioren 

AOW-partnertoeslag 
van de baan

Minder zorgpremie voor 
dubbelgepensioneerden

Galmtest groot succes

seniorenpagina
Heeft u tips? Mail dan naar senioren@zandvoortsecourant.nl

van het Pluspuntgebouw aan 
de Flemingstraat 55. Een ge-
specialiseerde beroepskracht, 
bijgestaan door vrijwilligers, 
begeleidt het project. Naar 
uitbreiding van de groep 
vrijwilligers wordt nog ge-
zocht. U kunt zich daarvoor 
aanmelden bij Amber van 
Tetterode via telefoonnum-
mer 023-5717373.

U kunt zich voor de dagbeste-
dingsgroep aanmelden via de 
ouderenadviseur op telefoon-
nummer 023-5719393. De ei-
gen bijdrage is vastgesteld op 

echte werk. Een wandeltest 
om zoveel mogelijk rondjes 
te lopen in een bepaalde 
tijd, gevolgd door een pitti-
ge interval, waarbij je steeds 
sneller van pylon naar pylon 
moet lopen. Alle onderdelen 
samen leverden een maxi-
maal aantal van 45 punten 

Geschoolde vrijwilligers van 
Plus punt bieden hulp bij 
de belastingaangifte voor 
Zand voortse ingezetenen 
met een lager inkomen, al-
leenstaanden maximaal  
€ 20.000 en echtparen maxi-
maal € 30.000. U kunt hier-
voor hulp aanvragen via de 
Plus dienst, telefoon: 57 17373. 
De vrijwilligers kijken bij de 
belastingaangifte tevens of 
u in aanmerking kunt komen 
voor kwijtschelding van de 

In 2009 participeerde 47 
procent van de 55-plussers 
op de arbeidsmarkt. Dit zou 

Bij Ook Samen brengt men 
de dag door alsof men thuis 
is. Gezellig met elkaar koffie 
drinken, bijpraten en zorgen 
voor gezelligheid. Tevens 
wordt er gezamenlijk gege-

Op Prinsjesdag 2009 kondig-
de het kabinet aan de partner-
toeslag in de AOW per 2011 te 
laten vervallen voor mensen 
met een partner jonger dan 55 
jaar. De ANBO heeft de Tweede 
Kamer verschillende keren ge-
wezen op de onredelijkheid 
en onrechtvaardigheid van 
dit voorstel. Staatssecretaris 

Door een uitspraak van het 
Europese Hof van Justitie, dat 
uiteraard is overgenomen 
door het Gerechtshof in Den 
Bosch, hoeven dubbelgepen-
sioneerden onder voorwaar-
den voortaan minder zorg-
premie te betalen. Het gaat 
vooral om mensen van wie de 
AOW belangrijk lager is dan 
het buitenlandse pensioen. 
Staatssecretaris De Jager 
heeft voor de wijziging te-

Onder toeziend oog van ini-
tiatiefnemers Steffen van 
der Pol, Hubert Habers en 
een team van vrijwilligers, 
werd een parkoers afgelegd. 
Eerst werd een vragenlijst 
ingevuld, daarna werd de 
bloeddruk gemeten en als dit 
aanleiding gaf tot een twij-
felachtig resultaat kon men 

ten en diverse activiteiten 
ondernomen. Het dagbeste-
dingsproject start donderdag 
11 maart om 10.00 uur en 
duurt elke keer tot 16.00 uur 
en is in de algemene ruimte 

terecht bij een arts. Hierna 
werd de handvaardigheid 
getest, gevolgd door een ba-
lanstest, reactietest en een 
opraaptest. Lenigheid, been-
kracht, armkracht, zitten en 
reiken kwamen ook aan 
bod. Nog even tussendoor 
de lengte en het gewicht 
noteren en dan begon het 

€ 7,50 en dat is inclusief het 
vervoer naar en van Pluspunt 
en de maaltijd. Ouderen met 
een laag inkomen kunnen, 
met hulp, een bijzondere 
bijstand aanvragen voor dat 
bedrag.

OOK Samen is een samenwer-
kingsproject van de gemeen-
te Zandvoort, ZorgContact, 
Pluspunt en OOK Zandvoort. 
OOK Zandvoort, het steun-
punt voor heel Zandvoort, 
voert het project uit. Er wordt 
nauw samengewerkt met 
dagopvang van ZorgContact.

op. Aan de hand van de resul-
taten werd een persoonlijke 
uitslagbespreking gehouden, 
waarbij advies voor een even-
tueel geschikte sportbeoefe-
ning. Een zeer geslaagde dag 
met potentiële nieuwe leden 
voor de diverse Zandvoortse 
sportverenigingen.

Wa ter schapsbelasting van 
het Hoog heemraadschap van  
Rijn land of gemeentelijke hef-
fingen en of u bijvoorbeeld een 
aanvraag kunt indienen voor 
de toeslag chronisch zieken.  
Desgewenst helpen medewer-
kers van het Loket Zand voort u 
hier dan verder bij. Pluspunt 
vraagt voor deze bijzondere 
hulp bij de belastingaangifte 
€ 10. ANBO-leden kunnen zich 
tot deze bond wenden voor 
hulp bij de aangifte.

bijna 50 procent kunnen 
zijn wanneer alle 55-plus-
sers die aangeven dat ze 

willen werken, ook daad-
werkelijk op de arbeids-
markt zouden participe-
ren. De arbeidsparticipatie 
onder 55-plussers is de af-
gelopen jaren voortdurend 
gestegen. Van minder dan 
35 procent in 2001 naar 47 
procent in 2009. Als deze 
ontwikkeling de komende 

jaren in bijna hetzelfde 
tempo doorzet, kan het 
door het CPB berekende 
streefcijfer van 58 procent 
voor deze leeftijdsgroep ge-
haald worden.

Vooral de 60-plussers par-
ticiperen relatief weinig op 
de arbeidsmarkt. 

Klijnsma van SZW heeft de 
Kamer laten weten dat zij 
dit voorstel intrekt. De AOW-
partnertoeslag wordt in 2015 
helemaal afgeschaft voor alle 
nieuwe AOW’ers. Het kabinet 
heeft dit al in 1995 besloten 
vanwege de verdergaande in-
dividualisering en de emanci-
patie van vrouwen.

rugwerkende kracht verleend 
tot de datum van het arrest 
van het Hof van Justitie: 18 
juli 2006. Dat betekent dat 
alle aanslagen die op die da-
tum nog niet ‘onherroepelijk’ 
vaststonden, voor herziening 
in aanmerking komen. Het 
gaat dan om aanslagen die 
de Belastingdienst nog niet 
definitief had vastgesteld, of 
aanslagen waartegen u be-
zwaar hebt gemaakt. 
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Behang- en 
schildersbedrijf 
Arnold Nijkamp 
Tel/Fax 571 31 72 

Mobiel 06-54 264 259 
Voor al uw behang-, wit- en 
schilderswerkzaamheden 

www.arnoldnijkamp.nl 
.........................................................

Kabel-internet/adsl 
installa  teur helpt bij alle 

PC-PRO BLEMEN. 
Advies en aanleg 

(draadloos) netwerk. 
Ook avonden/weekend.

 Rep-it, to taal 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

.........................................................
Beautysalon MYRNA 

Van Speijkstraat 2/101, 
2041KL Zandvoort. 

Behandeling volgens 
afspraak, ook ‘s avonds. 

Tel. 5720108 of 06-48318230
.........................................................

Lieve Martha
Alweer een jaartje ouder
Van harte gefeliciteerd 

en een fijne dag
Astrid.

.........................................................
L. Paap 06-51815360

Aanmeten thera peutische 
elastische kousen, 

hulpmiddelen, braces, 
diabetes sokken, 

verbandpantoffels, 
slechtziende artikelen, 

agenda’s, webboxen, enz.
.........................................................

Auto kopen of verkopen? 
Een dure reparatie of 

onderhoudsbeurt? 
Het kan altijd goedkoper!! 

Bel Patrick van Kessel 
06-55383624  of kijk op  
www.autoverkoper.nu

.........................................................
Op zoek naar een 

goede en snelle computer?
Acer E700 Intel Core 2 CPU 
E6400 213 GHZ HD 640 GB 

+ externe schijf 350 GB 
LG 19 inc H scherm

Bel voor meer info 7852775

Het Pakhuis, 
een kring  loopwinkel 

waar van alles te koop 
is! Van serviezen en

 glaswerk tot meubels 
en van kleding tot boeken. 

Kennemerweg 6 
Zandvoort 

(voormalige TZB kantine) 
De winkel is geopend 

op don-vrij-zat 10-17 uur. 
Info: 06 - 53693409

.........................................................
Altijd al meer willen 
weten over kunst? 

Drs Liselot de Jong start 
16 maart een nieuwe 

cursus in Take Five 
aan Zee, Zandvoort. 
Info: 06-48443623; 

www.kunstinvorm.nl
.........................................................

Huurwoning gezocht 
met 2 slaapkamers. 

Per half april of later. 
dianelammers@hotmail.com
.........................................................

Gevraagd: kleine 
woning in Zandvoort. 

of gedeelte van woning. 
Ook mogelijk woningruil 

Hilversum-Zandvoort. 
Aangeb.: luxe grote 

2-kamerflat eerste etage 
Hilversum centrum. 

Tel. 035-62371621
.........................................................

Royal-Canin 
bodemprijzen. Royal-Canin 

+ Eukanuba + Proplan + Hills 
+ Prins + Iams + Technical 

+ Fokker en alle andere 
topmerken bij ons 

goedkoper? 
www.dedierenwinkel.

info. 7 dagen p/w open!!
.........................................................

Luister zondagavond 
28 februari om 23.00 uur 
naar “Het Laatste Uur” 

op ZFM-radio (106.9 FM of 
via www.zfmzandvoort.nl). 
Daarin vertelt Noelle over 

haar geloof in God en 
haar sportactiviteiten. 
Meer info? Mail: het-

laatsteuur@live.nl 
.........................................................

Vermist: 
zwart/witte kater, 

zwarte vlek op kin en 
bovenlip. Kortharig luistert 

naar de naam Sylvester. 
Omgeving Vomar. Tel: 

0627074983/0629576142

ZANDKORRELS INVULBON
Met ZandvoortPas korting op een zandkorrel

particuliere zandkorrel €7,50
Met zandvoortpas €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 zandkorrel €12,50 (excl.BTW)
Met zandvoortpas €10,-
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, Kleine Krocht 2
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 verkeerde of onjuiste inhoud 
van Zandkorrels. Zet- en typefouten voorbehouden. 

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

VAN AACKEN 
GLASZETTERSBEDRIJF 
levering en plaatsing alle glassoorten.

NU OOK:
vernieuwen kozijnen & schilderwerk.

vrijblijvende offerte!
023-5720480 / 06-41374921
e-mail: aacken@kpnmail.nl

Ook voor uw
weekend bloemetje.

Specialist voor al uw bloemwerken.

lijst 3

ROOD NODIG

GEMEENTE BELANGEN 
ZANDVOORT 

MAAKT HET VERSCHIL,
ALS U IN ZANDVOORT VOORUIT WIL.

www.gbz.nu

Karim en Mo
www.autobedrijfkarimo.nl

Curiestraat 10, 2041 CD Zandvoort T. 023-5733792
F. 023-5733793 E. autobedrijfkarimo@planet.nl

Onderhoud en reparatie alle merken
Occasions in - en verkoop

APK
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CRUQUIUS  •  2142 EV  •  Cruquiusplein 10  •  Tel. 023 - 543 88 00  •  www.mediamarkt.nl

 MEDIA MARKT PRIJS

2 Disk

10,1"
X-Black LCD scherm

VPCW12S1E/W
Netbook

Intel® Atom™ Processor N280 (512K Cache, 1.66 GHz, 667 MHz FSB), 1 GB DDR2, 
250 GB HDD, Intel® GMA 950 tot 250 MB, WiFi (802.11b/g/n), Bluetooth™, 
cardreader, webcam, Li-ion-accu (6 cells), Microsoft Windows® 7 Starter (NL/UK).

Van 9.00 tot
20.00 uur

DAGAANBIEDINGENDZATERDAG
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MEDIA MARKT PRIJS

ingebouwde
webcam

Met LED-
verlichting

250 GB harde schijf

Intel® Atom™ Processor N280` 
(512K Cache, 1.66 GHz, 667 MHz FSB)

1 GB DDR2 geheugen



Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week 
Maak elke 
woensdag en 
donderdag 
gebruik van 
onze dag
schotels en 
de 4 = 2 actie.

Hartelijk welkom in het

www.wapenvanzandvoort.nl 
Gasthuisplein 10

2042 JM Zandvoort 
Tel.: 0238223780

Maandag en dinsdag gesloten

Medina Woninginrichters 

www.medina-woninginrichting.nl

023-531 78 40 
Haltestraat 56
2042 LP Zandvoort

Aanbieding:
Shutters vanaf € 249,-- per m²

(Vouw)gordijnen	 Tapijt
Vitrages	 Vinyl
Luxaflex	 Laminaat
Zonwering	 Parket

Binnen: Nieuwe collectie 
outdoor en onze bekende 
fleece jacks in de kleuren 

kaki, grijs en zwart
Pashouders 5% korting

 Hele maand februari voor Pashouders:
tamme Konijnenbouten

Heel kilo  € 9,95
kijk ook eens op onze website:

www.slagerijhorneman.nl

Geweldige Wijn uit Zuid-Afrika
NIELS JOUBERT

 * in Rood, Wit en Rosé 
Van € 5,95 voor € 4,95 enne….

 6 flessen NU Voor Maar € 25,00

tegOeDBOn 
VOOr 1 grAtiS 

ZANDKORREL

Bestel nu de zandvoortpas 2010

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 vanaf 1 januari 2010 tot en  
met 31 december 2010.

Uw op naam gestelde ZandvoortPas 
wordt, tezamen met een welkomstkado, 
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.

Woensdag en donderdag gesloten. Keuken v.a. 18.00 uur geopend.
Haltestraat 75 • Tel. 023 571 89 49 • www.mollieenco.nl

Voor Pashouders:
”Onze heerlijke Sticky toffee cake” voor € 3,50(i.p.v. € 5,00)

Plony’s
Haarwinkel



Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week 

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
Massage bij Rosa - www.massagebijrosa.nl
Plony’s Haarwinkel - Kosterstraat
Toerkoop Reisbureau - Grote Krocht

Mode en trends: 
Belli E Ribelli Kinderkleding - Haltestraat
Bibi for Shoes - Kerkstraat
Blitzkickers - Haltestraat 61A
Graveer een keer - 023-888 77 58
Sea Optiek - Haltestraat

Wonen en onderhoud:  
Avenue Living & Giving - Kerkstraat
De Bode woonaccessoires - Kerkstraat
Koene Cleaning Service - 06 1432444
Medina woninginrichters - Haltestraat 
Marlène Sjerps Internet - 06 18868837
Versteege’s IJzerhandel - Pakveldstraat

Horeca: 
Harocamo - Kerkstraat
Het Wapen van Zandvoort eten en drinken - 
Gasthuisplein 
Mollie & Co Restaurant - Verlengde Haltestraat
Take Five aan Zee Restaurant - Strand nr 5
Zaras, Café Restaurant - Haltestraat

Lijst van deelnemende bedrijven 
(in alfabetische volgorde) 

info@koenecleaning.nl • 06-14 32 44 44 

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

Dealer van Rivièra Maison, Colorique,
Braxton, Koeka, Bam Bam, Z8 & Beebielove.

Pashouders 10% korting!

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

15% korting 
op wenskaarten

Op vertoon van de ZandvoortPas in de maand maart

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

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

ZandvoortPas houders 10% korting

Ondernemers opgelet:
Meedoen aan de ZandvoortPas 
vergroot uw vaste klantenkring

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

 Enkele voordelen voor u op een rijtje:
•  Ruim 1000 huishoudens zijn in het bezit van een zandvoortpas
•  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.zandvoortsecourant.nl/zandvoortpas
•  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…)
•  Ter ondersteuning zijn gratis toonbankstandaards en/of raamschildjes verkrijgbaar,  
 waarop u zelf uw  ZandvoortPas aanbiedingen kenbaar kunt maken
•  Vraag naar de zeer voordelige tarieven en de uitgebreide mogelijkheden 



Swaluëstraat 2,  Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
info @ zandvoort.nl - www.zandvoort.nl

Gemeentelijke publicatie week 8 - 2010

Vergadering college 
De besluitenlijst van de collegevergadering van week 07 en 
de verdere in week 07 door het college genomen besluiten 
zijn in week 08 vastgesteld. De besluitenlijst is in te zien 
bij de Centrale Balie en op de website. 

Legesverordening 2010-1 inclusief tarieventabel
In de vergadering van 16 februari 2010 heeft de gemeen-
teraad van Zandvoort de Legesverordening 2010-1 vast-
gesteld. Deze verordening treedt in werking op de dag 
na publicatie en ligt ter inzage bij de Centrale Balie in het 
Raadhuis en staat op de website. De verordening vervangt 
de Legesverordening 2010.
 
Stempas kwijt of niet ontvangen?
Heeft u geen stempas ontvangen of bent u de stempas 
kwijt? Tot dinsdag 2 maart 16.00 uur kunt u bij de afdeling 
Balie & Burgerzaken een vervangende stempas aanvragen. 
Op de dag van de gemeenteraadsverkiezing (3 maart) is 
dat niet meer mogelijk, zonder stempas en zonder legiti-
matiebewijs kunt u niet stemmen.

BEKENDMAKING WET MILIEUBEHEER
De Milieudienst IJmond maakt namens het college van 
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort het volgende 
bekend: 

Beschikking maatwerkbepaling 
De Milieudienst IJmond legt op grond van artikel 4.109 
vijfde lid van het Activiteitenbesluit maatwerkvoorschrif-
ten op voor:
• Restaurant Bienvenu, Celsiusstraat 196 te Zandvoort
De maatwerkvoorschriften bepalen dat het lozen zonder 
een vetafscheider en slibvangput is toegestaan, indien 
het lozen geen nadelige gevolgen heeft voor de doelma-
tige werking van de voorzieningen voor het beheer van 
afvalwater.
 
Inzage
De beschikking ligt tijdens werkuren van 26 februari tot 9 
april 2010 ter inzage bij de Centrale Balie van het raadhuis 
en bij de Milieudienst IJmond.
 
Bezwaar en voorlopige voorziening
Tot 9 april 2010 kan door belanghebbenden schriftelijk 
bezwaar worden ingediend bij het dagelijks bestuur van 
de Milieudienst IJmond. Tevens kan een voorlopige voor-
ziening worden aangevraagd ingeval van spoedeisende 
belangen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrecht-
spraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 
Den Haag.

Algemene informatie Milieudienst IJmond
Bezoekadres: Wijckermolen 2, Beverwijk. Postadres: Postbus 
325, 1940 AH Beverwijk. Telefoon: (0251) 26 38 63. Fax: (0251) 
26 38 88. E-mail: info@milieudienst-ijmond.nl

Tijdelijke aanpassingen op Kruispunt Zandvoortse-
laan-Kostverlorenstraat- Tolweg
Omdat de aanleg van de rotonde nog enige tijd op zich 
kan laten wachten, worden er enige verkeerstechnische 
maatregelen uitgevoerd om het kruispunt overzichtelijker 
te maken. De werkzaamheden starten, afhankelijk van de 
weersomstandigheden, eind februari. 

Schoonmaak GFT-containers
Van 22 t/m 26 februari worden de GFT-rolemmers schoon-
gemaakt. Dit gebeurt op dezelfde dag als het legen van 
uw rolemmer. Laat uw rolemmer na het legen staan totdat 
de schoonmaakploeg geweest is. Let op: Dit kan ook na 
17.30u zijn. 

Overweg Lennepweg gesloten i.v.m. werkzaamheden 
spoor
In maart voert ProRail vernieuwingswerkzaamheden uit 
aan het spoor van de gemeente Zandvoort. De werkzaam-
heden vinden plaats op het traject Zandvoort-Haarlem, in 
het gebied tussen overweg Lennepweg en station Over-
veen. Vanaf vrijdag 5 maart 23.00 uur tot en met maandag 
8 maart 2010 7.00 uur zal de van Lennepweg gesloten 
zijn en is er geen treinverkeer mogelijk tussen Haarlem 
en Zandvoort.
 
Verordening Gemeentelijke Antidiscriminatievoor-
ziening
In de vergadering van 16 februari 2010 heeft de gemeen-
teraad van Zandvoort de Verordening Gemeentelijke An-
tidiscriminatievoorziening vastgesteld. Deze verordening 
treedt in werking op de dag na publicatie en ligt ter inzage 
bij de Centrale Balie in het Raadhuis en staat op de website.

Ingekomen vergunningen-
aanvragen
Bouw-, sloop- en reclameaanvragen
Zandvoort:
- Boulevard Paulus Loot 61, veranderen van de gevels, in-
gekomen op 12 februari 2010, 2010 031RV
- Boogkanaal, de aanleg van een natuuroever langs het 
Boogkanaal, ingekomen op 12 februari 2010, 2010-032A
- Burgermeester van Alphenstraat 108, geheel vernieu-
wen van de hoofdentree, ingekomen op 15 februari 2010, 
2010-033RV
- Amsterdamse Waterleiding Duingebied, het veranderen 
van het bestaande raster op de terreingrens van de AWD, 
ingekomen op 15 februari 2010, 2010-034LV
- Witte Veld 63, het plaatsen van een overkapping boven 
een fietsenrek, ingekomen op 16 februari 2010, 2010-035LV
- Poststraat, het slopen van een voormalig magazijn, inge-
komen op 16 februari 2010, 2010-036S
- Gasthuisplein 9, veranderen van de bestaande voorpui, 
ingekomen op 15 februari 2010, 2010-037RV
- Boulevard Paulus Loot 1, plaatsen van een seizoensge-
bonden strandpaviljoen, ingekomen op 17 februari 2010, 
2010-038RV

Let op. De hierboven genoemde aangevraagde vergun-
ningen liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt deze 
inzien tijdens openingstijden. Deze publicatie betekent niet 
dat u uw zienswijze over deze aangevraagde bouwplannen 
kenbaar kunt maken. Slechts indien voor deze bouwplan-
nen vrijstelling van het bestemmingsplan of bouwveror-
dening kan worden verleend, kan tegen ons voornemen 
daartoe een zienswijze kenbaar worden gemaakt. Een voor-
nemen tot het verlenen van vrijstelling wordt afzonderlijk 
gepubliceerd. Deze publicatie betekent ook niet dat u een 
bezwaarschrift kunt indienen. Mocht de vergunning of vrij-
stelling worden verleend dan zal dit worden gepubliceerd 
en pas dan kunnen belanghebbenden bezwaar indienen.

Ontwerpbesluit aanvraag kapvergunningen
- Zandvoortselaan 54, één esdoorn links achter in de tuin, 
overlast voor de tuin ernaast, zaaknr:2010-001115.

De hierboven genoemde aangevraagde kapvergunning(en) 
ligt/liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt deze 
inzien tijdens openingstijden. Belanghebbenden kun-
nen binnen een termijn van zes weken na publicatie hun 
zienswijzen schriftelijk kenbaar maken bij het college van 
de gemeente Zandvoort, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort.

Verzonden besluiten
Kapvergunningen verleend 
- Bentveldweg 9, noodkapvergunning voor 2 dennen zijn 
instabiel na graafwerkzaamheden, Zaaknr: Z2010-000749

Belanghebbenden die in een eerder stadium zienswij-
zen hebben ingediend, kunnen tegen de bovenstaande 
besluiten in beroep gaan bij de rechtbank te Haarlem, 
afdeling Bestuursrecht, Postbus 1621 2003 BR Haarlem. 
Het indienen van een beroepschrift heeft geen schorsende 
werking. Een schorsende werking wordt pas bereikt na-
dat de president van de rechtbank dat in een voorlopige 
voorziening heeft bepaald. In geval van onverwijlde spoed 
kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij 
de president van de rechtbank te Haarlem. Een dergelijk 
verzoekschrift dient vergezeld te gaan van een kopie van 
het beroepschrift. Voor het indienen van een verzoek om 
voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven.

Bouw-, sloop- en reclamevergunningen
Zandvoort:
- Boulevard Barnaart (kavel 26), het plaatsen van een sei-
zoensgebonden strandpaviljoen, verzonden op 17 februari 
2010, 2009-212RV

Gehandicaptenparkeren: Opheffen gereserveerde 
gehandicaptenparkeerplaats 
Op grond van het op 1 november 1999 in werking getreden 
Algemeen Delegatiebesluit 1999, hebben Burgemeester en 
Wethouders van Zandvoort besloten tot: Het opheffen van 
twee gereserveerde gehandicaptenparkeerplaatsen aan 
de Hogeweg 74 enHaarlemmerstraat 36.  
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De informatie pagina van de sportraad
www.sportinzandvoort.nl

De wekelijkse verenigings-
avond vindt plaats in De 
Krocht op donderdag 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 

Als lid 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 gelegenheid om gedu-
rende een aantal uren vrij te 
spelen. Verder worden er al-
lerlei tennisactiviteiten door 
de tennisafdeling georgani-
seerd, zoals een racketavond, 
1x per maand een toernooi 
op de zaterdag of zondag 
en de jaarlijks terugkerende 
clubkampioenschappen. Een 

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 

lidmaatschap voor de tennis-
afdeling, die overigens niet 
is aangesloten bij de KNLTB, 
kost € 34.

Naast al deze activiteiten 
bestaat er de mogelijkheid 
om (groep)tennislessen te 
volgen. Er wordt les gegeven 
op woensdagmiddag voor de 
jeugd tot 15 jaar en op -avond 
is er les voor de jeugd tot 18 
jaar, de beginnende en de iets 
gevorderde tennissers. Ook 
kunnen er op donderdag-

Klaverjasverenging ‘Ons Genoegen’ Tennissen bij ZSC
Klaverjasvereniging Ons Genoegen is in september 1991 
opgericht. Er zijn op dit moment circa 20 spelende leden 
en kunnen in verband met de ruimte in hun speellocatie 
tot maximaal 40 leden gaan.

De tennisafdeling van ZSC heeft momenteel ongeveer  
80 leden. Plezier in het spel staat voorop. Voor de leden 
zijn drie dubbelspelbanen op een ondergrond van asfalt 
beschikbaar.

punten en de marsen op-
geteld en ontstaat er een 
ranglijst met een maande-
lijkse winnaar ‘punten’ en 
een maandelijkse winnaar 
‘marsen’. Aan het einde 
van het seizoen wordt dan 
de kampioen van het sei-
zoen bekend gemaakt. Het 
klaverjasseizoen voor Ons 
Genoegen start in de eerste 
week van september en ein-
digt op de laatste donderdag 
van mei. Ons Genoegen is 
nog op zoek naar leden die 
donderdags gezellig willen 
klaverjassen. Ook bestaat 
er een mogelijkheid om u 
op te geven als invaller. Als 
er onverhoopt op de speel-
avond een oneven aantal 
leden aanwezig is, kan men 
zo een invaller oproepen om 
die avond toch te spelen. 
Meer informatie krijgt u op 
de speelavond in De Krocht, 
loopt u gerust eens binnen 
en proef de genoegelijke 
sfeer.

avond en zaterdagochtend 
lessen gevolgd worden. Er 
wordt gedurende 12 weken 
les gegeven. De eerste les 
staat alweer gepland op 
woensdag 7 april en bij op-
gave krijgen de leerlingen 
van 2009 voorrang bij in-
schrijving. Kosten voor niet 
leden zijn € 76,50. Opgave 
voor lessen dienen uiter-
lijk 10 maart ingeleverd te 
worden. Wie geen lessen 
volgt, kan op maandag- en 
vrijdagavond, van 19.00 
uur tot 22.00 uur, een baan 
huren voor de periode van 
1 april tot 30 september 
2007. De kosten hiervan 
zijn € 129 per baan en per 
uur voor de periode. Er is 
een beperkt aantal banen 
beschikbaar. Voor extra 
informatie over boven-
staande of het aanvragen 
van een lesbrochure kunt 
u mailen naar coördina-
tor Raymond Lembeck: 
r.lembeck@hetnet.nl.

De hierboven genoemde verleende vergunningen/ geno-
men besluiten liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U 
kunt ze inzien tijdens openingstijden. Belanghebbenden 
kunnen gedurende een termijn van zes weken na be-
kendmaking een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. 
De datum van bekendmaking is de verzenddatum van de 
vergunning. Indien het geen vergunning betreft is dit de 
publicatiedatum. U richt uw bezwaarschrift met vermel-
ding van “bezwaar” in de rechterbovenhoek van uw brief 
aan het college van Burgemeester en Wethouders, Postbus 
2, 2040 AA Zandvoort. Het bezwaar schorst in beginsel 
niet de werking van het besluit waartegen het is gericht. 
In geval van spoed kunt u een verzoek om een voorlopige 
voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de 
Rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, Postbus 1621 
2003 BR Haarlem. Een dergelijk verzoek dient vergezeld te 
gaan van een afschrift van het bezwaarschrift.

Vervolg gemeentelijke publicatie week 08

Centraal telefoonnummer 
Alle afdelingen zijn bereikbaar via (023) 574 01 00, maandag t/m 
donderdag 8.30 – 17.00 uur en vrijdag 8.30 - 16.00 uur. 

Melding of klacht? 
Bel met de Centrale Meldlijn (023) 574 02 00, óf vul op de  
website het digitale formulier in óf stuur een brief naar de 
klachtencoördinator. 

Openingstijden Centrale Balie 
Maandag t/m woensdag:  08.30  -  16.00 uur 
Donderdag:  08.30  -  20.00 uur 
Vrijdag:  08.30  -  12.30 uur 
Tijdens de donderdagavondopenstelling kunt u maar voor een 
beperkt aantal zaken terecht: paspoorten en rijbewijzen e.d. 

Openingstijden begraafplaats 
De algemene begraafplaats en dierenbegraafplaats aan de 

Tollensstraat zijn dagelijks open tussen 08.00 - 18.00 uur. 

Collegelid spreken? 
Een afspraak maken met een collegelid doet u via het 
centrale telefoonnummer. Daarbij geeft u aan waarover 
u het collegelid wilt spreken. 
Het kan zijn dat u eerst naar een vakafdeling verwezen 
wordt. 

Vragen over een bouwplan? 
Voor vragen over concrete of gewenste bouwplannen 
is de werkeenheid Vergunningverlening op werkdagen 
telefonisch bereikbaar tussen 08.30 en 16.00 uur. 

Op zoek naar werk of aanbieden van vacature? 
Werkgevers en werkzoekers maken gebruik van 
www.werkeninzandvoort.com. 
Voor het vinden of aanbieden van banen in Zandvoort. 



30

U kunt nog inschrijven voor de Circuit Run

Zumba work-out bij Kenamju

Julie van Bellen opnieuw 
Noord-Hollands Kampioen

circuitrun

zumba

paardensport

De Runner’s World Zandvoort Circuit Run die wordt gehou-

den op zondag 28 maart 2010 is populairder dan ooit. Hoe-

wel dit pas de derde editie is, staat de teller wat betreft het 

aantal inschrijvingen ruim voor op de vorige twee edities. 

Er is geen deelnemerslimiet, maar wel een inschrijvingster-

mijn, deze sluit op zondag 7 maart om middernacht. Er is 

dus nog minder dan twee weken alle kans in te schrijven 

voor deze spectaculaire run die nu al een voorjaarsklassie-

ker genoemd mag worden!

Sportcentrum Kenamju in de A.J. v.d. Moolenstraat, start 

3 maart met een beginnerscursus Zumba. Zumba verovert 

op het ogenblik Nederland met een sneltreinvaart. De be-

ginnerscursus wordt aangeboden voor € 20 voor 5 lessen 

en start om 19.00 uur. Zorg dat je er snel bij bent want 

vol=vol!

Ons talentvolle plaatsgenootje Julie van Bellen (11) is vorige week opnieuw Noord-Hollands  
Kampioen springen geworden. Twee weken daarvoor werd zij eveneens Noord-Hollands 
kampioen bij de dressuurruiters. Beide prestaties leverde zij met haar pony Lester.

De afstanden die op het pro-
gramma staan, bieden voor 
ieder wat wils. Daarmee 
wordt de Runner’s World 
Zandvoort Circuit Run een 
echt familie-evenement. De 
12 km is er voor de lopers 
met de lange adem. Het een 
uitdagende afstand, waarin 
circuit, strand, boulevard en 
dorpscentrum zijn opgeno-
men. De minder geoefende 
loper kan zich inschrijven voor 
de laagdrempelige 5 km, die 

Dat Zumba populair aan 
het worden is, is niet zo ver-
wonderlijk. Als je een tijdje 
niet aan je conditie hebt 
kunnen doen, en je wilt 
weer snel fit zijn, dan ga 
je gewoon aan de Zumba. 
Als je van dansen houdt en 
tegelijk een stevige work-
out wil doen, dan is Zumba 
fitness iets voor jou! Tijdens 
deze lessen vol met Zuid-
Amerikaanse dansstijlen 
zoals de cumbia, merengue, 
salsa, reggaeton, mambo, 
rumba en calypso kan je 
aan je lichaam werken en 
plezier maken tegelijk, en 
wie wil dat nou niet?

Naast de vetverbranding die 
Zumba met zich meebrengt 
(600kcal tot 1000 kcal per 
uur!) doe je ook aan spier-
opbouw en conditietraining. 
De verschillende ritmes van 

Vorig jaar augustus werd zij 
ook kampioen met Lester 
maar dan in een klasse lager. 

wordt gelopen in een aparte 
Ladies- en Mens Circuit Run. 
Deelnemers aan dit onder-
deel blijven op het circuit.

Scholieren zijn welkom voor 
het Scholenkampioenschap. 
Dat klinkt serieuzer dan het 
is. Belangrijk hierbij is te we-
ten dat iedereen die de gym-
lessen volgt, op het circuit 
van Zandvoort een rondje 
van 4,2 km kan lopen. Wie 
het leuk vindt of wil ken-

de Zuid-Amerikaanse dans-
stijlen zorgen ervoor dat je 
tussen de snellere nummers 
door even kan herstellen. 
Naarmate de lessenreeks 
vordert volgen de nummers 
elkaar sneller op. 
Hoewel je veel plezier maakt 
en roepen, dansen, schud-
den en lachen deel uitmaken 
van de Zumba dansen, is dit 
toch een work-out. Je merkt 
al na een aantal trainingen 
dat je uithoudingsvermogen 
verbetert, ondanks het feit 
dat de oefeningen zwaarder 
worden. 

Zumba is ideaal om stilaan 
je spiermassa opnieuw op 
te bouwen als je een tijdje 
niet aan sport hebt kunnen 
doen. Het biedt je zelfs de 
kans om op een ludieke en 
niet-alledaagse manier je 
buikspieren te trainen.

Nu herhaalde zij haar presta-
tie in een zwaardere klasse. 
Met haar andere pony, Duke 

nismaken met hardlopen, 
kan de leraar Lichamelijke 
Opvoeding op school hier-
naar vragen. Het is de be-
doeling dat er in teamver-
band wordt deelgenomen, 
waarbij de nummers een 
tot en met vier tellen voor 
het klassement. Dus heb 
je vrienden of vriendinnen 
die ook willen lopen, vorm 
dan een team! Vorig jaar 
won College Hageveld uit 
Heemstede, maar hier geldt 
net als bij de Olympische 
Spelen, dat meedoen be-
langrijker is dan winnen. De 
scholieren worden onder-
weg vermaakt met verschil-
lende DJ’s die ‘dancemuziek’ 
draaien op het circuit en 
raceauto’s die te bewonde-
ren zijn. Inschrijven, voor alle 
onderdelen, kan dus nog tot 
en met zondag 7 maart, tot 
middernacht en alleen via 
www.rwcircuitrun.nl.

Klassieke fitnessmethodes 
hebben dikwijls het nadeel 
dat ze achteraf spierpijn en 
een stram gevoel opleveren. 
Dit is niet zo wanneer je aan 
Zumba doet. Je krijgt de kans 
om met de oefeningen mee 
te doen naargelang jouw 
conditie het toelaat en je kan 
dit langzaamaan opbouwen. 
Zumba is daarom ook ideaal 
om te revalideren. Ben je 
minder fit of wil je tijdens je 
revalidatie aan Zumba doen, 
dan kan dit perfect doordat 
je de oefeningen op je eigen 
tempo kunt uitvoeren.

Bij Zumba kan alles en moet 
niets. Je doet zo intensief 
mee als je zelf maar wilt. 
Hou je niet van het springen 
of heb je pijn in je knieën of 
enkels? Dan doe je de oe-
fening gewoon mee in die 
mate waarin het mogelijk 
is. Zumba  bestaat uit bewe-
gen op verschillende ritmes. 
Snellere oefeningen worden 
afgewisseld met tragere 
nummers, zodat je tussenin 
even een slokje water kunt 
drinken en op adem komen. 
Je hebt dan weer nieuwe 
energie om verder te gaan.
 

of New Forest, zette ze tijdens 
het springconcours zelfs de 
snelste tijd neer, 35.57 sec., 
maar jammer genoeg stoot-
te ze een balk van de laat-
ste hindernis waardoor ze 
4 strafpunten moest incas-
seren. Ze gaat nu weer hard 
trainen voor de Nederlandse 
Kampioenschappen waar 
zij aan deel zal nemen en 
die op 20 maart in Ermelo 
plaats zullen vinden. De 
Zandvoortse Courant zal har 
blijven volgen.

Julie van Bellen tijdens het springconcours
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Simpele winst Lions heren

15e lustrum ZHC 

Slechte start funest voor 
basketbaldames

Gert Jan Bluijs Sjoelkampioen

basketbal - heren

hockey

basketbal - dames

sjoelen

Opnieuw hebben de heren van The Lions duidelijk gemaakt 
welk team dit seizoen het sterkste is in de 3e Rayonklasse. 
Het Haarlemse Onze Gezellen 2 kon met een 118-58 neder-
laag de wonden gaan likken.

Op 5 maart 2010 is het 75 jaar geleden dat de Zandvoort-
sche Hockey Club is opgericht. Daarmee is de vereniging 
een van de oudste van Zandvoort en zeker de oudste ver-
eniging op het huidige Duintjesveld. Een vereniging waar 
nog steeds veel mensen met plezier het hockeyspel beoe-
fenen. Dit op twee kunstgrasvelden en gehuisvest in de 
sfeervolle ambiance van het clubhuis ‘De Sterrenburg’. 

De meer dan slechte start van de inhaalwedstrijd tegen de 
reserves van het Amsterdamse US, die de dames van The 
Lions op het veld legden, heeft ze uiteindelijk de kop ge-
kost. Na het eerste kwart was de stand 17-2 en het verschil 
was aan het einde van de wedstrijd 18 punten, 60-42.

Gert Jan Bluijs is dinsdagavond in café Koper de nieuwe 
Zandvoortse Sjoel Kampioen geworden. Aan het kampi-
oenschap mochten alleen heren deelnemen, de dames 
hadden al eerder hun kampioenschap.

ge is wel dat de tegenstan-
ders op allerlei manieren je 
uit de wedstrijd willen spe-
len en uit frustratie onnodig 
grove fouten op de persoon 
gaan maken. Als dan ook nog 
de arbitrage het duidelijk 
‘zielig’ gaat vinden, moet je 
oppassen dat je niet terug 
gaat vallen. Het was dan ook 
geen leuke wedstrijd om uit 
te spelen. Op het laatst was 
het fouten ontwijken en ho-
pen dat de scheidsrechter 
wilde fluiten. Ons antwoord 
waren de alleszeggende cij-
fers, waarmee we OG terug 
naar Haarlem stuurde”, zei 
Martina.

Het was aan Zandvoortse 

11.00 uur: 
Ouder/Jeugd Wedstrijden, 
categorieën Benjamins, F 
en E Teams.
12.00 uur: 
Meisjes D, behendigheids-
wedstrijden en wedstrijd  
D 1 tegen D 2
13.00 uur: 
Lunch voor de oud-leden 
en wedstrijd MA1 - 
Heerhugowaard MA1
14.30 uur: 
Wedstrijd gemeente 
Zandvoort - ZHC (trainers 
en coaches)
16.00 uur: 
Receptie
20.00 uur: 
Feest met livemuziek en 
diskjockeys aller tijden

Op basis van een samenge-
stelde ledenlijst aller tijden 

“Het was weer een gemak-
kelijke wedstrijd. In de eerste 
helft lieten we eigenlijk nog 
‘teveel’ punten toe, 60-35. De 
tweede helft deden we het 
een stuk beter en kon OG 
maar 23 punten aan laten 
tekenen”, was het nuchtere 
commentaar voor de top-
scorer aan Zandvoortse kant, 
Marvin Martina.

Na het eerste kwart kwa-
men onze plaatsgenoten 
pas op stoom. OG kon de 

Het 15 lustrum zal niet on-
opgemerkt voorbijgaan 
want op zaterdag 6 maart 
aanstaande zal dit gevierd 

Ook dit gebeurde in die 75 jaar | Foto GOZ bld15114

zijde alleen maar afwach-
ten wie het honderdste 
punt zou gaan maken en 
maar ook hoe hoog de 
uitslag zou gaan worden. 
Opvallend was opnieuw het 
optreden van talent Lars 
Leferink die speelt alsof hij 
nergens anders gespeeld 
heeft en deze wedstrijd 
goed was voor 15 punten. 
De eerstkomende wedstrijd 
staat gepland op 6 maart 
om 18.30 uur in de Korver 
Sporthal. Tegenstander is 
dan het op de vijfde plaats 
staande Alkmaar Guardians. 
Topscores van Lions: Marvin 
Martina 48; Ron v.d. Meij 23; 
Robert ten Pierik 18 en Lars 
Leferink 15 punten.

worden zo veel mogelijk le-
den benaderd om deel uit 
te gaan maken van de eve-
nementen die dag. Omdat 
het echter onmogelijk is om 
alle adressen en alle leden 
tot in detail in kaart te bren-
gen doen wij hierbij een op-
roep aan alle mensen die 
deel willen uitmaken van 
deze dag om zelf kenbaar te 
maken dat men wil komen 
en aan welke onderdelen 
men mee wil doen. Voor de 
lunch en het feest zal een 
(kleine) bijdrage gevraagd 
worden. U kunt zich aan-
melden via oudleden@zh-
conline.nl. Aanmelden kan 
ook via Linkedin en Hyves. 
Of een kort berichtje naar: 
Zandvoortsche Hockey 
Club, Postbus 455 2040 AL 
Zandvoort.

eerste tien minuten nog re-
delijk bijblijven, 27-18, maar 
daarna was het hek van de 
dam. Toen in het tweede 
kwart de Zandvoortse aan-
val echt ging lopen, met 
een ijzersterke Ron v.d. Meij 
onder het bord, en de ver-
dediging wat strakker werd 
aangetrokken, hadden de 
Haarlemmers niets meer te 
vertellen en was de stand 
bij rust al opgelopen naar 
60-35. “Keerzijde van zo een 
grote voorsprong halverwe-

worden in de stijl van de 
Zandvoortsche Hockey Club.
Het programma is als  
volgt: 

“We begonnen verschrikke-
lijk slecht niet qua basket-
bal maar scorend. Alles ging 
mis, zowel het schot als de 
lay-up. In het tweede kwart 
ging het steeds beter en kre-
gen we de bal er wel in. Maar 
het kwaad was al geschiet”, 
herinnert coach Richard 
Koper zich. Duidelijk was 
dat de Zandvoortse dames 
echt geen slechte wedstrijd 
speelden en dat ze met op-
geheven hoofd naar huis toe 

20 mannen waren vanaf 
20.00 uur geconcentreerd 
bezig om de sjoelschijven in 
de vakjes te krijgen. Na een 
aantal spannende voorron-
den hadden Bluijs, Kees van 
Dam en Harald Moerman 
(Amsterdam) zich voor de 
finale ronde geplaatst. Bluijs 

konden. Koper: “We hebben 
echt een goede wedstrijd 
gespeeld als je bedenkt dat 
we tegen de nummer twee 
van de competitie speelden, 
alleen jammer van dat eerste 
kwart. Dat zijn nu eenmaal 
de mysteries van de sport 
en dat kan iedereen overko-
men.” Onze plaatsgenoten 
spelen op 6 maart een thuis-
wedstrijd tegen Alkmaar 
Guardians. Deze wedstrijd 
begint om 20.15 uur.

haalde uiteindelijk het res-
pectabele aantal van 109 
punten. Van Dam deed daar 
niet veel voor onder met zijn 
108 punten en Moerman was 
goed voor 106 punten. De 
grote finale, de Battle of the 
Sexes, zal op 9 maart aan-
staande gespeeld worden.

www.sportinzandvoort.nl

“Sport is goed voor lichaam en geest”
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7 23119Actueel Actueel Cultuur Sport
Gouden Gregorius
medaille voor
Duivenvoorden

Familie Bakels  
centraal tijdens 
Genootschapsavond

Panelen op muur
Van Fenemaplein
worden onthuld

Beslissingen
gaan vallen
in Final Four

6e jaargang • week 09
04 maart 2010

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

De Mannetjes

Vriendjespolitiek

‘Na al het moddergooien, 
ben ik benieuwd wie  
nu coalitievrienden 

gaan worden.’

10 maart afscheid oude raad
11 maart installatie nieuwe raad

20 uur Raadhuis
www.zandvoort.nl

De VVD heeft de vijf zetels die ze afgelopen vier jaar in de Zandvoortse gemeenteraad had-
den, opnieuw behaald. Wethouder en lijsttrekker Wilfred Tates was enorm in zijn sas toen 
de (voorlopige) einduitslag bekend werd gemaakt. De beide andere coalitiepartijen, OPZ en 
PvdA, verloren ieder een zetel. Per saldo verloor de coalitie 1104 stemmen.

VVD blijft de grootste partij in Zandvoort

Raadhuisplein 14
T. 023-573 64 61 - Zandvoort 

  Actie week 9:
• Heel tijgerwit + Heel fijn volkoren 
  voor € 3,50
• 10 zachte witte bollen € 2,50

  Actie week 10:  
• Toscaans donker + Heel pan 
  witte bloem € 3,50
• Roomboter gevulde koek € 1,25

Stap ook eens binnen voor een  
kopje koffie met een punt appel gebak 

met slagroom voor € 3,50

“We zien dat het beleid dat 
de VVD vier jaar geleden 
heeft ingezet, beloond is ge-
worden. Hier hebben we dus 
vier jaar voor gewerkt. Als 
er niet zoveel onenigheid in 
mijn partij was geweest, zou-
den we misschien wel op zes 
of zeven zetels uitgekomen 
zijn”, aldus een dolblije en 
trotse Tates. Wethouder Gert 
Toonen, lijsttrekker PvdA, was 

duidelijk aangeslagen toen hij 
de uitslag hoorde en verwees 
naar het zogenaamde lande-
lijk effect waardoor zijn partij 
minder stemmen zou hebben 
gekregen. De Zandvoortse 
PvdA houdt, dankzij een rest-
zetel, nog 2 zetels over. Gijs de 
Roode echter, de jongste CDA-
lijsttrekker in Nederland, had 
daar geen boodschap aan. 
“Wij hebben het helemaal 

zelf gedaan. We zijn nu de 
derde partij van Zandvoort 
en hebben geen last gehad 

Aantal stemmen per partij 2010 vergeleken met 2006:

van de landelijke trend”, riep 
hij met een grote glimlach 
op zijn gezicht. Dat OPZ ook 
een zetel zou gaan verliezen, 
hadden de ouderen niet voor-
zien alhoewel Bruno Bouberg 
Wilson er wel rekening mee 
had gehouden.

Winnaars
Winnaars waren er natuurlijk 
ook. Ten eerste wordt D66 
voor het eerst in lange tijd 
weer in de Zandvoortse raad 
vertegenwoordigd. Alleen was 
er misschien wel met twee ze-
tels rekening gehouden, het 
werd er echter één. De andere 
winnaar is GBZ. De lokale par-
tij kwam, dankzij een restzetel, 
uit op twee zetels, een winst 
van één. Lijsttrekker Michel 
Demmers: “De Zandvoortse 

Vlnr.: de nieuwe raadsleden Ellen Verheij (VVD), Jos van der Drift (VVD),  
Robbert de Vries (D66), Virgil Bawits (GL) en Andor Sandbergen (CDA)

Auto Strijder
Zandvoort

www.autostrijder.nl

Wooncafe
zaterdag 
6 maart

zie advertentie
 pagina 8

kiezer heeft onze opstelling 
ten aanzien van een aantal za-
ken die de Zandvoorters aan-
spreken, zoals parkeren en de 
watertoren, en ons goede pro-
gramma beloond. We kunnen 
weer meespelen.” Ook Sociaal 
Zandvoort wordt de komende 
raadsperiode in de raad verte-
genwoordigd, zei het dat het 
met de hakken over de sloot 
was. Ook zij konden profiteren 
van een restzetel. GroenLinks 
tenslotte consolideerde de ze-
tel die Cees van Deursen vier 
jaar geleden had ingenomen. 
Hij wordt opgevolgd door 
Virgil Bawits die vooral “beter 
met de Zandvoorters wil gaan 
communiceren”.

Nieuwe coalitie
Een nieuwe coalitie vormen 

zal niet gemakkelijk worden. 
Er zijn waarschijnlijk vier par-
tijen nodig om een veilige 
marge te hebben ten aan-
zien van de oppositie, wie dat 
dan ook moge worden. Dat 
de VVD als grootste partij het 
voortouw moet nemen in de 
onderhandelingen is volstrekt 
duidelijk. Met wie ze gaan sa-
menwerken om een college te 
vormen ligt in het verschiet en 
zou best wel eens lang kun-
nen duren voordat dat bekend 
is. Woensdagavond, nadat de 
verkiezingsuitslag bekend 
was, viel er in de wandelgan-
gen een oplossing te bespeu-
ren. Hier en daar werd geop-
perd om te komen tot een 
college met drie wethouders 
in fulltime baan en een deel-
tijd wethouder.

Lijst	 	 Raad	2010	 %	 Zetels	’10	 Raad	2006	 %	 Zetels	’06	 Verschil

1 VVD 1844 26.5 5 2238 29.53 5 -394
2 OPZ 1308 18.8 3 1683 7.41 4 -375
3 PvdA 777 11.17 2 1112 13.69 3 -335
4 CDA 944 13.57 2 1038 22.20 2 -94
5 GBZ 732 10.52 2 562 14.67 1 +170
6 GL 532 7.64 1 351 7.86 1 +181
7 D66 498 7.16 1 0 0.00 0 +498
8 SZ 324 4.66 1 0 0.00 1 (was SP) +324
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familieberichten Algemene uitvaartbegeleiding Zandvoort
Omdat u voor kwaliteit kiest!

~ Regelen en uitvoeren van de uitvaart 

~ Verzorging van overledene  
~ Begeleiding voor nabestaanden 

~ Persoonlijke aandacht 
    voor U en Uw dierbare 

Dag en nacht bereikbaar

023 -7515 666
Gevestigd in Zandvoort

Evert H. Schweitzer
Voor een stijlvolle en verzorgde uitvaart

www.zandvoortsecourant.nl

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

Kantooradres: Kleine Krocht 2 • 2042 JN Zandvoort 
Tel 023 – 5732 752 • info@zandvoortsecourant.nl
Openingstijden: maandag en dinsdag 09.00 - 17.00 uur.
Overige dagen op afspraak.
Advertentie acquisitie: Letty van den Brand-Kinderdijk 
Tel. 06 – 4342 9783 • letty@zandvoortsecourant.nl
advertenties@zandvoortsecourant.nl
Bladmanager: Gillis Kok 
Tel. 06 - 460 460 26 • gillis@zandvoortsecourant.nl
Centrale redactie: Joop van Nes 
Tel. 06 – 1448 2685 • joop@zandvoortsecourant.nl
Vormgeving: IR Design Zandvoort 
Kleine Krocht 2 - 2042 JN Zandvoort
Druk: Dijkman offset 
Visseringsweg 40 - Diemen
Verspreiding: ZVO Verspreiders 
Tel. 06-1139 1478 • www.zvo-verspreiders.nl
Uitgever: Zandvoort Press B.V.
Oplage: 9.250 exemplaren

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

colofon

UITVAARTZORGCENTRUM ZANDVOORT
Tollensstraat 67, 2041 PR  Zandvoort.

Telefoon (023) 571 32 78.
www.uzn-nederland.nl

UITVAARTCENTRUM HAARLEM
Parklaan 36, 2011 KW  Haarlem.

Telefoon (023) 532 87 50.
www.uitvaartcentrumhaarlem.nl

Sinds 1992
uw uitvaartondernemer in Zandvoort.
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burgerlijke stand
13 februari - 26 februari 2010
Geboren:
Sam, zoon van: van der Zwet, Hermanus Martinus en: 
Morriën, Marjolein.
Jan, zoon van: de Jong, Jacobus Franciscus en: Koelemeijer, 
Melanie Trijntje Louisa.

Ondertrouwd:
Klepper, Remco Arnoldus en: Riemeijer, Catharina.
Neerincx, Jeroen Frederik en: Booi, Esther Karina.
 
Overleden :
Loos geb. Hakvoort, Josephine, oud 80 jaar.
Post, Jan, oud 86 jaar. 
Sevens geb. van Hoeck, Wilhelmina Huberta, oud 89 jaar.
Dukkers, Fernanda Emma Clara, oud 85 jaar.
Moreno, Maria Angélica, oud 65 jaar.
Paap, Alois, oud 73 jaar.
Meeuwig geb. Spaans, Adriana Piroska Elisabeth, oud 68 jaar.
Kieft geb. Mak, Klazina Suze, oud 85 jaar.

VAnAf MOrgenAVOnD KUnt U
Bij OnS weer tereCht VOOr

VerrASSenDe gereChten VAn
Onze nieUwe MenUKAArt

VOOr reSerVeringen: 023-5713200
www.BeAChClUBtien.nl

Komende zondag
Protestantse gem. Zandvoort
10.00 uur ds. mr. J.W. Verwijs
www.kerkzandvoort.nl

RK Parochie St. Agatha
10.30 uur Mevr. T. Boddaert
www.aap-parochies.nl

RK Parochie Antonius & Paulus
10.30 uur Mevr. M. Holt

kerkdiensten 

Tot het laatste toe, wilde je je geven.
Door de kracht bleef je in leven.
Je was zo moe,
je hebt gestreden tot het laatste toe.

Mary

Intens verdrietig, en vol bewondering voor de wijze 
waarop hij met zijn ziekte is omgegaan, geven wij u  
kennis dat thuis rustig is overleden mijn allerliefste man, 
onze dierbare vader, schoonvader, opa, broer en zwager

Alois Paap

 Zandvoort,    Zandvoort,
 6 mei 1936 23 februari 2010

Mary Paap-Frie

Rolanda en Jan †
 Chantal en Daniël
 Mariëlle

Louise en Wilco

Fred en Rosanna

Broers, zus, zwager,
schoonzussen

De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden.

Hierbij willen wij iedereen bedanken voor de vele  
bezoekjes aan Alois, de vele lieve kaarten  
en mooie bloemstukken.

Zie pagina 10

Iets te (ver)kopen?

Plaats een Zandkorrel

maart w a t e r
hoog Laag hoog hoogLaag
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-
-
-
-
-
-
-

00.50
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06
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09
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02.55
03.35
04.14
05.16
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08.10

05.47
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07.16
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08.55
1 0.1 4
1 2 . 1 6
1 3 . 1 4

1 3 . 4 5
14.34
1 5 . 3 5
16.04
16. 45
18.05
19.40
21 .26

18.07
1 8 . 5 5
19.39
20.36
21 . 45
23.24

-
-

waterstanden

Bel 023-5732752 of mail 
info@zandvoortsecourant.nl

Spotlight €35,- Met ZandvoortPas: 125,-

Iemand eens in de Spotlights zetten?
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zijn er weer veel nationale da-
gen. Op 1 maart was het com-
plimentendag en 3 maart, 
tegelijk met de gemeentelijk 
verkiezingen, nationale lui-
zendag. Is politiek toch een 
luizenbaan? Hoe zijn toch al 
die onzindagen in ons leven-
tje gekomen? Want compli-
mentjes geef je niet alleen op 
1 maart, die moet je elke dag 
geven of krijgen. En denkt 
men heus dat op 3 maart er 
hoofdluizen te vinden zijn? 
 Stel dat ik vandaag een 
complimentje mag geven dan 
gaat die niet naar diverse po-
litieke partijen in Zandvoort. 
De moddergevechten over 
en weer op de weblogs wa-
ren abnormaal en getuig-
den niet van respect. Flauw 
gehakketak, dat verwacht je 
toch niet van kandidaten die 
straks misschien braaf in de 
raad zitten? Maar ach, als ik 
de ingezonden brief van 16 
jaar geleden teruglees van 
mijn jongste dochter, dan is 
er niet veel veranderd. Daarin 
spreekt ze haar teleurstelling 
uit over haar eerste stemer-
varing. Vol verwachting koos 
ze de partij waar ze als bur-
ger het meeste vertrouwen 
in had. Met verbazing las ze 
later over vechtpartijen voor, 
tijdens en na de verkiezingen. 
Met onterechte, gepubliceer-
de beschuldigingen over en 
weer en kinderachtige spel-
letjes. Terecht vroeg ze zich 
af of dit nu de mensen waren 
die ‘haar’ dorp moesten gaan 
besturen?
 Tot slot eindigde ze met: 
“Waar gaat het nu eigenlijk 
allemaal om? Om macht en 
aanzien? Sorry, maar met dit 
kinderachtige gedoe lukt ‘t 
niet. Maak uw beloftes waar 
en ga aan de slag met zaken 
die voor ons van belang zijn. 
Wij hebben namelijk u geko-
zen en verwachten dat u daar 
wat mee doet! Maak er een 
fantastisch dorp van zonder 
elkaar in de haren te vlie-
gen: wordt volwassen.” Haar 
woorden van toen 
klinken nog steeds als 
muziek in m’n oren. 
Brenda, alsnog mijn 
compliment. 

cartoon
OOGSTEN

Volgens mij…
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Lijsttrekkersdebat blijkt schot in de roos

Opkomst Zandvoortse 
gemeenteraadsverkiezingen in 2010 lager dan in 2006

Het lijsttrekkersdebat in Zandvoort, afgelopen maandag 
in De Krocht, is een schot in de roos gebleken. De zaal was 
afgeladen vol en uitbater Theo Smit heeft zelfs stoelen bij 
moeten zetten. Een voor Zandvoort nieuw fenomeen heeft 
zich aangediend en is zeker voor herhaling vatbaar.

Vragen uit de zaal

procedure van de avond uit. 
Iedere lijsttrekker kreeg in 
eerste instantie 2 minuten 
om zich voor te stellen aan de 
zaal die verdeeld was in leef-
tijdsgroepen. Daarna konden 
zij de speerpunten van hun 
partijen verduidelijken waar 
door de anderen, en uiteraard 
de mensen in de zaal, op ge-
schoten kon worden. Zo ont-

De zaal was gevuld met nu 
eens meer dan alleen maar 
de in politiek geïnteresseerde 
Zandvoorters, zoals in het ver-
leden bij andere gelegenhe-
den zo vaak anders het geval 
was. De organisatie mag zich 
daarin verheugen! Na een 
kort woord van burgemeester 
Niek Meijer legde gespreks-
leider Peter Schoemaker de 

De gemeenteraadsverkie-
zingen 2010 zullen niet 
bepaald de boeken ingaan 
door een hoog opkomst-
percentage. Ondanks dat 
burgemeester Niek Me-
ijer regelmatig opriep om 
te gaan stemmen konden 
slechts 50,9% (6992) van de 
13.736 kiesgerechtigden de 
weg naar een van de twaalf 
stembureaus vinden. Dat is 
maar liefst bijna 5% minder 
dan in 2006. Toen echter 
speelde de Middenboule-
vard een grote rol in de ver-
kiezingsstrijd. Deze keer lag 
dat wat genuanceerder.

Volgende week woensdag 10 en donderdag 11 maart staan 
er twee zeer bijzondere raadsvergaderingen gepland. 
Woensdag komt de huidige raad voor de laatste keer bij-
een, donderdag zal de eerste vergadering van de raad in de 
nieuwe samenstelling plaatsvinden.

Bijzondere raadsvergaderingen

Het afscheid van de raad 
betekent tevens voor een 
aantal huidige raadsleden 
de laatste vergadering als 
zijnde raadslid. Een aantal 
heeft aangegeven niet meer 
beschikbaar te zijn en er zul-
len er wellicht ook een paar 

zijn die niet herkozen zijn 
geworden.

Donderdag komt de raad in 
de nieuwe samenstelling bij-
een. Dan zullen alle raadsle-
den de belofte dan wel de eed 
moeten afleggen, dit na het 

overleggen en onderzoeken 
van hun geloofsbrieven. Een 
vergadering als deze heeft 
altijd een feestelijk tintje. 

Ten slotte zullen op 13 april 
in de vergadering van de ge-
meenteraad de nieuwe sa-
menstellingen van de diverse 
raadscommissie bekend wor-
den gemaakt. Mochten hier-
voor bijzondere commissie-
leden in aanmerking komen, 
dan zullen die ook de belofte 
of de eed moeten afleggen.

stond een levendige discus-
sie die door de strakke leiding 
van Schoemaker nergens uit 
de hand liep.

Uiteraard was het de lijsttrek-
kers te doen om de stemmen 
van de nog ‘zwevende’ kiezers. 
Daarvan zaten er toch een 
aantal in de zaal, zoals zij aan 
het begin van de avond duide-
lijk hadden gemaakt. Of dat 
uiteindelijk is gelukt moest 
nog worden afgewacht. 
Sommigen zeiden van wel, 
maar nu de verkiezingen ge-
weest zijn moet blijken of ze 
ook woord hebben gehouden.

Uitslag per stembureau in aantallen in 2010:

Meer specifieke getallen vindt u op: http://www.zandvoort.nl/verkiezingen/index.html

	 VVD	 OPZ	 PvdA	 CDA	 GBZ	 GL	 D66	 SZ	 Totaal

Zandvoorts Museum 203 252 76 92 86 77 39 20 845

Sunparks hotel 222 129 52 76 78 65 38 28 688

Oranje Nassauschool 249 164 73 139 81 67 75 24 872

Voormalig VVV-kantoor 187 172 87 109 90 56 62 36 799

Rode Kruisgebouw 159 112 101 139 105 43 39 77 775

De School 179 80 56 81 49 48 60 17	 570

Pluspunt 1 77 116 82 80 60 23 25 38 501

Huis in de Duinen 116 87 65 68 47 39 34 19 475

Nieuw Unicum 17 9 27 21 9 16 10 8 117

A.G. Bodaan 258 43 26 45 18 29 57 4 480

Pluspunt 2 105 92 76 63 62 40 33 30 501

NS Station 72 52 56 31 47 29 26 23 336

Totaal	 1844	 1308	 777	 944	 732	 532	 498	 324	 6959
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Tel: 06-40601692  E-mail: pzwemmer@casema.nl

• Klein onderhoud (in en om het huis)

• Overkappingen
• Timmerwerk
• Hekwerken
• Bestrating

Onderhoudsbedrijf P. Zwemmer

SCHILDERW
ERK GLAS

Dierenartsenpraktijk

Mevr. A.C. Dekker - Lukkassen

Spreekuur: ma. t/m vr. 13.00 - 14.00 uur
 ma.- wo.- vr. avond 19.00 - 20.00 uur
 en volgens afspraak

Lijsterstraat 7  -  2042 CH Zandvoort  -  Tel. (023) 571 58 47

Mooi, mooi, mooi!!!
Specialist voor al uw bloemwerken.

VAN AACKEN 
GLASZETTERSBEDRIJF 
levering en plaatsing alle glassoorten.

NU OOK:
vernieuwen kozijnen & schilderwerk.

vrijblijvende offerte!
023-5720480 / 06-41374921
e-mail: aacken@kpnmail.nl

belastingaangiften / fiscale adviezen  •  administraties / boekhoudingen 
jaarrekeningen  •  accountantscontrole / management ondersteuning 

Uitvaartverzekering
Snel en eenvoudig te regelen

DORSMAN.NL OF 023-5714534

Strandpaviljoen 
Thalassa 18

sinds 1959

Het kombuis is
weer geopend!
Elke dag tot 21.00 uur

Voor reserveren: 023-5715660

Vers aan zee!

Krant niet ontvangen?
Bel vrijdagmiddag 06-1139 1478 of mail: info@zvo-verspreiders.nl
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Sneeuw en gladheid lijken verdwenen en vergeten nu de eerste 
blauwe hemel sinds tijden zich laat zien. Het strand wordt weer 
ingericht, de gemeentelijke veegwagens snorren er vrolijk op 
los, zwerfvuil wordt uit de plantsoenen geprikt, de speeltuin-
tjes worden opgefrist, paviljoens gaan open, winkels krijgen 
nieuwe collecties binnen en de hondenpoep …….ligt links en 
rechts helaas weer op plekken waar die niet thuishoort. Wat 
jammer nou toch!  Een simpel plastic zakje meenemen doet 
echt wonderen.

Samen houden we ZANDVOORT SCHOON!?

ZANDVOORT SCHOON!? begroet het voorjaar

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)

en de rechterhand’. Geven 
zonder dat je de hele wereld 
laat weten hoe geweldig je 
bent. Het thema haalde de 
Taizé-werkgroep, een on-
derdeel van de Zandvoortse 
Lokale Raad van Kerken, uit 
het Mattheus-evangelie. 
De bijeenkomsten zijn een 
combinatie van teksten, ge-
bed, stilte en meerstemmig 
zingen, afgeleid van de litur-
gie in het Franse klooster in 
Taizé. Het inzingen is om 
19.00 uur in de Agathakerk 
aan de Grote Krocht, de 
dienst begint om 19.30 tot 
20.00 uur. Na afloop van de 
dienst is er koffie en thee.

Watertoren in top 10
Erfgoedvereniging Heem-
schut, sinds 1911 de grootste 
en oudste particuliere ver-
eniging voor bescherming 
van cultuurmonumenten, 
maakte onlangs de ‘Top 10 
Meest Bedreigd Erfgoed’ 
bekend. Zij wil hiermee 
aandacht vragen voor 
het sluipende proces van 
afbraak en aantasting van 
het Nederlandse cultureel 
erfgoed. Vrijwilligers van 
Heemschut verzamelden 
het afgelopen jaar uit 
heel het land gevallen van 
bedreiging en aantasting 
van karakteristieke gebou-
wen en landschappen. Op 
deze top 10 staat op num-
mer drie onze eigen beeld-
bepalende Zandvoortse 
watertoren. Op deze derde 
plaats moeten we beslist 
niet trots op zijn!

Nieuwe ingang circuit 

Opvallend leeg is het als 
je de oude vertrouwde in-
gang van het Zandvoortse 
circuit indraait. De alom 
bekende stenen kolom-
men bij de ingang en het 
daarbij behorende hek-
werk zijn verdwenen en 
een simpele afrastering 
vormt nog een afschei-
ding met de straat. Ook 
de bekende kaartverkoop-
kassa’s links en rechts van 
de weg waar alle contro-
les werden gehouden zijn 
inmiddels weg. Het is een 
kale boel geworden. Een 
ding is zeker, binnenkort 
gaan de werkzaamheden 
van start om weer een 
nieuwe en glorieuze in-
gang naar het circuit te 
maken.

Housevision

Vorige week woensdag 
was restaurant Filoxenia 
de gastlocatie voor het 
RTL-programma House-
vision. Uit de hele regio 
Am  ster dam werd Filox-
enia gekozen vanwege 
de sfeervolle Griekse am - 
biance. De opgenomen 
scene  ging over de eco-
nomie in Grieken land. 
Tussen de opnames door 

genoten presenta-
trice Eve lyn Struik  
en haar crew van de 
heerlijke hapjes en 
drankjes van de gast-
vrije eigenaar Kostas. 
14 maart wordt het 
programma uitge-
zonden bij RTL.

Andere tijd van 
de opening
Vorige week stond in het 
artikel over de opening van 
de Kinderkunstlijn, vrijdag 
5 maart in het Zandvoorts 
Museum, een verkeerde 
aanvangstijd. Wethouder 
Gert Toonen opent de 
kunstmanifestatie niet 
om 15.30 uur maar om 
14.30 uur. De kunstwerken 
staan daar tentoongesteld 
en zijn bovendien ook bij 
diverse ondernemers te 
bezichtigen. De looprou-
tes zijn beschikbaar bij 
het Zandvoorts Museum 
op het Gasthuisplein, de 
deelnemende bedrijven 
en het Juttersmu-ZEE-um. 
Iedereen is welkom bij de 
opening op 14.30 uur.

Rotonde overzichtelijker

De gewraakte rotonde aan 
de Van Lennepweg is door 
onderhoud van de afdeling 
groen plotsklaps een stuk 
overzichtelijker geworden. 
De struiken en heesters zijn 
dermate ver teruggesnoeid 
dat iedere weggebruiker 
alle andere weggebruikers 
goed kan zien. Een veel 
veiligere situatie is nu ont-
staan. Velen zullen het zeer 
wenselijk vinden dat de 
gemeente dit groen struc-
tureel kort blijft snoeien, 
anders is de onveilige situ-
atie snel weer terug.

Taizédienst
Het thema van de komen-
de Taizé-viering op 5 maart 
in de Agathakerk aan de 
Grote Krocht is: ‘De linker- 

Weinig belangstelling voor jeugddebat

Eerste paal voor Haven van Zandvoort

Het door de gemeente georganiseerde jeugddebat, afgelopen vrijdagavond in café Neuf, 
is slechts marginaal bezocht. Van de circa 600 uitnodigingen die de gemeente stuurde 
aan jonge Zandvoorters die woensdag voor het eerst mochten stemmen, reageerden nog 
geen twintig geïnteresseerden.

Dinsdag is de eerste paal geslagen voor het derde jaarrond 
paviljoen van Zandvoort. De nieuwe eigenaren van Club 
Maritime, paviljoen 9, hebben tevens een nieuwe naam in 
gedachten: Haven van Zandvoort.

De burgemeester opende de avond

Een toost op de eerste paal

kiezingen in Zandvoort had-
den allemaal een jongere 
van hun lijst, voor zover van 
toepassing, en veelal ook de 
lijsttrekker, naar café Neuf 
afgevaardigd. Daar konden 
zij zich, onder leiding van 
Lenna van den Haak en Bas 
Lemmens, zich voorstellen 
en hun motivatie om de 
plaatselijke politiek ‘in te 

De gemeente wilde door 
middel van het debat de 
jongeren aansporen om te 
gaan stemmen. Het eerste 
jeugddebat, vlak voor de ge-
meenteraadsverkiezingen 
van 2006, was wel goed be-
zocht.

De acht politieke partijen 
die deelnemen aan de ver-

gaan’ toelichten. Ook kregen 
zij gelegenheid om de poli-
tieke speerpunten van hun 
eigen partij toe te lichten. 
Helaas waren daar slechts 
een handjevol jongeren van 
getuige. Het overgrote deel 
van het publiek, want het 
was best wel druk in café 
Neuf, bestond uit de plaat-
selijke politieke incrowd.

Het gaat ineens hard met 
de geplande jaarrond pavil-
joens. Het komende seizoen 
komen er twee bij. Naast 
Take Five aan Zee is dat Club 
Nautique, waarvan vorige 
week de eerste paal werd ge-
slagen, en dan nu Haven van 
Zandvoort. In de nabije toe-
komst komen er nog twee 
bij. De eerste op de plaats 
van paviljoen Tijn Akersloot 
aan de boulevard Paulus 
Loot en ook standpaviljoen 
Thalassa zal binnenkort een 
jaarrondpaviljoen worden.



BEL 023 – 5 731 999

www.vrijehuizenmarkt.nl of 
www.nicktenbroeke.nl 

Nick ten Broeke
Emmaweg 21

2042 NT ZANDVOORT

F.: 023 – 5 732 007
M.: 0655 – 13 03 65
E: nick@vrijehuizenmarkt.nl

Aanbod Vrijehuizenmarkt
ook op Funda!

Voordelen Vrijehuizenmarkt op een rij:
• De leukste courtage van Nederland*;
• Bezichtigingen en afspraken 7 dagen per week, ook ’s avonds;
• Persoonlijke en pro-actieve karakter van onze dienstverlening;
• Etalage op A-1 lokatie aan de Grote Krocht in Zandvoort;
• Optimale woning presentatie, fotografie en woning beschrijving;
• Complete makelaardij: uw persoonlijke makelaar bij verkoop, 
 aankoop, verhuur en beheer;
• No cure, no pay;
• Gratis waardebepaling van uw woning*;
• Bel of mail ons voor een vrijblijvende afspraak!
• Uw woning wordt geplaatst op de volgende websites: 
 funda.nl, zah.nl, jaap.nl, huislijn.nl en natuurlijk Vrijehuizenmarkt.nl! 
* Vraag naar de voorwaarden

Bilderdijkstraat 4  Zandvoort

Vuurboetstraat 4 rood  Zandvoort

Oosterparkstraat 53  Zandvoort

Max Planckstraat 40  Zandvoort

Burg. Engelbertsstraat 46  Zandvoort

Dr. J.G. Mezgerstraat 100  Zandvoort

Haarlemmerstraat 88  Zandvoort

Doctor C A Gerkestraat 75  Zandvoort

•	 Direct	verhuizen?	Deze	80-er	jaren	eengezinswoning	met	voortuin	en	besloten	
achtertuin	is	de	afgelopen	jaren	gerenoveerd	in	een	moderne	stijl!		

•	 Deze tussenwoning beschikt o.a. over een zonnige, tuingerichte woonkamer met opensl. 
deuren naar de tuin, moderne keuken landelijke stijl vzv div. inbouwapp., modern toilet 
vzv fontein, moderne badkamer vzv doucheruimte, wastafelmeubel en 2e toilet  
en 3 slaapkamers;

•	 De achtertuin van deze woning grenst aan een autoluw woonerf met 

•	 Charmant	gerenoveerd	voormalig	vissershuisje	uit	1820	zoekt	nieuwe	bewoners!	
• Gesitueerd aan de rand van het “Groene Hart”, op loopafstand van centrum, strand en 

openbaar vervoer; 
• Indeling: o.a. zonnige woonkamer met opensl. deuren naar de voortuin, modern vormge-

geven keuken met zicht op de patiotuin, bijkeuken, moderne badkamer vzv inloopdouche, 
wastafelmeubel, toilet (wandcloset) en design radiator, 1 (optie 3) ruime slaapkamer en 
een besloten patiotuin op het zuiden met achterom;

• Deze halfvrijstaande woning is grotendeels gerenoveerd: aan u de kans de laatste 

•	 Moderne,	halfvrijstaande	70-er	jaren	woning	met	o.a.	royale	living,	moderne	
keuken,	2	badkamers,	4	slaapkamers,		loggia	en	balkon,	voor-	en	besloten	
achtertuin	op	het	noordoosten!

•	 Parkeermogelijkheid voor 1 auto op eigen terrein; 
•	 Beg. grond: royale, zonnige living (ca. 9,6 X 3,7 mtr) met o.a. schouw met open haard, 

eikenhouten vloerdelen en schuifpui naar achtertuin, moderne open keuken  
vzv div. inbouwapp.;

•	 1e verdieping: 2 slaapkamers (1 met loggia), moderne badkamer vzv ligbad, wastafel-

•	 Geen	zin	(meer)	om	te	klussen?	In	de	geliefde	“Letterkundigen	buurt”	gelegen,	
charmante	en	volledig	gerenoveerde	30-er	jaren	tussenwoning!

•	 Gelegen in een zeer kindvriendelijke woonomgeving, waar spelen voor de deur op straat nog 
mogelijk is;

•	 Sfeervolle en zonnige woonkamer voorzien van houten vloerdelen (Jatoba) en opensl. deuren 
naar de achtertuin, modern-landelijke semi-open keuken vzv div. inbouwapp., modern toilet 
(wandcloset) vzv fontein, moderne badkamer vzv was-/droogruimte, ligbad, wastafel en 

•	 Wilt	u	het	gevoel	ervaren	alsof	u	óp	het	strand	woont?	Wij	verzekeren	u:		
dichter	bij	het	strand	kunt	u	niet	wonen!	

•	 Slechts gescheiden door een kleine strook boulevard, in Zandvoort Zuid gelegen, 
3-kmr bovenwoning met uniek en fenomenaal zeezicht!

•	 Indeling: o.a. zonnige living met zeezicht, keuken, badkamer, 2 slaapkamers, berging in 
onderbouw en overdekte loggia op het westen;

•	 Aan de achterzijde van de woning (zijde Vuurboetstraat) bevindt zich een tuin op het oosten 

•	 Deze	uitstekend	onderhouden,	moderne	20-er	jaren	tussenwoning	met	opbouw	
(2007)	met	riant	dakterras,	voortuin	en	besloten	patio	op	het	oosten,	is	rustig	
gelegen	in	de	geliefde	en	kindvriendelijke	“Parkbuurt”!	

•	 Begane grond: modern toilet met fontein, sfeervolle, zonnige woonkamer (ca. 8,0 X 3,4 
mtr) met schuifpui naar achtertuin, schouw met open haard en eiken vloerdelen, moderne 
keuken vzv div. inbouwapp. en toegang tot achtertuin;

•	 1e verdieping: 3 (slaap)kamers (1 met trapopgang naar 2e verdieping), moderne badkamer 
vzv ligbad, wastafelmeubel, 2e toilet en design radiator;

•	 Op	representatief	bedrijventerrein	in	Zandvoort	Noord	gelegen,	nette		
bedrijfsruimte	met	een	bruto	vloeroppervlakte	van	maar	liefst	330	m²!

•	 Let op: wie voor 08-03-2010 kan afnemen, profiteert nog eens van het 
“voordeel overdrachtsbelasting voor koper”: meer info, vraag naar de voorwaarden;

•	 Pand bevindt zich thans in verhuurde staat, maar zal per 01-07-2010 vrij van huur 
opgeleverd worden;

•	 Bestemming: bedrijvigheid (industrie);

•	 Een	zeer	royale	40-er	jaren	tussenwoning,	thans	ingericht	als	woonhuis	met		
verhuurmogelijkheden,	met	o.a.	7	kamers	en	zonnige	achtertuin	met	houten		
schuur	en	achterom!	

•	 Souterrain: 3 slaapkamers , was-/droogruimte, moderne badkamer 
vzv stoom-douchecabine, toilet, wastafel;

•	 Begane grond: sfeervolle en zonnige living, moderne keuken, toegangsdeur naar klein balkon;
•	 1e verdieping: appartement met woonkamer met open keuken en toegang tot ruim balkon, 

slaapkamer, moderne badkamer vzv ligbad, douche en toilet, separate doucheruimte vzv toilet;

Vraagprijs: 
€ 289.000,- k.k.

Vraagprijs: 
€ 298.000,- k.k.

Vraagprijs: 
€ 369.000,- k.k.

Vraagprijs: 
€ 279.000,- k.k.

Vraagprijs: 
€ 398.000,- k.k.

Vraagprijs: 
€ 339.000,- k.k.

Vraagprijs: 
€ 237.500,- k.k.

Vraagprijs: 
€ 398.000,- k.k.

Een huis kopen of verkopen?
Bel Nick ten Broeke

div. speelvoorzieningen voor kinderen;
•	 De onderhoudsvriendelijke achtertuin is 

gelegen op het zuidoosten met stenen 
schuur en achterom;

•	 Een fraai gerenoveerd woonhuis in 
een kindvriendelijke buurt! 

•	 Woonoppervlakte ca. 105 m², 
perceel 107 m², inhoud ca. 300 m³.

renovatiefase van deze woning te voltooien en zo 
een woonplek te creëren die net zo mooi is als de 
vertrekken die reeds gerenoveerd zijn!

• Een uniek vissershuisje in een super modern 
“jasje”!

• Woonoppervlakte ca. 70 m², perceel 59 m², 
inhoud ca. 165 m³.

meubel, design radiator en toilet;
•	 2e verdieping: 2 slaapkamers (1 met balkon), 

badkamer vzv doucheruimte en 2e toilet;
•	 Voortuin op zuidwesten en achtertuin op 

noordoosten met achterom en stenen schuur;
•	 Woonoppervlakte ca. 140 m², 

perceel 137 m², inhoud ca. 450 m³.

NIEUWNIEUW

NIEUW verkocht < 3 dagen!
NIEUW

NIEUW NIEUW

van 10,5 X 4,5 meter;
•	 Garage is separaat te koop en ligt direct achter 

de woning; 
•	 Dit uitzicht is niet te verruilen voor een nóg fraaier 

uitzicht over de Zandvoortse kust! 
•	 Woonoppervlakte ca. 110 m², inhoud ca. 275 m³.

•	 2e verdieping: 1 royale slaapkamer vzv opensl. 
deuren naar riant dakterras;

•	 De woning beschikt over een voortuin op het 
westen en een besloten patiotuin op het oosten 
met stenen schuur en achterom;

•	 Woonoppervlakte ca. 115 m², perceel 110 m², 
inhoud ca. 300 m³.

•	 Bruto vloeroppervlakte: ca. 330 m²;
•	 Begane grond netto vloeropp.: ca. 192 m²;
•	 Entresol netto vloeropp.: ca. 132 m²;
•	 Kantoor: ca. 15 m².

•	 2e verdieping: studio met o.a. modern keukenblok, 
2 dakkapellen;

•	 Een verrassend ruim woonhuis met zeer veel 
mogelijkheden! 

•	 Woonoppervlakte ca. 190 m², perceel 127 m², 
inhoud ca. 480 m³.

design radiator, 3 slaapkamers;
•	 Voortuin op het noorden en fraai aangelegde, 

besloten achtertuin op het zuiden met stenen 
schuur en achterom;

•	 Deze woning is volledig en zeer smaakvol gereno-
veerd, uw bezichtiging waard!

•	 Woonoppervlakte ca. 90 m², perceel 102 m², 
inhoud ca. 220 m³.

AANKOOPSPECIALIST TE HUUR!
Wist u dat het momenteel uitermate interessant is 

om de juiste aankoopmakelaar in te schakelen?  
Wilt u weten waarom u juist voor ons moet kiezen? 
Of het nu om een woning, een appartement of een 
bedrijfspand gaat, wij maken de beste deal voor u!

Kies voor Nick ten Broeke, de makelaar met de 
meeste aankoopopdrachten van Zandvoort!  

Hoort, zegt ’t voort…. 
Meer informatie? Mail naar nick@vrijehuizenmarkt.nl 

of bel onderstaand telefoonnummer  
voor meer informatie.
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evenementen agenda
4 Bar Battle - 5e ronde: Team Gemeente Zandvoort 

in de Klikspaan. Aanvang 20.00 uur  
5  Opening Kinderkunstlijn - Zandvoorts Museum, 

aanvang 14.30 uur

6  Wooncafé - Allerlei info over wo-
nen. Café Neuf, 14.00-16.00 uur

7  Onthulling kunstmuur - Burg. van Fenemaplein, 
13.45-16.00 uur 

7  Final 4 (WEK) - Circuit Park Zandvoort 

7  Jazz in Zandvoort - Dmitry Baevsky in De Krocht

7  Marathon - Scheveningen-Zandvoort ca. 10.30 uur

9  Postzegelclub - Clubavond van de Zandvoortse 
Postzegelclub. Pluspunt, 19.00-23.30 uur

10  Alzheimer café - Thema: Als het gedrag verandert. 
Steunpunt OOK Zandvoort, Flemingstraat 55,  
aanvang 19.30 uur

11  Bar Battle - 6e ronde: Team De Brandweer in 
Laurel&Hardy. Aanvang 20.00 uur  

maart

VVV Zandvoort: 7 dagen per week geopend!

Dik Duivenvoorden krijgt gouden Gregorius medaille

Schoolkinderen gaan hardlopen voor het goede doel

Mantelzorgwijzer 2010

Pastor Dick Duijves heeft afgelopen zondag bij Dik Duiven-
vooden een gouden medaille van de Nederlandse Grego-
rius Vereniging op mogen spelden. Duijves deed dit tijdens 
een feestelijke mis ter gelegenheid van het 50-jarig huwe-
lijk van Dik en Riet Duivenvoorden. De bruidegom kreeg 
de onderscheiding voor zijn 40-jarig lidmaatschap van 
het zangkoor van de Agatha kerk. Voor het ter Communie 
gaan las Duijves nog een verklaring voor.

Afgelopen maandag is officieel het startschot gegeven 
voor de Kids Circuit Run, die op 28 maart aanstaande voor 
de 3e keer in successie wordt georganiseerd op Circuit Park 
Zandvoort. De loop is onderdeel van de Runner’s World 
Zandvoort Circuit Run en bedoeld voor kinderen in de leef-
tijd 6 tot en met 13 jaar en is 2,5 km lang. 

Afgelopen dinsdag reikte wethouder Gert Toonen de eer-
ste Mantelzorgwijzer 2010 uit aan Ada Mol. Naast Dichter 
bij Zee is zij ook een Zandvoortse mantelzorger. De man-
telzorgwijzer is een boekje met handige informatie voor 
mantelzorgers. Het geeft een overzicht van de ondersteu-
ning die voor mantelzorgers beschikbaar is.

Vlnr. Pastor Dick Duives, Riet en Dik Duivenvoorden-Weijers

Een afvaardiging van de Zandvoortse schoolkinderen

Wethouder Toonen overhandigt de eerste mantelzorgwijzer aan Ada Mol

taak die zij nog steeds ver-
vult. Veel jaren heeft ze ook 
deelgenomen aan de voor-
bereidingen van de Eerste 
Communie en is ze lid van 
de werkgroep Schoon Schip 
(oftewel de schoonmaak-
ploeg van de kerk). Dik is 
iemand op wie je niet gauw 

Riet en Dik zijn geen on-
bekenden in de Agatha-
parochie. Velen kennen hem 
nog als slachter en slager 
bij slagerij Vreeburg. Hij kan 
daar nog steeds smake-
lijk over vertellen. Dik ging 
zingen in het kerkkoor en 
Riet werd gastvrouw, een 

vergeefs beroep doet. In de 
loop van de jaren heeft hij 
heel wat klussen en verstop-
pingen opgelost en goten 
schoongeveegd in en rond 
de kerk. Dik is ook archiva-
ris van het koor. Hij brengt 
ordening in de partituren 
“als het koor er weer eens 
een soepzooitje van heeft 
maakt”. Riet kreeg bloe-
men aangeboden door de 
voorzitter van het kerkkoor 
Sebastiaan Seldenthuis, 
terwijl een verbouwereerde 
en verraste Dik de medaille 
opgespeld kreeg.

Verklaring van Duijves
Voor aanvang van de 
Communie las pastor Dick 
Duijves nog een verklaring 
voor waarin hij afstand nam 
van de verklaring van het bis-
dom Den Bosch. Die kwam 
na het incident rondom het 
weigeren door een pastoor 
in het bisdom aan een prak-
tiserend homofiele prins car-
naval van de Communie. Iets 
wat vorige week landelijk 
het nieuws haalde. “De een 
is man, de ander vrouw, jong, 
oud, wit of gekleurd. We zijn 
hetero of homo of van al-
lebei wat. Het zit allemaal 
in onze genen ingebakken, 
zo rijk gevarieerd is Gods 

Rotaryclub Zandvoort heeft 
in samenwerking met de 
organisator opnieuw ge-
kozen voor het goede doel, 
Run4Schools. Deze stichting 
financiert in- en naschoolse 
sportopvang op vier lagere 
scholen in het township 
Mitchells Plain, Kaapstad, 
Zuid Afrika. Door veel ge-
sponsorde kilometers te 
lopen brengen Zandvoortse 
schoolkinderen geld bij el-
kaar. Het eindbedrag wordt 
door de Rotary Foundation 
verdubbeld. Meld je dus 
aan en loop voor het goede 
doel!

Burgemeester Niek Meijer, 
die privésponsoring in 
het vooruitzicht stelde, 
en de nieuwe voorzitter 

Deze maand wordt de Zand-
voortse mantelzorgwijzer 
verspreid onder alle mantel-
zorgers die bij de gemeente 
bekend zijn, alsmede instel-
lingen die met mantelzor-
gers werken. Mantelzorgers 
hebben de dagelijkse zorg 
voor een ziek, gehandicapt 
of hulpbehoevend fami-
lielid, buurman/-vrouw of 

schepping. Er zijn er 50, 30 
of 10 jaar getrouwd. Er zijn er 
die alleen gaan. Mensen wo-
nen samen in een gelukkig 
huwelijk met ups en downs. 
Er zijn er die tot hun verdriet 
alleen verder moeten na het 
overlijden van hun partner. 
Sommigen moesten beslui-
ten dat het niet verder ging 
en zijn gescheiden. Ze von-
den of vinden misschien ge-
luk in een nieuw huwelijk of 
samenleven. Wie we ook zijn: 
iedereen is welkom aan de 
Communie, als hij of zij dat 
wilt. Ieder weet van zichzelf 
of hij of zij zich oprecht in-
zet om wat Jezus Christus in 
Gods Naam bezielde of dat 
we maar wat meelopen. De 
meesten van mijn collega’s 
en ik distantiëren ons abso-
luut van wat de bisschoppen 
over homofielen en het ter 
communie gaan de afgelo-
pen weken hebben gezegd. 
Ik zou het vreselijk vinden 
als men van de Agatha- en 
Antoniusparochie zou kun-
nen zeggen dat je daar de 
communie wordt gewei-
gerd, louter omdat je ‘prak-
tiserend’ homo of geschei-
den bent. Ik zou me diep 
schamen”, aldus zijn verkla-
ring. Duijves kreeg een luid 
applaus van de kerkgangers.

van Rotaryclub Zandvoort, 
Sybout van de Meer, heb-
ben de schoolkinderen van 
de deelnemende scholen 
estafettestokjes overhan-
digd die onder leiding van 
Marianne Rebel creatief 
beschilderd werden door 
kinderen uit Zandvoort. Als 
u enthousiaste schoolkin-
deren tegenkomt stelt u 
ze niet teleur en motiveer 
ze door zo veel mogelijk te 
sponsoren. 

Voorinschrijving, voor maar 
€ 2, kan tot en met zondag 
7 maart via www.circuitrun.
nl. Eventuele na-inschrijving 
kan alleen nog op de dag 
zelf op het circuit, tussen 
9.00 uur en 10.00 uur in de 
Runnerstent op Paddock 2.

vriend. Zij geven die zorg 
omdat ze een persoonlijke 
band hebben met de per-
soon in kwestie. De zorg 
die zij geven is langdurig, 
intensief en afhankelijk 
van de behoefte van de 
zorgbehoevende. Via deze 
Mantelzorgwijzer kunnen 
zij nu veel extra informatie 
krijgen.



Wooncafé
Op zaterdag 6 maart 2010 een unieke informatiemiddag in Café Neuf aan de Haltestraat 25 

te Zandvoort. De aftrap is om 12.00 uur en wordt gedaan door Johnny Kraaijkamp.

Deze middag is vrij toegankelijk voor iedereen die informatie of advies wenst over:
Aan- en verkoop woning of verhuur van woning • Interieur- en stylingadvies • Verkoopstyling woning •

Verbouwing, renovatie of nieuwbouw • Belastingzaken •  Voorjaarsbeurt of een nieuw ontwerp voor uw tuin •
Financieringen voor aankoop en starterleningen • Herfinanciering bestaande hypotheek

Aarzel niet en kom zaterdag 6 maart 2010 naar deze voor Zandvoort unieke middag.
Vanaf 12.00 uur tot 14.00 uur bent u welkom om op een ongedwongen manier kennis  te maken met onze experts.

Petra Geusebroek gaat als Erkend Hypotheekadviseur en Erkend Hypothe-
cair Planner verder dan alleen adviseren. Dat is Lifestyle Planning. Adviseren 
met het hart en meer dan het verkopen van een (hypotheek-) product. 
Daarom de naam Seven for Life. Een planning voor het leven.

Onze Zandvoortse notarissen laten zien dat de tijd al lang voorbij is dat no-
tarissen stokoude figuren in een stoffige omgeving zijn. Het is onmogelijk om 
in het kort een volledig overzicht te geven van alle notariswerkzaamheden. 
Denk aan advies over huwelijkse- of partnerschapsvoorwaarden, testament-
en, overdracht onroerende zaak, oprichten van een BV, of schenkingen.

Een belastingadviseur helpt u bij verschillende soorten belastingaangiftes 
(inkomstenbelasting, loonbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting 
etc.). Daarnaast kan Bakels & Jonker u bijstaan in de bedrijfsadministratie en 
organisatieproblemen helpen oplossen. Tevens biedt Bakels & Jonker advies bij 
jaarrekeningen, rapportages en prognoses, arbeidscontracten en aftrekposten.

Bouwen met Italiaanse invloeden in de vorm van mediterrane details, warme 
kleurstellingen en duurzame materialen. Daar staat Remo de Biase voor. 
Ontwerp én ontwikkeling onder een dak met het voordeel het proces te 
optimaliseren qua ontwerp, constructie, materialisatie en detaillering. Met 
de intensieve samenwerking van architecten en bouwkundigen in zijn bedrijf 
staat hoge kwaliteit voorop. 

Heerlijk shoppen in Zandvoort kan ook. Wilma Koster legt hart en ziel in de 
gezellige winkel Cane & Co aan de Grote Krocht 38. Wanneer je de winkel in 
komt, waan je je in luxe. De kaarsen branden en in de winkel zijn leuke hoeken 
gecreëerd. Waarom lang in de auto zitten naar een aantal grote wooncentra als 
je in Zandvoort ook het prachtigste interieur en styling kunt vinden?

Verkoopstyling helpt bij het sneller verkopen van uw woning tegen de best 
mogelijke prijs. Heel concreet en doeltreffend. Met een objectieve blik be-
kijkt gecertificeerd verkoopstyliste Yvette Willemse uw huis door de ogen 
van een potentiële koper en ziet alles wat een vlotte verkoop in de weg kan 
staan. Als bewoner ervaart u uw eigen huis namelijk heel anders dan iemand 
die uw woning komt bezichtigen. En u krijgt nooit een tweede kans voor een 
eerste indruk!

Bij Tuinzorg Kennemerland is uw tuin in goede handen. Een geheel nieuwe 
tuin, een eenmalige voor- of najaarsbeurt of een onderhoudscontract? Het 
kan allemaal. Pieter Breeuwer is van mening dat het beste resultaat tot stand 
komt door een persoonlijk gesprek. Pieter komt daarom graag bij u thuis 
voor een vrijblijvend advies.

Makelaarskantoor Greeven staat bekend als trendsetter in makelaarsland. 
Digitale plattegronden, bezichtigingen tot 20.00 uur, vrijwillige internet-
 veilingen. Met een kantoor op een A1 locatie in het centrum is Greeven 
tevens de makelaar die de meeste huizen verkoopt in Zandvoort en zijn zij 
meer dan trots op de titel ‘Meest creatieve ondernemer van het jaar’.

Jaap Loos Reyenta Bouw, Mark Spolders Installatiebedrijf, Hans Willemse 
Electrotechniek en Tom Geusebroek Schildersbedrijf slaan de handen ineen 
om als 4 Zandvoortse bedrijven bij u de nieuwbouw, verbouwing of renova-
tie te realiseren.

Ed Onel Home Decoration is een speciaalzaak op het gebied van interieur, 
kleur- en woonadviezen. U vindt hier een grote verscheidenheid aan gor-
dijnstoffen, behang, tapijt, zonwering, houten vloeren, meubels, verlichting, verf 
en woonaccessoires. Kleur- en interieuradviezen in de winkel of op afspraak bij 
u thuis. Het advies wordt ondersteund door een grote collectie stalen.

Hypotheekadvies gaat zoveel verder dan alleen adviseren over de 
aankoop van uw woning. Zeker bij het veranderen van levens-
omstandigheden is een goed advies goud waard.

Seven For Life Financiële Diensten
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door Erna Meijer

Een zeer interessant gesprek had ik afgelopen week met 
Peter den Boer, hoofd afdeling Reiniging en Groen van de 
gemeente Zandvoort. We spraken uitvoerig over het pro-
ject ‘Zandvoort Schoon!?’. 

Den Boer: “In 2007 kwam uit 
een representatieve enquête 
onder de bevolking een aantal 
thema’s naar voren inzake het 
schoonmaken in Zandvoort. 
Naar aanleiding hiervan werd 
een werkgroep opgericht, en 
werd tevens in De Krocht 
voor de bevolking en bedrij-
ven een thema-avond over 
dit onderwerp gehouden. 
Uitgangspunt voor ons is dat 
zowel gemeente als burgers 
er samen aan werken om 
ons dorp schoon te houden. 
Onderlinge communicatie is 
hierbij van primair belang. 
Vandaar ook dat wij wekelijks 
een column in de Zandvoortse 
Courant plaatsen.” De meld-
lijn (5740200) is 24 uur be-
reikbaar. Maandelijks wordt 
in één van de vier wijken een 
wijkspreekuur gehouden. 
Niet alleen voor klachten,  
juist ook het onderling van 
gedachten wisselen levert 
goede ideeën op. 

In de eerste dag van het jaar 
begint de vervuiling al met de 
restanten van het vuurwerk. 
Het kan niet zo zijn dat de 
gemeente alles voor iedereen 
opruimt; hierbij is duidelijk 
sprake van eigen verantwoor-
delijkheid. “De overvloedige 
sneeuwperiode van de afge-
lopen tijd heeft naar verhou-
ding tot heel weinig klachten 
geleid. Onze mensen hebben 
overuren gedraaid om de 
doorgaande routes sneeuw-
vrij te maken. Hiervoor geldt 
een standaardprocedure, 
vooral gericht op een goede 
aanrijroute voor het openbaar 

Zandvoort Schoon!?

vervoer, de taxi, politie en  de 
brandweer”, aldus Den Boer.

Recente acties van Zandvoort 
Schoon!? zijn onder meer 
het plaatsen van speciale 
afvalbakken voor plastic ver-
pakkingsmateriaal en het 
attenderen op oude koelkas-
ten, die niet bij het grof vuil 
geplaatst mogen worden. Via 
de meldlijn worden ze gra-
tis opgehaald of men kan ze 
gratis afleveren bij de Remise. 
Inmiddels zijn er veel meer 
ondergrondse containers 
voor huisvuil geplaatst. Voor 
de overlast van hondenpoep, 
waarvoor op diverse plaatsen 
opruimzakjes voor het grijpen 
liggen, is de hondenbezitter 
toch echt zelf aansprakelijk!

Het onderhoud van het groen 
behoort eveneens tot de taak 
van de gemeente. Wist u dat 
in heel Zandvoort maar liefst 
250 bloembakken worden 
geplaatst? Op mijn vraag 
waarom de kerstboom op het 
Raadhuisplein zo lang blijft 
staan, krijg ik te horen dat hier 
echt een gemeentelijke filo-
sofie achter ligt: “Zo’n boom 
brengt wat fleur in de donkere 
winterperiode. Wij hanteren 
bewust twee fases. De licht-
jes gaan in de derde week 
van januari uit en de boom 
verdwijnt op Valentijnsdag.”

Op de website van de ge-
meente www.zandvoort.nl 
staat een compleet overzicht 
van wat Zandvoort Schoon!? 
de laatste jaren allemaal in 
gang heeft gezet.

Gert Toonen in Den Haag

De winkels van Anthony Bakels aan de toenmalige Strandweg. 
Foto: Anthony Bakels, archief GOZ nr.BLD17889

Afgelopen maandag heeft minister Rouvoet het ‘Databoek 
Kinderen in Tel 2010’ in ontvangst genomen. De gemeente 
Zandvoort is flink gestegen in de lijst van gemeenten die 
hoog scoren in de preventie van kindermishandeling. Dit 
jaar staat Zandvoort met stip genoteerd in de top 10 van de 
meer dan 400 gemeenten in Nederland voor wat betreft 
de preventie van kindermishandeling. 

Zoals altijd tijdens een avond van het Genootschap Oud Zand-
voort, was de zaal van De Krocht op vrijdag 24 februari tot 
de laatste plaats bezet. Op deze Genootschapsavond werden 
beelden vertoond vanuit het verleden van de familie Bakels. 

Zandvoort scoort landelijk hoog 
in preventie kindermishandeling

Genootschapavond was weer een avondje nostalgie

Wethouder Gert Toonen gaf 
in perscentrum Nieuwspoort 
van de Tweede Kamer een 
korte toelichting op de 
Zandvoortse aanpak bij de 
preventie van kindermishan-
deling.

In het ‘Databoek Kinderen in 
Tel 2010’ brengen gerenom-
meerde landelijke organisa-
ties de leefsituatie van de 
jeugd per gemeente en wijk 
in kaart en die worden ook 

Genootschapsvoorzitter 
Ger Cense becommen-
tarieerde op de zijn wel-
bekende manier de ge-
toonde foto’s en dia’s. 
Ton Bakels, ook aanwezig, 

met elkaar en met landelij-
ke gemiddelden vergeleken. 
Tevens geeft het boek een 
top 10-ranglijst per gemeen-
te aan de hand van twaalf 
onderwerpen, bijvoorbeeld 
hoe het staat met de speel-
ruimte en het aantal kinde-
ren in uitkeringsgezinnen.

Toonen gaf aan de hand van 
een aantal voorbeelden de 
situatie in Zandvoort weer. 
Een concreet voorbeeld van 

wist weinig toe te voegen 
aan de getoonde beelden. 
“Jullie weten er meer van 
dan ik”, was zijn droge  
commentaar tijdens de 
voorstelling. 

een project dat in Zandvoort 
al lang bestaat om kinderen 
met mogelijke problemen 
zo snel en zo goed mogelijk 
te helpen is het ‘zorgadvies-
team’, beter bekend als het 
‘mobiel team’, voor de scho-
len. Dit betreft een zeer laag-
drempelig spreekuur door 
GGD en maatschappelijk 
werk, waar leerlingen, ou-
ders en/of verzorgers maar 
ook docenten terecht kun-
nen voor hulp bij problemen 
die leerlingen ondervinden. 
Door de bekendheid en de 
regelmatige aanwezigheid 
van het team op de scholen, 
is een snelle actie mogelijk 
op problemen die eventueel 
ook zouden kunnen leiden 
tot kindermishandeling.

Daarnaast kent Zandvoort 
ook al jarenlang een ‘sociaal 
team’. Dit regelt onder voor-
zitterschap van de gemeente, 
met wijkagenten, Draagnet, 
MEE Nederland, GGZ InGeest, 
Brijder Stichting, Pluspunt, 
woonstichting de Key en 
GGD Vangnet en Advies een 
gecoördineerde aanpak van 
(multi)probleemgezinnen. 
Ook hier geldt: beter voorko-
men dan genezen! Door de 

Bij veel Zandvoorters was 
er een golf van herkenning 
bij de getoonde beelden. 
Opvallend was de vroegere 
nummering van de panden 
in de Kerkstraat en de hui-
selijkheid uit vroeger jaren. 
Maar ook het ondernemer-
schap en durf van de familie 
Bakels kwam in de beelden 
heel sterk naar voren. 

In de pauze was er weer 
de bekende verloting met 
daarna de beurt aan Cor 
Draijer om alweer zijn 12e 
film te vertonen. In een 
compilatie van filmbeelden 
liet hij verschillende anek-
dotes uit vroeger jaren zien. 
Bijzondere beelden met o.a 
de bouw van Bouwes Palace, 
strandbeelden met de in-

korte lijnen en goede samen-
werking tussen de instellin-
gen, de politie, de scholen en 
andere partijen kan snel en 
adequaat gehandeld wor-
den. Deze samenwerking 
werpt ook zijn vruchten 
af om jongeren op andere 
manieren binnenboord te 
houden. Zo blijkt uit het on-
derzoek dat Zandvoort ook 
op de onderwerpen ‘( jeugd)
criminaliteit en vroegtijdig 
schoolverlaters’ goede resul-
taten heeft geboekt.

Een stralende Toonen: “De 
resultaten van Kinderen in 
Tel 2010 tonen aan dat aan-
dacht, inzet en volharding 
maar vooral ook samen-
werking, tot zeer waarde-
volle resultaten voor onze 
opgroeiende jeugd leiden.” 
Tegelijkertijd is hij zich be-
wust dat blijvende aandacht 
en investeringen nodig zijn 
om de positie van kinderen 
te verbeteren, in het bijzon-
der de kinderen in kwetsbare 
gezinnen. Hij erkent dat er 
op het gebied van de wel-
zijnsvoorzieningen voor de 
oudere jeugd in Zandvoort 
helaas nog veel werk aan de 
winkel is.

tocht van Neptunes (Pieter 
Joustra), maar ook lachwek-
kende beelden van achter-
uitrijdende auto’s op het 
circuit én een gedeelte van 
een TV-documentaire over 
Ton Lavertu en zijn bedrijf. 
Lavertu was zelf ook deze 
avond aanwezig en genoot 
zichtbaar van alle belang-
stelling. Met unieke beelden 
van de wereldjamboree uit 
1937 werd de avond afgeslo-
ten. Opvallend is dat Draijer 
bij zijn films altijd weer de 
bijpassende muziek weet 
te vinden. “Het is veel werk 
maar het resultaat mag er 
zijn”, aldus deze creatieve 
dorpsgenoot. Na afloop wer-
den er bij een hapje en een 
drankje veel oude contacten 
‘hersteld’. 



Strandpaviljoen Boom 11
te Zandvoort
Tel.023-5717580

Op onze ouderwetse manier
Goulashsoep - 3 soorten vlees - Palacinka of

Vissoep - Zeebaarsfilet - Palacinka 

€10,50
Als brunch, lunch of diner. De gehele week door.

Graag tot ziens, fam. Boom

Thai Paap
Strandpaviljoen  17

is weer open!

 Vanaf nu bent u weer  
van harte welkom in  
onze Thaise strandtent.

    Reserveren: 06 - 30047080
                / 06 - 14834629

Ter kennismaking:
Uncover 

boxer shorts 
S- M- L- XL

2 voor 
€ 19,95 
+ gratis tas

Haltestraat	55		•		2042	LL	Zandvoort
Tel.	023	571	28	39		•		Ook	zondags	geopend
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C U L T U U R
Kunstmuur wordt onthuld Nieuwe expositie burgemeesterskamer

Russische saxofoongrootheid 
te gast bij jazz in Zandvoort

Komende zondag, 7 maart, wordt de nieuwe ‘Kunstmuur’ 
op het Van Fenemaplein feestelijk onthuld. Wethouder 
Marten Bierman zal de officiële handeling verrichten door 
het laatste paneel van de muur te onthullen. De Kunst-
muur komt op de plaats van de zogenaamde ‘Dolfijnen-
muur’ die door de Zandvoortse kunstenares Hilly Jansen, 
met een groot aantal vrijwilligers, een aantal jaren gele-
den werd gemaakt. 

Vorige week hebben opnieuw twee Zandvoortse leden 
van BKZandvoort de ontvangstkamer van de burge-
meester een ander aangezicht gegeven. Ditmaal sieren 
een aantal werken van Femke Jorritsma en Elke Sijtsma- 
Schiller de ruimte. 

Komende zondag is de pas 34-jarige Dmitry Baevsky de 
gast van het Trio Johan Clement tijdens het Jazz in Zand-
voort concert in De Krocht. De saxofoongrootheid werd al 
op 15-jarige leeftijd toegelaten tot het beroemde Mussor-
gsky Conservatorium in St. Petersburg.

De panelen hangen al aan de muur

De beide kunstenaressen tussen hun werk

Dmitry Baevsky  | Foto: PR

Dat gebeurde na een oproep 
van Jansen en geschiedde 
tijdens drie sessies in De 
Krocht. Iedereen mocht een 
eigen paneel beschilderen 
met als thema Zandvoort en 
zoveel mogelijk met de kleu-
ren geel en blauw. Er is daar-
door een grote diversiteit 

opzetten. De kamer is nu 
verfraaid met schilderijen 
van Jorritsma en keramie-

ken van Sijtsma-Schiller. 
Burgemeester Niek Meijer 
was zeer verrast met de 
nieuwe aankleding. Het 
‘Huis-van-de-gemeente’, zo-
als hij het raadhuis met ge-
voel voor kunst noemde, is 
door deze exposities steeds 
anders. “Elke keer geniet ik 
weer van de fraaie kunst-
werken. Het is een kwets-
bare kamer waar kwetsbare 
gesprekken worden gevoerd 
en door deze kunst hoef ik 
niet het conflict op te zoe-
ken”, zei hij.

De kunstwerken van 
Sijtsma-Schiller zijn van een 
hoog aaibaarheidsgehalte. 
Het zijn allemaal kerami-
sche dieren in natuurlijke 
kleuren. Jorritsma maakt 
schilderijen met gemengde 
technieken. Zij maakt met 
inkt, acrylverf en pastelkrijt 
collages op allerlei soorten 
papier.

’90 maakte hij furore door 
op ieder groot jazzfestival 
in Rusland op te treden. Ook 

werd menige grote jazzprijs 
aan hem uitgereikt. Vanaf 
1996 studeerde Baevsky in 
New York waar hij ook nu 
nog  woonachtig is. Hij is te-
genwoordig deel van de ab-
solute top van de New Yorkse 
jazzwereld en treedt over in 
de wereld op. Toch nam de 
Rus pas in 2005 zijn eerste 
CD onder zijn eigen naam 
op. Op deze CD wordt hij bij-
gestaan door niemand min-
der dan Cedar Walton, Jimmy 
Cobb and John Webber. 

Dmitry Baevsky zal door de 
vaste bezetting van het Trio 
Johan Clement, met Johan 
Clement op piano, Eric 
Timmermans op contrabas 
en Frits Landesbergen op 
drums, worden begeleid. Het 
concert in De Krocht begint 
om 14.30 uur. De entreeprijs 
bedraagt € 15 en voor stu-
denten slechts € 8. 

Door de elementen waar 
objecten in Zandvoort nu 
eenmaal bloot aan staan, 
was de muur niet mooi meer 
en werd er een andere idee 
gevonden om de kale muur 
te verfraaien. Meer dan 60 
Zandvoorters hebben een 
kunstwerk gemaakt. 

Iedere vier maanden mo-
gen leden van BKZandvoort 
daar een mini-expositie 

Die toelating had hij te 
danken aan zijn uitzonder-
lijke talent. Al in de jaren 

aan panelen ontstaan die de 
afgelopen weken door vrij-
willigers weerbestendig zijn 
gemaakt. Ze zijn aan de muur 
bevestigd en komende zon-
dag is dan de officiële onthul-
ling van een in Nederland, en 
waarschijnlijk ook daarbui-
ten, uniek kunstproject waar 
Zandvoort trots op kan zijn. 

Belangstellenden worden 
verzocht om tussen 13.45 uur 
en 14.00 uur te verzamelen 
op de Rotonde, boven het 
Juttersmu-ZEE-um. Daarna 
gaat men in feestelijke op-
tocht, onder begeleiding van 
de Samba Tula Band, naar het 
Van Fenemaplein waar rond 
14.15 uur het laatste paneel 
door Bierman zal worden 
onthuld. Na de onthulling 
kan men deelnemen aan 
een Zumba les georganiseerd 
door Health Club Zandvoort, 
is er voor kinderen een door-
lopend optreden van Smashy 
de clown en staat er een stal-
letje met warme chocolade-
melk en glühwein.

Zoekplaatje
In het archief van het Genootschap Oud-Zandvoort bevindt zich foto BLD15620 
met daarop 4 personen. Vlnr: Mevrouw Van der Veld-van der Meij, Piet van der 
Veld, Jans Bakkenhoven-Zwemmer en ???

Wie is de vierde persoon op deze foto? Graag zou het Genootschap Oud Zandvoort 
dat willen weten om het vast te leggen voor later. U kunt uw bericht insturen 
per e-mail naar zoekplaatje@oudzandvoort.nl of dit doorbellen naar Cor Draijer,  
tel. 06-3614 9717 (na 19.00 uur). Als u de foto wilt hebben omdat uw familie erop 
staat, kan deze door het genootschap kosteloos per e-mail worden toegestuurd.



Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week 
Maak elke 
woensdag en 
donderdag 
gebruik van 
onze dag
schotels en 
de 4 = 2 actie.

Hartelijk welkom in het

www.wapenvanzandvoort.nl 
Gasthuisplein 10

2042 JM Zandvoort 
Tel.: 0238223780

Maandag en dinsdag gesloten

Binnen: Nieuwe collectie 
outdoor en onze bekende 
fleece jacks in de kleuren 

kaki, grijs en zwart
Pashouders 5% korting

 Hele maand maart  voor Pashouders:
Varkensfilet lapjes 

4 stuks 5 euro
kijk ook eens op onze website:

www.slagerijhorneman.nl

Geweldige Wijn uit Zuid-Afrika
NIELS JOUBERT

 * in Rood, Wit en Rosé 
Van € 5,95 voor € 4,95 enne….

 6 flessen NU Voor Maar € 25,00

tegOeDBOn 
VOOr 1 grAtiS 

ZANDKORREL

Bestel nu de zandvoortPas 2010

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 vanaf 1 januari 2010 tot en  
met 31 december 2010.

Uw op naam gestelde ZandvoortPas 
wordt, tezamen met een welkomstkado, 
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.

raveer een keer

 

Voor al uw graveerwerk.
www.graveereenkeer.nl
Tel: 023 8887758

  10% korting 
voor pashouders.

Tijdens de maand maart:

Haltestraat 5, T 57 121 74, vrijdag koopavond

Bij aankoop van een  
paar brillenglazen voor uw kind:

Kindermontuur van het 
merk Sinner KADO!!!!



Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week 

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
Massage bij Rosa - www.massagebijrosa.nl
Plony’s Haarwinkel - Kosterstraat
Toerkoop Reisbureau - Grote Krocht

Mode en trends: 
Belli E Ribelli Kinderkleding - Haltestraat
Bibi for Shoes - Kerkstraat
Blitzkickers - Haltestraat 61A
Graveer een keer - 023-888 77 58
Sea Optiek - Haltestraat

Wonen en onderhoud:  
Avenue Living & Giving - Kerkstraat
De Bode woonaccessoires - Kerkstraat
Koene Cleaning Service - 06 1432444
Medina woninginrichters - Haltestraat 
Marlène Sjerps Internet - 06 18868837
Versteege’s IJzerhandel - Pakveldstraat

Horeca: 
Harocamo - Kerkstraat
Het Wapen van Zandvoort eten en drinken - 
Gasthuisplein 
Mollie & Co Restaurant - Verlengde Haltestraat
Take Five aan Zee Restaurant - Strand nr 5
Zaras, Café Restaurant - Haltestraat

Lijst van deelnemende bedrijven 
(in alfabetische volgorde) 

Medina Woninginrichters 

www.medina-woninginrichting.nl

023-531 78 40 
Haltestraat 56
2042 LP Zandvoort

Aanbieding voor de maand maart: Laminaat - met  
10 jaar garantie - € 13,95 per m² inclusief  ondervloer

(Vouw)gordijnen	 Tapijt
Vitrages	 Vinyl
Luxaflex	 Laminaat
Zonwering	 Parket

info@koenecleaning.nl • 06-14 32 44 44 

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

Dealer van Rivièra Maison, Colorique,
Braxton, Koeka, Bam Bam, Z8 & Beebielove.

Pashouders 10% korting!

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

ZANDVOORT PAS  

Dobey Zandvoort
Grote Krocht 28
2042 LX Zandvoort
023-5719345

 5%
korting*

Op vertoon van

*Korting geldt niet op aanbiedingen

NIEUWE COLLECTIE IS BINNEN
DUS KOM SNEL KIJKEN!

10% korting voor pashouders
Haltestraat 61A, Zandvoort, 023-5730240

www.blitzkickers.nl

Kerkstraat 14 • 2042 JE Zandvoort
Tel.nr.: 023-5712102

Geopend van 9.00 tot 22.00 uur • Woensdags gesloten

Voor Pashouders
10% korting

op onze daghap
Officieel SIKKENS dealer
Voor ZandvoortPashouders

is er een leuke verrassing
Pakveldstraat 19 - Hoek Lippleintje

Tel.: 023-571 25 54

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

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

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

Wilt u ook weten waar Bloemen aan Zee mee bezig is?

Top 3!
3 x 100 gram vleeswaren

Leverkaas +
Katenspek +
Rauwe ham

€ 3,25

Haltestraat 54 - T. 023-5712451
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Karim en Mo
www.autobedrijfkarimo.nl

Curiestraat 10, 2041 CD Zandvoort T. 023-5733792
F. 023-5733793 E. autobedrijfkarimo@planet.nl

Onderhoud en reparatie alle merken
Occasions in - en verkoop

APK Behang- en 
schildersbedrijf 
Arnold Nijkamp 
Tel/Fax 571 31 72 

Mobiel 06-54 264 259 
Voor al uw behang-, wit- en 
schilderswerkzaamheden 

www.arnoldnijkamp.nl 
.........................................................

Kabel-internet/adsl 
installa  teur helpt bij alle 

PC-PRO BLEMEN. 
Advies en aanleg 

(draadloos) netwerk. 
Ook avonden/weekend.

 Rep-it, to taal 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

.........................................................
Beautysalon MYRNA 

Van Speijkstraat 2/101, 
2041KL Zandvoort. 

Behandeling volgens 
afspraak, ook ‘s avonds. 

Tel. 5720108 of 
06-48318230

.........................................................
L. Paap 06-51815360

Aanmeten thera peutische 
elastische kousen, 

hulpmiddelen, braces, 
diabetes sokken, 

verbandpantoffels, 
slechtziende artikelen, 

agenda’s, webboxen, enz.
.........................................................

Auto kopen of verkopen? 
Een dure reparatie of 

onderhoudsbeurt? 
Het kan altijd goedkoper!! 

Bel Patrick van Kessel 
06-55383624 

 of kijk op  
www.autoverkoper.nu

.........................................................
Nagelstyliste worden?? 

De opleiding tot 
nagel styliste begint 

met de gratis 
introductie avond bij  
A.B. Nails in Haarlem.  

Schrijf je in via  
www.abnails.nl  

of bel 
023-5245005.

Pedicure Beata Visser 
Ge specialiseerd in de 

diabetische en reumatische 
voet- en nagelcorrectie. 
Tel. 06-52461796 / 023-

5715921. Bilderdijkstraat 22, 
Zandvoort. Diabetische 

en reumatische voet 
worden vergoed door 

zorgverzekeringen.
.........................................................

Altijd al meer willen 
weten over kunst? 

Drs Liselot de Jong start 
16 maart een nieuwe cursus 

in Take Five aan Zee, 
Zandvoort. 

Info: 06-48443623; 
www.kunstinvorm.nl

.........................................................
Luister zondagavond 
7 Maart om 23.00 uur 
naar het programma 

“Het Laatste Uur” 
op zfm radio (106.9 fm ). 

Ook nu weer een zeer 
interessante Zandvoorter 
centraal: Kinderpsychiater 

Volkert van Petegem, 
oprichter en directeur van 

de speciale kinder- en 
tienerklinieken van 
ps. ziekenhuis: de 

Hoop in Dordrecht. 
Met hartelijke groeten aan 
zijn klasgenoten en dank 

aan zijn leraren  op de 
scholen van zijn kinder/tie-
ner tijd. (Wilhelminaschool 

/ Kiewitmavo).
.........................................................
Te koop: uit privé-collectie, 

Zandvoortse 
dorpsgezichten 

gemaakt door Emmy van 
Vrijberghe de Coningh. 

Deze ingekleurde 
pentekeningen waren 
onlangs nog te zien in 

het Zandvoorts museum. 
Voor info: Tel. 5715254

.........................................................
Senioren opgelet! 

Enthousiaste nette dame 
wil graag tegen vergoeding 

hulp in de huishouding 
bieden. 

Info? Tel. 06-15379029
.........................................................

Gezocht: 
Nederlands sprekende 

hulp in de huishouding. 
1 x per 14 dagen. 

Tel. 5719880
 

ZANDKORRELS INVULBON
Met ZandvoortPas korting op een zandkorrel

Particuliere zandkorrel €7,50
Met zandvoortPas €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 zandkorrel €12,50 (excl.BTW)
Met zandvoortPas €10,-
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, Kleine Krocht 2
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 verkeerde of onjuiste inhoud 
van Zandkorrels. Zet- en typefouten voorbehouden. 

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

Per 8 maart  2010 is onze winkel verkocht.
Wij willen al onze klanten voor de 

afgelopen 10 jaar bedanken.

 

Wij wensen Richard en 
Corry veel succes met

hun nieuwe onderneming!
 

Maarten en Joyce Spiers

Haltestraat 16 - 2042 LM  Zandvoort

OPZ dankt haar kiezers voor het
in ons gestelde vertrouwen!
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 Do. Vr. Za. Zo. 

Weer

Temperatuur

Max 5 5 5 4

Min -2 -2 1 -2

Zon 75% 20% 55% 65%

Neerslag 5% 65% 25% 10%  

Wind no. 3-4 zw. 3-4 no. 3-4 no. 3-4

Opnieuw wat kouder 
met sneeuwkans   

het weekend weerbericht van zandvoort en omgeving

We moeten terug naar het 
jaar 1996 om een koudere 
winter tegen te komen.
In Engeland was het zelfs 
de koudste winter sinds 
1979 volgens sommigen. 
Qua sneeuwdagen was 
het afgelopen seizoen 
meer dan riant bedeeld op 
veel plaatsen. Toch zijn de 
winterse perikelen nog niet 
helemaal voorbij en aan 
het einde van deze week 
zou het wel weer eens tot 
(natte) sneeuw kunnen ko-
men. In theorie kan het tot 
begin mei nog sneeuwen, 
zoals in 1979 toen er op 2 
mei zo’n 3 centimeter lag. 

Woensdagmiddag had-
den we ideaal stembus-
weer. Ook op donderdag 
houden we dit puike weer 
in huis. De nachten blijven 
weliswaar vorstig koud. 
De luchtdruk gaat verder 
oplopen ten noordwesten 
van Nederland de komende 
dagen en de wind zal vaak 
uit noordwest tot noord-
oost gaan waaien.

Waar de spil van het ho-
gedrukgebied komt te lig-
gen is nog niet helemaal 
duidelijk. Waarschijnlijk 
zal het accent ergens in de 
buurt tussen Schotland en 
Ierland komen te liggen 

richting weekeinde. Blijft 
dat hoog meer bij Ierland 
plakken, dan wordt de 
wind meer noordwest en 
missen we de vleug koud-
ste lucht. Als het hoog 
iets uitbreidt naar Zuid-
Scandinavië, dan komt de 
wind in de noordoosthoek 
en bereikt de koudste lucht 
onze omgeving wel. Dit is 
slechts een subtiel verschil 
op de weerkaart, maar kan 
het verschil uitmaken tus-
sen -3 en +3 graden in de 
nacht bijvoorbeeld.
    
Op vrijdag en zaterdag 
neemt de neerslagkans 
tijdelijk toe en zoals ge-
zegd kan dat weer wat 
(natte) sneeuw zijn. In de 
loop van het weekeinde en 
begin volgende week zit-
ten we dan waarschijnlijk 
tijdelijk in koude(re) lucht, 
maar de maartzon schijnt 
wel vrij overtuigend. Later 
volgende week wordt het 
waarschijnlijk zachter en 
komt de 10 graden weer in 
zicht. Dan neemt ook de 
regenkans toe. Een echte 
(korte) lentefase dient 
zich waarschijnlijk aan in 
de periode 10-20 maart. 
Meer weer is er op www.
weerprimeur.nl

weerman Marc Putto 

Weerkundig gezien is de winter nu voorbij en in Zandvoort 
was de sneeuwrijke winter van 2010 ruim anderhalve 
graad te koud. Een hele prestatie in deze tijden van steeds 
verdere opwarming. Elders in Nederland en zeker in het 
noordoosten was de winter zelfs ruim 3 graden te koud. 

Energiek!

Het Bonnefanten museum

Van de vrouwen zijn 50% en van de mannen 20% constant met hun gewicht bezig. In  
totaal hebben 5% mensen die met diëten bezig zijn een blijvend resultaat. Met de  
werkwijze ‘Anders afvallen’, van coach Simone Königs, is het jojoën en levenslang diëten 
voorgoed voorbij. Want om succesvol en duurzaam af te vallen moet je uiteraard weten 
waarom je bent aangekomen en waarom je dooreet als je geen honger (meer) hebt. 

Ook zo een zin in het voorjaar met allerlei leuke activiteiten? Op 16 maart is er weer een 
nieuwe cursus kunstgeschiedenis genaamd ‘Restauratie en reconstructie’. Drs. Liselotte 
de Jong van Kunst in Vorm toont via een diapresentatie de metamorfose van schilderijen 
uit de collectie van het Bonnefantenmuseum te Maastricht.

Afvallen zit tussen je oren 

Nieuwe cursus Kunstgeschiedenis

door Nel Kerkman

Ervaring van een deelnemer: 
“Het is een hele belevenis om 
de sleutel om te draaien en 
de deur achter je dicht te 
doen. Je bent na een lange 
reis weer thuis. Eindelijk 
weet je de oorzaak van jouw 
dwangmatig eetpatroon en 
dat geeft je rust en maakt je 
zekerder.”

Echt anders
Ben je het zat en heb je al ka-
pitalen uitgegeven aan aller-
lei diëten, pillen, boeken en 
andere veelbelovende acties 
die steeds maar weer won-
deren beloven? Val je steeds 
terug in je oude patroon? 
Dan is het nu tijd om je pro-
bleem anders op te lossen en 
onder goede begeleiding te 

door Nel Kerkman

Een schilderij is niet alleen 
een afbeelding van een (inte-
ressante) voorstelling, maar 
is ook een doek of plank met 
verf: een materieel object. 
Oude schilderijen kennen een 
lange geschiedenis waardoor 
de uiterlijke verschijnings-
vorm vaak veranderingen 
heeft ondergaan. Wat kun-
nen we daarvan zien met het 
blote oog? Wat houdt het na-
tuurwetenschappelijk onder-
zoek in waarbij tegenwoordig 

kijken wat de oorzaak van je 
(over)eetgedrag is. Het doel 
is om te onderzoeken welke 
emoties ervoor zorgen dat je 
dooreet als je geen honger 
(meer) hebt. Op het moment 
dat je je niet goed voelt, ga 
je dingen zoeken om je beter 
te voelen zoals die overheer-
lijke chocoladebonbon. Dan 
is eten jouw strategie om je 

kunstwerken met ultraviolet, 
infrarood en röntgen wor-
den bekeken? Met voorbeel-

goed of in ieder geval beter 
te voelen. Dit kan echter ook 
drinken, roken of elke andere 
verslaving zijn.

Vier keer in training of 
een individueel traject
Onder deskundige begelei-
ding ga je ontdekken waar-
om je eet als je geen echte 
honger meer hebt en je 

den uit de collectie oude 
Italiaanse schilderkunst van 
het Bonnefantenmuseum 

eten als rustgever gebruikt. 
Je gewoonte om iets lekkers 
te pakken of nog een keer 
op te scheppen wordt met 
hulp van, gemakkelijke, tech-
nieken 180˚ omgedraaid in 
ander gedrag die je ook een 
goed gevoel oplevert, zonder 
de nadelige gevolgen. Door 
te leren met mildheid en 
zonder oordeel naar jezelf 
en je strategieën te kijken 
geef je jezelf de ruimte om 
het anders te doen zonder 
constant te strijden. Je kunt 
alleen maar dingen verande-
ren als je accepteert dat ze 
bij je horen. In vier avonden, 
ochtenden of sessies oefen 
je in een kleine groep of in-
dividueel wat jouw sleutel 
is naar succesvol afvallen 
met technieken waarmee 
je inzichten krijgt en jouw 
emotionele blokkades oplost. 

Voor een persoonlijke toe-
lichting of meer informatie 
bel Simone Königs, tel: 06 
54357575 of kijk op de site: 
www.ikdoehetanders.nu.

in Maastricht wordt u een 
kijkje achter de schermen 
gegund van de museale 
praktijk. Tevens komt het 
boeiende verhaal over de 
verzamelaars van Italiaanse 
kunst in Nederland in de drie 
bijeenkomsten ook aan bod.
In aansluiting op de cursus 
is een excursie (niet in de 
cursusprijs inbegrepen) naar 
het museum in Maastricht 
gepland.

De cursus bestaat uit drie 
avonden en wordt in Take 
Five aan zee, Boulevard Paulus 
Loot gegeven. De data zijn:16, 
23 en 30 maart en de aan-
vangstijd is 20.00 uur. Voor 
meer informatie www.kunst-
invorm.nl 

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:

Voor structurele bezorgklachten: ZVO-verspreiders, tel. 06-1139 1478 of www.zvo-verspreiders.nl

• Centrale balie Gemeente Zandvoort
• Bruna Balkenende (Grote Krocht)
• Greeven Makelaardij (Oranje buitenhuisje)
• Pluspunt Noord (Flemingstraat)
• Shell Duinzicht (pompstation Dr. Gerkestraat)Afhaalpunten
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Alice in wonderland
Alice is 17 jaar oud wan-
neer ze op het punt staat 
om een verloving aan te 
gaan. Omdat ze die ver-
loving niet wil, vlucht ze. 
Ze volgt de White Rabbit 
tot in Wonderland. Tien 
jaar eerder was ze ook 
al eens in Wonderland 
geweest, maar Alice 
herinnert zich dat niet 
meer. Destijds regeer-
de de White Queen in 
Wonderland, maar nu 
is ze van haar troon 
gestoten door haar 
zus, de Red Queen. 
Samen met andere be-
kende inwoners van Wonderland, zoals de Mad Hatter en 
de Cheshire Cat, moet ze proberen de macht van de White 
Queen te herstellen.

Zondag
08:00 uur Countrytraxxx (h) 
10:00 uur ZFM Jazz 
12:00 uur Muziekboulevard 
14:00 uur Zondag in Kennemerland 
17:00 uur De Avond 
18:00 uur Golden ZFM (h) 
19:00 uur Bijzonder Zandvoort (h)
20:00 uur Inspiratieradio
21:00 uur Tep Zeppi 

Maandag
08:00 uur Zandvoort op Zaterdag (h)
11:00 uur De Watertoren
12:00 uur Muziekboulevard 
18:00 uur Muziekkoerier 
20:00 uur Golden ZFM 
21:00 uur De Hoop

Dinsdag
08:00 uur Zondag in Kennemerland (h)
11:00 uur De Watertoren
12:00 uur Muziekboulevard 
18:00 uur Bijzonder zandvoort
20:00 uur ZFM Jazz (h)

Woensdag
08:00 uur Vrijdagavond live (h)
10:00 uur De Watertoren
12:00 uur Muziekboulevard 
18:00 uur ZFM in de avond
20:00 uur ZFM Klassiek (h)

Donderdag
08:00 uur Goedemorgen Zandvoort (h) 
10:00 uur De Watertoren
11:00 uur Inspiratieradio
18:00 uur ZFM in de avond
20:00 uur Countrytraxxx
22:00 uur De Hoop 

Vrijdag
08:00 uur ZFM Jazz (h)
10:00 uur Bijzonder Zandvoort (h)
11:00 uur De Watertoren
12:00 uur Muziekboulevard 
15:00 uur Eurobreakdown 
17:00 uur Het weekend in!
19:00 uur Vrijdagavond live
21:00 uur Sea IT 

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

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

radio + tv

Voor een hertenloos 
en zonnig voorjaar:

Bloeiende violen
Primula’s

Bloembollen in pot

Van Stolbergweg 1 -  Tel. 57 170 93
Dinsdags gesloten

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 
ZVO Verspreiders, tel. 06-1139 1478

of www.zvo-verspreiders.nl

‘Sporten is gezond!’
www.sportinzandvoort.nlRTV-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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Ben jij al hip–tip
Droompoort
Deze week een tip voor degene die van lezen houden. Droompoort van de 
Zandvoortse Din Droomgezel is een bijzonder boek, waarin hoofdpersoon Dihren, 
in haar dromen vele spannende avonturen beleeft. Het boek telt vijfentwintig korte 
hoofdstukken. Door haar vlotte, beeldende en fantasierijke manier van schrijven, 
zit je als lezer al snel in het verhaal. Samen met Dihren reis je mee in haar droom-
wereld. Een wereld waarin alles, maar dan ook echt alles mogelijk is. 

Waar gaat het boek over? De 
drientwintigjarige Dihren is 
een echte dromer en huis-
mus. Samen met haar hondje 
Droppie woont ze nog bij haar 
moeder thuis. Ze heeft twee 
goede vrienden, maar zit het 
liefst thuis op de bank tele-
visie te kijken. Ze brengt hele 
dagen zappend voor de buis 
door. Om de dagelijkse sleur te 
doorbreken gaat ze graag op in 
haar gedachten en dromen. Ze 
gaat zo op in haar dromen, dat 
werkelijkheid en fantasie door 
elkaar heen gaan lopen. In een 
droom ontmoet ze de geheim-
zinnige Oude Man, die haar uit-
daagt om met hem samen door 
een glazen poort te lopen. Deze 
glazen poort is de toegang naar 

een andere wereld, de droom-
wereld. Dihren besluit de gok 
te wagen. Vanaf dat moment 
beleeft Dihren samen met 
haar familie, vrienden, kennis-
sen, collega’s, hondje Droppie 
en andere wezens allemaal 
spannende avonturen. Zo komt 
ze onder andere terecht in 
het Wilde Westen met stoere 
cowboys, een sprookjesach-
tig onderwaterwereld, in een 
razendsnelle achtbaan, op 
een ruimteschip en doet mee 
aan een zenuwslopende zang 
auditie. Gedurende haar reis 
ontmoet ze  vele kleurrijke per-
sonages, zoals de Oude Man, 
Stinkende Baron en Pedro. 
Kortom, een boek dat je in één 
adem uitleest! 

Het boek Droompoort 
is te bestellen via 
www.boekscout.nl en 
www.dindroomgezel.com
Wil je meer weten over de 
schrijfster van Droompoort? 
Surf dan naar: 
www.dindroomgezel.com 

 

What’s Happening?
Donderdag 4 t/m zaterdag 6 maart:
Dames opgelet! Een week lang plaatst WOMEN Inc. de spot-
lights op de kracht van de vrouw. T/m 5 maart worden thema’s 
als carrière, seks, macht, geloof, relaties en geld aangesneden in 
Pakhuis de Zwijger te Amsterdam. Op zaterdag 6 maart gaat het 
programma nog even door in de Westergasfabriek. Het festival 
staat volledig in het teken van talkshows met beeldbepalende 
vrouwen, speeddatesessies met topvrouwen uit het bedrijfs-
leven, presentaties van lokale heldinnen, lezingen van interna-
tionale toppers en diverse culturele acts, culinaire workshops  
en muzikale optredens. Neem voor meer info een kijkje op:  
www.womeninc.nl. Entree: Pakhuis is gratis, Westergasfabriek 
kost € 20. Kaarten zijn verkrijgbaar via de website.

Vrijdag 5 maart:
Voor alle talenten die Zandvoort rijk is presenteert ON-AIR 
EVENTS het ON-AIR EVENTS TALENTED. Het artiestenbureau 
gaat hierbij op zoek naar een nieuwe solo-artiest waarmee ze 
een nieuwe single gaan produceren en opnemen. Op vrijdag  
5 maart vindt in Danzee de eerste van de vier voorrondes plaats. 
De kandidaten zullen 2 nummers presenteren. Niet alleen de 
jury, maar ook het publiek zal kiezen wie er door gaan naar de 
grote finale. Dus: ben jij degene waar ON-AIR EVENTS naar op 
zoek is? Mail dan nu je contactgegevens naar pascal@onair-
events.nl. Wie weet ga jij na de finale op vrijdag 9 april 2010 
aan de slag met een eigen single! www.onair-events.nl

Zaterdag 6 maart:
De techno/house liefhebbers kunnen vanavond helemaal uit 
hun dak gaan bij Bardelux dat zal plaatsvinden op Circuit Park 
Zandvoort. ‘The party starts @ 22:00 o’clock’ en gaat door tot 
in de vroege uurtjes. Namen als Diablo, Update, Staas, en Mike 
Ravelli gaan ervoor zorgen dat de voetjes van de vloer gaan! 
Toegang: € 7,50. Minimum leeftijd: 21 jaar.

door Sutiah van netten

Als fervent voetballiefhebber 
kom ik al maanden niet meer 
aan spelen toe. Niet omdat de 
coach mij gepasseerd heeft, 
maar de velden zijn te slecht 
om te voetballen. Omdat ik 
niet elke zaterdag op de bank 
wil hangen en mij toch enigs-
zins nuttig wil maken voor de 
maatschappij besloot ik enke-
le maanden geleden mij op te 
geven voor vrijwilligerswerk.
 Het toeval wil dat ik twee 
zaterdagen achter elkaar aan 
de bak mocht in een van de 
mooiste wijken die Nederland 
kent: de Haagse ‘Schilderswijk’. 
De Schilderswijk is een prach-
tige buurt om in te wonen en 
de wijkbewoners leren al op 
jonge leeftijd omgaan met 
andere culturen. Op het pro-
gramma stond een speur-
tocht. Voor iedereen die van 
een uitdaging houdt: ga op 
zaterdagmiddag tijdens een 
sneeuwstorm met zes kinde-
ren die je voor het eerst ziet 
en niet op hun mondje geval-
len zijn op speurtocht in de 
Schilderswijk. 
 De speurtocht begon 
voortvarend en Mohammed 
uit mijn groepje wordt vast 
en zeker een goede zakenman, 
omdat hij in ‘no time’ gratis 
broodjes had geritseld bij de 
van origine Turkse bakker. Ook 
de andere ondernemers in de 
wijk reageerden positief, in-
clusief de bezoekers van het 
koffiehuis. Verbondenheid in 
een wijk waarin wij vaak on-
terecht denken dat het alleen 
maar kommer en kwel is.
 Dit soort ervaringen leren 
mij dat Nederland een gewel-
dig land is om in te wonen en 
dat wij ons vooral niet bang 
moeten laten maken door 
alle negatieve berichtgeving 
rondom de multiculturele 
samenleving. Ondanks dat 
ik alle zeilen moest bijzetten 
om alle zes strak in het gareel 
te houden hebben zij mijn 
hart gestolen; Mohammed, 
Aischa, Fouad, de bakker en 
de eigenaar van het koffiehuis. 
Volgend jaar weer ‘vrijwillig’ 
naar de Schilderswijk, ik weet 
nu tenminste waar ik 
een lekker gratis broodje 
kan scoren. Ar

je
n

column
Schilderswijk

Kijk ‘r shinen

Din Droomgezel
Een boek schrijven is voor veel mensen een lang ge-

koesterde wens. Voor velen blijft het bij dromen, 

maar voor Din werd het werklijkheid. In 2009 bracht 

de Zandvoortse Din onder haar schrijversnaam Din 

Droomgezel haar eerste boek uit, Droompoort. “Schrij-

ven heb ik altijd al heel erg leuk gevonden, maar ei-

genlijk heb ik er nooit aan gedacht om een boek te 

gaan schrijven. Ik was daar helemaal niet mee bezig. 

Het is op mijn pad gekomen, net zoals de vele dromen 

die ik in mijn boek beschrijf”, vertelt Din.

Din vertelt dat ze altijd al veel schreef. 
“Opstellen, gedichten en dagboeken. 
Ik heb heel wat dagboeken volge-
schreven. Op een gegeven moment 
kwam ik in een zware periode van 
mijn leven terecht. Mijn dromen 
hebben mij door die moeilijke peri-
ode heen gesleept. Zodra ik weer ge-
droomd had, pakte ik mijn blocnote 
en schreef de droom meteen op. Toen 
ik na een tijdje alles terug ging lezen,  
kwam ik op het idee om de dromen in 
een verhaalvorm te gieten. Het begon 
als een grapje, maar ik kreeg er steeds 
meer plezier in”, aldus de Zandvoortse. 

De dromen vormden voor Din ook een 
soort van verwerkingsproces voor al-
les wat ze had meegemaakt.“Ik denk 
dat iedereen weleens door een moe-
lijkere periode heen gaat, waarin je 

ongelukkig bent of niet goed in je eigen 
vel zit. Ik had toen even geen zin in de 
wereld om me heen, en trok me terug 
in mijn eigen droomwereld”, legt Din 
uit. Wel zegt Din dat dromen soms heel 
erg vermoeiend kunnen zijn. Ze zegt 
hierover: “Dromen kunnen zo ontzet-
tend realistisch zijn, dat het lijkt alsof 
je ze ook echt hebt meegemaakt. Een 
droom is als een onvoorspelbare ver-
rassing. Je weet nooit hoe het afloopt, 
daardoor heb ik het verhaal zelf niet in 
de hand gehad. Ik liet me leiden door 
de dromen. Wel heb ik al die dromen 
echt gedroomd.  Hoe bizar en eng ze 
ook zijn. Na zo’n heftige droom was het 
soms lastig om over te schakelen naar 
de ‘gewone’ wereld.”

Nieuwsgierig geworden naar Din’s 
boek? Kijk dan naar de tip van de week.

door Sutiah van netten
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Ook in Zandvoort schijnt de zon maar mondjesmaat!!
 

Tijd voor extra aanvulling van vitamine D!!
 

 Vitamine D3:
•  Ondersteunt en activeert het  

afweersysteem 

•  Verhoogt de weerstand van het  
organisme

•  Voor sterke botten en tanden 

•  Bevordert het (natuurlijk) afweer
systeem van de lichaamscellen

•  De Gezondheidsraad beveelt 
senioren en mensen met een 
donkere huidskleur aan extra 

 vitamine D te gebruiken ter 
versterking van de botten 

•  Het Voedingscentrum adviseert 
 alle kinderen beneden de leeftijd 
 van 5 jaar om een vitamine D  

supplement te nemen. 

Dit advies geldt ook voor zwangere  
en vrouwen die borstvoeding geven 
en voor vrouwen vanaf 50 jaar en  
mannen vanaf 60 jaar.

Elvitaal, ELKE woensdag speciaal voor ú op de markt in Zandvoort.
Voor meer informatie kijk op www.elvitaal.nl of   

bel naar onze gezondheidsinfolijn: 0318-624114.

Elvitaal Vitamine D3 
15 mcg (600ie) 
100 tabletten 
 € 9,95
300 tabletten 
 € 24,95 
Tegen inleve-
ring van deze 
advertentie aan 
de marktkraam: 
300 tabletten 
 € 19,95 
Maximaal 3 per klant
AANBIEDING GELDIG DE 
GEHELE MAAND MAART

VOMAR VOORDEELMARKT ZANDVOORT:

IEDERE
ZONDAG

GEOPEND!

VANAF 
ZONDAG
7 MAART 

VAN 10:00 TOT 17:00 UUR

Vomar Voordeelmarkt Zandvoort • Celsiusstraat 192 • Zandvoort • 023-5714361
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De Faria-clowns

Zorginstellingen met aparte vastgoedstichtingen voor 
senio ren woningen dreigen hun belastingvrijstelling te 
verliezen. Dat zeggen fiscalisten van PricewaterhouseCoo-
pers (PwC) in Head line, het verenigingsblad voor financiële 
mensen in de zorg. 

De komende drie jaar keert de Nederlandse Zorgautoriteit 

(NZa) 65,1 miljoen euro extra uit voor kleinschalige zorg 

aan dementerenden. Hiermee wil het ministerie van VWS 

zorgaanbieders stimuleren om de zorg voor deze mensen 

kleinschalig te organiseren. Het gaat hier om zorgaanbie-

ders in de AWBZ. 

Afgelopen maandag en woensdagmiddag waren twee 
Faria-clowns opvallende verschijningen in de serre van 
De Branding in Huis in de Duinen. Daar presenteerden zij 
clownspel op basis van improvisatie, altijd gericht op con-
tact en interactie met de bewoners. 

Ouderenzorg verliest belastingvrijstelling

65,1 miljoen voor kleinschalige zorg dementerenden

Faria-clowns zorgen voor glimlach en herkenning

seniorenpagina
Heeft u tips? Mail dan naar senioren@zandvoortsecourant.nl

deren niet meer; niets lijkt 
nog aan te komen. De Faria-
clowns weten vaak wel nog 
door te dringen. Vanachter 
het kleinste masker ter we-
reld (een rode neus) benade-
ren ze ouderen met demen-
tie zonder verwachtingen 
en zeggen op alles ja. “Als 
iemand zijn bruiloft wil vie-
ren, dan gaan we zijn bruiloft 
vieren”. Een Faria-clown regi-
streert elk signaal en elke re-
actie en neemt alles serieus. 
Zo bereiken de clowns men-
sen die door anderen vaak 
niet meer te bereiken zijn. 

Muziek speelt bij de Faria-
clowns een belangrijke rol. 
Ze beschikken altijd over 
een instrument en een re-
pertoire van Oudhollandse 
liedjes. In het spel verweven 
de clowns zang en muziek op 
een clowneske manier met 
persoonlijke aandacht voor 

Stichtingen die werkzaam-
heden verrichten die voor 
meer dan negentig procent 
bestaan uit het verschaffen 
van onderkomen aan ouderen 
en/of mensen met een beper-
king, worden door de fiscus 
geclassificeerd als ‘instelling 

Voor kleinschalige projec-
ten van ten hoogste 24 
plaatsen is € 12.500 per 

Het clowneske optreden to-
verde glimlachjes van her-
kenning op de gezichten van 
de aanwezige bewoners. 
Volop genietend van de be-
langstelling van de twee 
‘rode neuzen’ en natuurlijk 
meezingen. Geen ‘optreden’ 

maar ‘onverwacht bezoek’. 

“Even wakker door een rode 
neus”, zo omschrijven de 
Faria-clowns hun activiteiten 
voor dementerenden. Steeds 
meer ouderen herkennen 
hun kinderen en kleinkin-

iedere bewoner. Deze geeft 
uiteraard zelf aan of hij/zij 
daar zin in heeft. De bewoner 
is de regisseur van het spel. 
In groepjes van twee of drie 
reizen de Faria-clowns door 
Nederland om de bewoners 
van verzorgings- en verpleeg-
huizen te bezoeken. 

Deze clowns zijn gespeciali-
seerd in het contact maken 
met zieke en dementerende 
ouderen. Op dit moment zijn 
er al twaalf Faria-clowns ac-
tief in Nederland. Dit zijn 
‘moderne’ clowns; zij dragen 
wel gekke, kleurige kleding 
en een rode neus, maar niet 
of nauwelijks schmink. Ze 
brengen de complexe wereld 
terug tot de eenvoud van het 
hier en nu. Op een onschuldi-
ge en directe manier. Zo cre-
eren de clowns een nieuwe 
realiteit die relativeert, ver-
rast en vrolijk maakt. 

Alzheimer café
Het nieuwe thema van het 
Alzheimer café op 10 maart 
is: Gedragsverandering door 
dementie. Want door de-
mentie word je niet alleen 
vergeetachtig, een zacht-
aardige vader kan zich plot-
seling ook gedragen als een 
agressieve naarling. Wat 
moet de omgeving hiermee? 
Door ervaringen uit te wisse-

len met aanwezige deskun-
digen zal het beter lukken. 

De inloop start om 19.00 
uur, de bijeenkomst is 
van 19.30 tot 21.30 uur bij  
‘Ook Zandvoort’, steunpunt 
voor geheel Zandvoort, 
Flemingstraat 55. Informatie 
over Belbus en vrijwilligers: 
tel. 5717373.

van algemeen nut’. Normaal 
gesproken is een stichting die 
onder een bv valt vennoot-
schapsbelastingplichtig, maar 
instellingen van algemeen 
nut kunnen hiervoor een vrij-
stelling krijgen. Daar komt 
nu waarschijnlijk een einde 

plaats beschikbaar. Het 
betreft hier projecten voor 
zelfstandige wooneenhe-

aan, aldus belastingadvi-
seurs Jeroen Cremer en Jeroen 
Wiertz van PwC. “Vanuit de 
huidige maatschappelijke 
normen en waarden is het 
verhuren van onderkomens 
aan bejaarden volgens de fis-
cus niet langer algemeen nut-
tig zoals dit ten tijde van het 
opstellen van de wettekst was 
bedoeld”, schrijft het duo. “In 
die tijd werd het verschaffen 
van onderkomens aan bejaar-
den die niet bij hun kinderen 

den die ‘in de wijk’ in de di-
recte omgeving van elkaar 
gelegen zijn. Voor andere 
kleinschalige projecten voor 
dementerenden is € 7.500 
per plaats beschikbaar. Het 
geld is bestemd voor pro-
jecten die in 2009 zijn ge-
start en voor projecten die 
in 2010 en 2011 van start 
gaan. Volgens VWS moet 

terecht konden als algemeen 
nuttig beschouwd. Het stand-
punt van de belastingdienst is 
dat dit nu niet meer op gaat.” 
De adviseurs stellen dat het 
verhuren van kamers aan 
ouderen wel degelijk het al-
gemeen nut dient. Zij raden 
ouderenzorginstellingen dan 
ook aan om naar de rechter te 
stappen bij het verlies van de 
vrijstelling. 

Bron: Zorgvisie 

deze regeling de keuzemo-
gelijkheden vergroten voor 
mensen met een psycho-
geriatrische aandoening. 
Aanbieders worden met de 
regeling gestimuleerd om 
verschillende soorten zor-
gomgevingen en zorgvor-
men te ontwikkelen. 

Bron: Zorgvisie 

Maandelijks zal door Ron Nijhuis,  
locatiemanager Huis in de Duinen,  
een bijdrage worden geleverd om 
u op de hoogte te houden van de 
mogelijkheden en ontwikkelingen 
van het woon- en zorgcentrum aan  
de Herman Heijermansweg.

Wonen gescheiden van  
zorg
Vaak wordt gedacht dat 
het Huis in de Duinen, als 
onderdeel van ZorgContact, 
eigenaar is van heel het 
complex. Met het com-
plex wordt dan bedoeld 
het verzorgingshuis, de 
aanleunwoningen en het 
wooncomplex Huis in de 
Kostverloren. Dat is een 
misvatting en hierdoor ont-
staan ook veel misverstan-
den. Eigenaar van al deze 
voorzieningen is woning-
bouwcorporatie Woonzorg 
Nederland. Deze corpora-
tie heeft bezit door heel 
Nederland. ZorgContact 
huurt het verzorgingshuis 
Huis in de Duinen en is 
‘slechts’ verantwoordelijk 
voor de zorg- en dienstver-
lening. Tot 1 januari jongst-
leden was ZorgContact ook 
het ‘administratiekantoor’ 
voor de overige gebouwen, 
maar vanaf dit jaar is deze 
rol beëindigd. De woning-
bouwcorporatie regelt nu 
weer rechtstreek de zaken 
met de huurder. Uiteraard 

blijft ZorgContact nog wel 
in deze complexen aanwe-
zig als zorgleverancier.

Bronzen Keurmerk
Elke zorginstelling probeert 
niet alleen te zeggen wat 
ze doet, maar ook te doen 
wat ze zegt. Om te contro-
leren of dit ook werkelijk 
het geval vindt er perio-
diek een toetsing plaats. 
Eind vorig jaar heeft er zo 
een externe controle bij alle 
vormen van extramurale 
zorg plaatsgevonden. Met 
trots kunnen wij u melden 
dat ZorgContact goed door 
deze controle is gekomen 
en nu in het bezit is van 
het zo geheten Bronzen 
Keurmerk.

Open Dag 
Tot slot meld ik u dat zater-
dag 20 maart de landelijke 
Open dag in de Zorg is. Huis 
in de Duinen zal aan deze 
dag meedoen. U bent die 
dag van harte welkom om 
bij ons een kijkje te komen 
nemen. Onze medewerkers 
staan u dan graag te woord.

N I E UWS  VA N 
HUIS IN DE DUINEN

www.sportinzandvoort.nl
“Sport is goed voor lichaam en geest”
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Take Five aan zee
 heet vanaf heden:

 
  

een nieuwe naam, nieuwe ondernemers
 

Daar proosten wij op en wel op vrijdag 12 maart 
vanaf 19.30 uur

        Hierbij nodigen we alle vrienden, kennissen, 
zakelijke relaties, oude en nieuwe gasten  

en iedereen die ons een warm hart toe draagt uit.

Crew Beachclub Take Five
en

Ad Paap en Monique Paap-Vergers

Boulevard Paulus Loot, Paviljoen 5, Zandvoort

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 vlak-
je naast de rij of boven de kolom. 
Indien u in een donker vlakje bij-
voorbeeld 4\8 ziet staan, bete-
kent dat u vertikaal op 4 moet 
uitkomen en horizontaal op 8. 
Let op: er zijn soms meerdere 
oplossingen mogelijk.

    9 25       9 9

 5         13 19\7    

 9     20 13\19        

   26           27 

   15       17\12      

   12     9\19        

   13 12\28           12

 24           13    

 12           6

De oplossing staat elders op deze pagina

De bedoeling van de breinbreker 
is de rekenkundige som op zo een 
manier op te lossen dat hij klopt. 
Gelijke letters zijn gelijke cijfers.
 

Brein
breke

rBreinbreker
Breinbreker Brein

breke
r

 HF   FA   BJFH  
    x   =    
  +   -   +  
  JG   EF   HJ  
    -   =    
             
  BBE   BK   BJAC  
    x   =

De oplossing staat elders op deze pagina

500 g dikke 
 kabeljauwfilet,
sap van 1/2 sinaasappel,

versgemalen 
zwarte peper,

75 g bloem,

Bereiden:
Snijd de kabeljauw in 12 stukken, besprenkel ze met sinaasappelsap en strooi er zout en 
royaal peper over. Roer in een diep bord de bloem met het ei en het bier snel tot een een 
niet te dun beslag. Voeg zout en peper naar smaak toe. Verhit in een wok een laag olie van 
1-2 cm tot er een witte damp afkomt. Wentel de stukken kabeljauw een voor een door het 
beslag en laat ze dan direct in de hete olie glijden. Frituur zo 4 stukken
tegelijk in 3-4 minuten goudbruin en gaar. Laat de vis op keukenpapier uitlekken. Serveer 
met dragonsaus, broccoli en aardappelpuree. 

Dragonsaus: hak 4-5 takjes verse dragon fijn en meng ze met 2-3 eetlepels mayonaise, 2 
theelepels sinaasappelrasp en 1 theelepel mosterd door 150 g Griekse yoghurt. Breng op 
smaak met zout en peper. Vervang eventueel de dragon door verse basilicum.

Benodigdheden:

Kook eens anders
Recept Recept

ko
ok

ru
br

ie
k

Kabeljauw in bierbeslag
Hoofdgerecht voor 4 personen

    9 25         9 9

 5 4 1     13 19\7 3 4

 9 5 4 20 13\19 7 1 6 5

   26 5 3 8 6 4 27  

   15 8 2 5 17\12 5 7  

   12 7 5 9\19 8 2 9  

   13 12\28 6 2 9 7 4 12

 24 8 5 4 7   13 5 8

 12 5 7       6 2 4

Oplossing Kakuro

 43 x 38 = 1634

 +   -   +          
 69 - 23 = 46
         
 =   =   =   
 112 x 15 = 1680

Oplossing Breinbreker

1 ei,
125 ml wit bier of pils,
150 - 200 ml olie.

Het Reumafonds start binnenkort met de jaarlijkse, lande-
lijke collecte. In de week van 7 t/m 13 maart 2010 zal een van 
de ruim 65.000 landelijke vrijwilligers ook langs uw deur  
komen om geld in te zamelen voor de bestrijding van reuma. 

Start collecteweek Reumafonds
lening kosten zo’n 13 miljard 
euro per jaar. Kortom: reuma 
is een maatschappelijk pro-
bleem waarvan we ons nog 
te weinig bewust zijn.

Reuma zo snel mogelijk de 
wereld uithelpen is alleen 
mogelijk met voortdurend 
onderzoek naar medicijnen 
en behandelmethoden. Er 
is al veel bereikt, dankzij het 
hoge niveau van Nederlands 
re u m a o n d e r zo e k . H e t 

Reumafonds financiert 
dit onderzoek, geeft 
voorlichting en vraagt 
maatschappelijke aan-
dacht voor de ziekte. 

Voor deze inspanningen 
krijgt het Reumafonds geen 
overheidssubsidie. Daarom 
is het geld dat met de jaar-
lijkse collecte wordt opge-
haald hard nodig. 

Een ingrijpende, vaak on-
zichtbare ziekte die in 
Nederland één op de vijf 
mensen boven de twintig 
jaar treft. Onderzoek en ont-
wikkeling van behandeling 
en medicijnen tegen deze 
ingrijpende, onzichtbare 
ziekte kan op ter-
mijn leiden tot ge-
nezing. Daar is nog 
veel geld voor nodig.

Reuma heet ook wel de 
onzichtbare ziekte. Ruim 
2,3 miljoen mensen in 
Nederland leven met pijn 
en beperkingen als gevolg 
van reuma. En dat geldt niet 

alleen voor oudere mensen: 
3.000 kinderen in Nederland 
hebben geen onbezorgde 
jeugd als gevolg van reuma. 

Reuma drukt op de samen-
leving als geheel. Tweederde 
van alle reumapatiënten is 

jonger dan 65 jaar en be-
hoort tot de arbeidsbevol-
king. De lagere arbeidspro-
ductiviteit als gevolg van 
ziekteverzuim en arbeidson-
geschiktheid en de zorgver-
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Gemeentelijke publicatie week 9 - 2010

Vergadering college 
De besluitenlijst van de collegevergadering van week 8 en de 
verdere in week 8 door het college genomen besluiten zijn in 
week 9 vastgesteld. De besluitenlijst is in te zien bij de Centrale 
Balie en op de website. 

ZITTING HOOFDSTEMBUREAU BEKENDMAKING UITSLAG 
VERKIEZING
De voorzitter van het hoofdstembureau, burgemeester N. Meijer,  
maakt bekend dat er op vrijdag 5 maart 2010 om 10.00 uur 
’s ochtends, een openbare zitting plaatsvindt van het hoofd-
stembureau c.q. centraal stembureau tot vaststelling van de 
uitslag van de gemeenteraadsverkiezing.  

Notitie Lokaal gezondheidsbeleid ‘Alle zeilen bijzetten 
2010-2013’
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort maken bekend 
dat de gemeenteraad op 16 februari 2010 de notitie Lokaal 
gezondheidsbeleid ‘Alle zeilen bijzetten 2010-2013’ en de in-
spraaknota ‘Alle zeilen bijzetten 2010-2013’ heeft vastgesteld.

De notitie ‘Alle zeilen bijzetten’ is de verdere uitwerking van 
het gezondheidsbeleid van de nota ‘Alle hens aan dek’ voor de 
periode 2010 tot en met 2013. 

De notitie treedt op 4 maart 2010 in werking. De notitie ligt  
van 4 maart 2010 tot 2 april 2010 ter inzage bij de Centrale  
Balie van het Raadhuis, Swaluëstraat 2 te Zandvoort. De  
notitie is ook te downloaden van de website van de gemeente, 
www.zandvoort.nl.

Algemene plaatselijke verordening 2010 vastgesteld
In de vergadering van 16 februari 2010 heeft de gemeenteraad 
van Zandvoort de Algemene plaatselijke verordening 2010 
vastgesteld. Deze verordening treedt in werking op 12 maart 
2010 en ligt ter inzage bij de Centrale Balie in het Raadhuis en 
staat op de website. De verordening betreft Algemene regels 
betreffende de huishouding van de gemeente Zandvoort.

Wijziging Kinderopvangcentrum
Per 22 februari 2010 heeft een wijziging plaatsgevonden in 
het Kinderopvangregister. Vanaf deze datum is het nieuwe 
adres van Kinderdagverblijf Pluk opgenomen in het register. 
Tevens heeft een uitbreiding plaatsgevonden van 23 naar 24 
kindplaatsen. Per 1 januari 2005 is de Wet Kinderopvang van 
kracht. Deze wet bepaalt onder meer dat de gemeente toeziet 
op de kwaliteit van kinderopvang. Vanaf dezelfde datum moet 
elke gemeente over een kinderopvangregister beschikken. 
Ouders krijgen alleen een bijdrage voor de kosten van kinder-
opvang van het rijk als een kindercentrum is opgenomen in het 
kinderopvangregister. De volgende gegevens zijn opgenomen:

Kinderdagverblijven Pippeloentje – Pluk
Naam: Stichting Kinderdagverblijven Pippeloentje – Pluk
Rechtsvorm: Stichting
Inschrijfnummer Kamer van Koophandel: 41224309
Adres: Burgmeester Nawijnlaan 101
Postcode: 2042 PZ
Plaats: Zandvoort
Telefoonnummer: 023 – 57 13 665
Aantal vestigingen: 2

Vestiging 1
Naam: Kinderdagverblijf Pippeloentje
Adres: Burgemeester Nawijnlaan 101
Postcode: 2042 PZ
Plaats: Zandvoort
Telefoonnummer: 023 – 57 13 665
In exploitatie sinds: 05-03-1990
Aantal kindplaatsen dagopvang (0-4 jarigen): 35
Aantal kindplaatsen buitenschoolse opvang (4-12 jarigen): 0
 
Vestiging 2
Naam: Kinderdagverblijf Pluk
Adres: Darwinhof 9
Postcode: 2041 CR
Plaats: Zandvoort
Telefoonnummer: 023 – 57 15 513
In exploitatie sinds: 15-10-2001
Aantal kindplaatsen dagopvang (0-4 jarigen): 24
Aantal kindplaatsen buitenschoolse opvang (4-12 jarigen): 0

Uitnodiging openbare vergadering Wmo-raad
Op 8 maart vergadert de Wmo-raad over welzijnszaken die van 
belang zijn voor alle burgers. Iedereen is van harte uitgenodigd 
de openbare bijeenkomst bij te wonen. 

De vergadering vindt plaats in Gebouw De Krocht, kleine 
zaal, en begint om 19.30 uur. Tweede maandagavond van elke 
maand locatie: Gebouw De Krocht.

Ingekomen vergunningenaanvragen
Bouw-, sloop- en reclameaanvragen
Zandvoort:
- Witte Veld 70, plaatsen van een terrasoverkapping, ingekomen 
op 22 februari 2010, 2010-040Lv
- Kamerlingh Onnesstraat 20, plaatsen van een brandwerende 
opslag, ingekomen op 16 februari 2010, 2010-041Rv
- A.J. van der Molenstraat 7 t/m 45, verwijderen van asbesthou-
dende materialen, ingekomen op 22 februari 2010, 2010-042S
- Bakkerstraat 4, dichtzetten vide en plaatsen van een toilet-
groep, ingekomen op 23 februari 2010, 2010-044Rv
- Da Costastraat 14, verwijderen van asbesthoudende materialen,  
ingekomen op 17 februari 2010, 2010-045S
- Boulevard Barnaart 59 a-f, plaatsen van een luifel, ingekomen 
25 februari 2010, 2010-046 lv.
- Thorbeckestraat 37, vergroten woning en isoleren en stuken 
gevels, ingekomen op  25 februari 2010, 2010-047Rv. 
- Boulevard Barnaart 23, bouw van een jaarrond strandpavil-
joen, ingekomen 25 februari 2010, 2010-049Rv (wijziging op 
de eerder aanvraag 2009-158Rv).

Bentveld:
- Parnassialaan 12, uitbreiden woning, ingekomen 22 februari 
2010, 2010-043Rv.
- Groot Bentveld 1-6, plaatsen van een kunstwerk, ingekomen 
25 februari 2010, 2010-048Rv.

Let op. De hierboven genoemde aangevraagde vergunningen 
liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt deze inzien tijdens 
openingstijden. Deze publicatie betekent niet dat u uw zienswij-
ze over deze aangevraagde bouwplannen kenbaar kunt maken. 
Slechts indien voor deze bouwplannen vrijstelling van het be-
stemmingsplan of bouwverordening kan worden verleend, kan 

tegen ons voornemen daartoe een zienswijze kenbaar worden 
gemaakt. Een voornemen tot het verlenen van vrijstelling wordt 
afzonderlijk gepubliceerd. Deze publicatie betekent ook niet dat 
u een bezwaarschrift kunt indienen. Mocht de vergunning of 
vrijstelling worden verleend dan zal dit worden gepubliceerd en 
pas dan kunnen belanghebbenden bezwaar indienen.

Monumentenvergunning aangevraagd 
Bentveld:
Groot-Bentveld 1-6, plaatsen van een kunstwerk, verzonden 
26 februari 2010.

De hierboven genoemde aangevraagde monumentenvergun-
ning ligt bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt deze inzien 
tijdens openingstijden. Belanghebbenden kunnen binnen 
een termijn van twee weken na publicatie schriftelijk hun 
zienswijzen/bedenkingen kenbaar maken bij Burgemeester 
en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort.

Verzonden besluiten
Noodkapvergunning verleend 
In de Burg. Nawijnlaan is de afgelopen week een boom zo 
scheef gezakt dat het hek van de school bijna wordt vernield. 
Indien de gemeente langer wacht ontstaat er schade. Daarom 
is toestemming verleend om met een noodkap de boom te 
verwijderen. De boom is gemerkt met een gele stip. Er staan 
voldoende bomen dus zal er geen herplant plaatsvinden.

Belanghebbenden die in een eerder stadium zienswijzen heb-
ben ingediend, kunnen tegen de bovenstaande besluiten in 
beroep gaan bij de rechtbank te Haarlem, afdeling Bestuurs-
recht, Postbus 1621 2003 BR Haarlem. Het indienen van een 
beroepschrift heeft geen schorsende werking. Een schorsende 
werking wordt pas bereikt nadat de president van de rechtbank 
dat in een voorlopige voorziening heeft bepaald. In geval van 
onverwijlde spoed kunt u een verzoek om voorlopige voorzie-
ning indienen bij de president van de rechtbank te Haarlem. 
Een dergelijk verzoekschrift dient vergezeld te gaan van een 
kopie van het beroepschrift. Voor het indienen van een verzoek 
om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven.

Bouw-, sloop- en reclamevergunningen
Zandvoort:
- Kennemerweg 7, aanleggen toerit naar een nieuw te bouwen 
woning, verzonden 22 februari 2010, 2009-229A.
- Oranjestraat 18, vernieuwen schuur, verzonden 24 februari 
2010, 2010-004Lv.
- Cort. v.d. Lindenstraat 38, maken van een aanbouw aan de 
zijgevel, verzonden 24 februari 2010, 2010-028Lv
- Helmerstraat 34, het aanbrengen van een vaste trap naar de 
zolderverdieping van de woning, verzonden 24 februari 2010, 
2010-025Rv
- Piet Leffertsstraat 24, plaatsen van een vlaggenmast, verzon-
den 24 februari 2010, 2010-016Lv
- Van Lennepweg 34-1e, verwijderen van asbesthoudende ma-
terialen, verzonden 24 februari 2010, 2010-026S

Bentveld:
- Duindoornlaan 17, plaatsen van een kapconstructie op de 
berging, verzonden 24 februari 2010, 2010-021Lv
- Duindoornlaan 29, uitbreiden van de woning, verzonden 26 
februari 2010, 2010-001S.

vervolg op pagina 22 >>
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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.

Beste belastingbetaler,

Elk jaar rond deze tijd valt ook bij u er een aanslag op de mat voor 
het betalen van de gemeentelijke belastingen. Ik wil het hier in het 
bijzonder even hebben over de aanslag betreffende de rioolheffing. 
Jaren lang had de gemeente Zandvoort een bepaald rekenmodel om 
tot de vaststelling van de hoogte van deze aanslag te komen en was 
er jaarlijks alleen sprake van een prijsindex gerelateerde verhoging 
en dus van een norm waar een ieder van uit kon gaan. Dit jaar heeft 
de gemeente Zandvoort, om redenen die zich laten raden, gekozen 
voor een nieuw rekenmodel. Dit komt er samengevat op neer dat 
de nieuwe norm tot vaststelling van de hoogte van rioolrecht is: ie-
dere (woon)eenheid die volgens opgave bij PWN 90% of minder dan 
200m3 water per jaar gebruikt, wordt volgens het oude reken-
model belast. Dus niemand gaat er op vooruit. Een ieder die volgens 
dit nieuwe rekenmodel meer verbruikt als hierboven aangegeven, 
wordt per m3 water met € 1,18 extra belast. Kortom een ordinaire 
belastingverhoging van in mijn geval 62%. Reken voor uzelf maar 
eens uit wat het voor u inhoudt.

Frank Inden

Foto: PR

Natuurlijke voeding 
voor hond en kat 

Scouting collecteert 
voor Jantje Beton

Amnesty collecte

Hans van De Dierenwinkel is vaak vraagbaak voor de ei-
genaren van hond, kat en vele andere kleine huisdieren. 
Dat bracht hem op het idee om twee voedingexperts uit te 
nodigen om uit te leggen hoe je je huisdier zo kunt voeren 
dat het fit en gezond is en blijft. 

Deze week wordt de jaarlijkse Jantje Beton Collecte geor-
ganiseerd: een collecte voor en door het jeugdwerk bij u in 
de buurt. In Zandvoort collecteren Scoutinggroep The Buf-
falo’s en Scoutinggroep St. Willibrordus – Stella Maris. 

Afgelopen maandag is de 
huis-aan-huiscollecte ge-
start. Komende zaterdag, 6 
maart, zal de Jantje Beton 
Week worden afgesloten 
met een collecte in de  
winkelstraten. Maar liefst 
50% van de collecteop-
brengst is bestemd voor 
deze collecterende jeug-
dorganisaties. De andere 
helft van de opbrengst 
gebruikt Jantje Beton voor 
speelprojecten in heel 
Nederland.

De Jantje Beton Collecte 
is zo opgezet dat de Scou-
tinggroepen zelf de helft 
van de opbrengst mogen 

De jaarlijkse collecte voor 
Amnesty International heeft 
in Zandvoort een bedrag van 
€ 1584,12 opgebracht. De 

Voor de mens is iedere dag 
‘fast food’ niet gezond dus 
voor hond en kat ook niet. 
Meer dan 30 dierenliefheb-
bers namen de uitnodi-
ging aan en kwamen naar 
Strandpaviljoen today@
twelve, waar Edith Kuiper 
en Erwin van Gytenbeek 
overtuigend lieten zien 
dat onze huisdieren echt 

besteden. Het geld mag 
naar eigen inzicht worden 
besteed aan activiteiten of 
spelmaterialen waar nor-
maal gesproken geen geld 
voor is. Bijvoorbeeld aan 
het organiseren van een 
va kantiekamp of het aan-
schaffen van een nieuw 
speeltoestel. Zo kunnen de 
verenigingen mede dankzij 
de collecteopbrengst een 
zinvolle vrijetijdsbesteding 
voor de jongeren en kinde-
ren uit uw buurt organise-
ren. Geef daarom aan de 
Jantje Beton Collectant en 
help de kinderen uit uw 
omgeving om lekker buiten 
te kunnen spelen.

afstammen van wolf en 
leeuw. Rauw voer voldoet 
in veel gevallen dan ook be-
ter aan hun levensbehoefte 
dan de vele gekleurde brok-
jes die onder hoge tempe-
ratuur zijn geëxpandeerd 
tot rondje, visje of wat 
dies meer zij. Meer weten? 
Kijk op www.pubmed.nl of 
www.carnivoer.nl.

RECTIFICATIE:
- Strandweg (kavel 9), het plaatsen van een jaarrond strandpa-
viljoen, verzonden op 26 februari 2010, 2009-233Rv

Bezwaarschriften
De hierboven genoemde verleende vergunningen/ genomen 
besluiten liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt ze 
inzien tijdens openingstijden. Belanghebbenden kunnen 
gedurende een termijn van zes weken na bekendmaking 
een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. De datum van 
bekendmaking is de verzenddatum van de vergunning. In-
dien het geen vergunning betreft is dit de publicatiedatum. 
U richt uw bezwaarschrift met vermelding van “bezwaar” 
in de rechterbovenhoek van uw brief aan het college van 
Burgemeester en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort. 
Het bezwaar schorst in beginsel niet de werking van het 
besluit waartegen het is gericht. In geval van spoed kunt 
u een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij 
de voorzieningenrechter van de Rechtbank Haarlem, sector 
Bestuursrecht, Postbus 1621 2003 BR Haarlem. Een dergelijk 
verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het 
bezwaarschrift.

Vervolg gemeentelijke publicatie week 09

Centraal telefoonnummer 
Alle afdelingen zijn bereikbaar via (023) 574 01 00, maandag t/m 
donderdag 8.30 – 17.00 uur en vrijdag 8.30 - 16.00 uur. 

Melding of klacht? 
Bel met de Centrale Meldlijn (023) 574 02 00, óf vul op de  
website het digitale formulier in óf stuur een brief naar de 
klachtencoördinator. 

Openingstijden Centrale Balie 
Maandag t/m woensdag:  08.30  -  16.00 uur 
Donderdag:  08.30  -  20.00 uur 
Vrijdag:  08.30  -  12.30 uur 
Tijdens de donderdagavondopenstelling kunt u maar voor een 
beperkt aantal zaken terecht: paspoorten en rijbewijzen e.d. 

Openingstijden begraafplaats 
De algemene begraafplaats en dierenbegraafplaats aan de 

Tollensstraat zijn dagelijks open tussen 08.00 - 18.00 uur. 

Collegelid spreken? 
Een afspraak maken met een collegelid doet u via het 
centrale telefoonnummer. Daarbij geeft u aan waarover 
u het collegelid wilt spreken. 
Het kan zijn dat u eerst naar een vakafdeling verwezen 
wordt. 

Vragen over een bouwplan? 
Voor vragen over concrete of gewenste bouwplannen 
is de werkeenheid Vergunningverlening op werkdagen 
telefonisch bereikbaar tussen 08.30 en 16.00 uur. 

Op zoek naar werk of aanbieden van vacature? 
Werkgevers en werkzoekers maken gebruik van 
www.werkeninzandvoort.com. 
Voor het vinden of aanbieden van banen in Zandvoort. 

organisatie dankt alle col-
lectanten voor hun inzet en 
ook de gevers worden har-
telijk bedankt.
 

Bewegen in Zandvoort
www.sportinzandvoort.nl
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Zeer fraaie overwinning SV Zandvoort Beslissing in winterkampioenschap

GreenRace wil Grandprix 
voor CO2-neutrale auto’s

voetbal - zaterdag autosport

autosport

Het zaterdagelftal van SV Zandvoort heeft een even  
verdiende als verrassende overwinning geboekt op de 
nummer drie van de ranglijst HBOK. De mannen van  
trainer Pieter Keur namen met de 3-1 overwinning  
sportieve revanche op de 3-0 nederlaag eerder dit seizoen 
in Zunderdorp.

Het winterraceseizoen loopt ten einde. Aankomend week-
end zal de beslissing vallen in de Winter Endurance Kam-
pioenschap van het seizoen van 2009 en 2010. In het kam-
pioenschap gaat het duo Den Boer en Rijnbeek met 48 
punten aan de leiding, gevolgd door De Laat en De Prenter 
met 47 punten en daarachter Van de Laar en Bleekemolen 
met 46 punten. 

In Zandvoort is de stichting greenRace opgericht met als 
doel het bevorderen van race evenementen voor CO2-neu-
trale auto’s. Initiatiefnemers zijn een aantal Zandvoorters 
rondom Robbert de Vries, d66 lijsttrekker in Zandvoort. 

Zandvoortse doel. De druk 
op de Zandvoortse verdedi-
ging werd almaar groter en 
in de 88e minuut was het 
raak. Door een misverstand 
tussen twee Zandvoortse 
verdedigers kreeg Sander 
Pietersen de bal op een 
presenteerblaadje aange-
reikt en deed De Vet voor 
het eerst, en tevens laatst 
deze wedstrijd, doen vissen. 
De tijd tot het einde van 
de wedstrijd zou voor de 
gasten te kort zijn om nog 
doeltreffend te kunnen wor-
den. Omdat HBOK steeds 
met veel man voor de bal te 
speelde om toch nog tot één 
punt te komen, kreeg Patrick 
van der Oord, opnieuw dik in 
blessuretijd, nog een fraaie 
kans. Ver buiten het straf-
schopgebied schoot hij een 
strakke, stuiterende bal die 
de HBOK-goalie foutief in-
schatte. Het kleinood ver-
dween diagonaal in het doel, 
3-1. Een dik verdiende maar 
ook verrassende overwin-
ning kon Zandvoort op zijn 
conto schrijven.

Komend weekend speelt 
Zandvoort, ijs en weder 
dienende, om 14.30 uur bij 
Amstelveen Heemraad, dat 
afgelopen zaterdag thuis 
verrassend met 4-2 won van 
Castricum.

Overige uitslagen 2e klas-
se A: CSW – Overbos: 2-1 
en Kennemerland – ZOB: 
0-1. HCSC – Voorland en 
Monnickendam – Marken 
werden afgelast.

Zondag afgelast
Het zondagelftal van SV 
Zandvoort hoefde niet aan 
te treden. Door de overvloe-
dige regenval in de nacht 
van zaterdag op zondag 
en op zondagochtend wa-
ren de velden in complex 
Duintjesveld niet bespeel-
baar. Het gehele programma 
van de 5e klasse D werd ove-
rigens afgelast. Komende 
zondag spelen de mannen 
van Marcel Paap thuis om 
14.00 uur tegen DSOV. 

equipe van De Prenter en De 
Laat. Ook zij kregen in de 
slotfase van de vorige race 
pech en profiteerden weinig.

Vader Michael en Jeroen re-
den de vorige race samen 
met Kees Bouhuys in de 
Sotrax Porsche. Het drietal 
kwam aan kop, maar door 
een straf en een rijderswissel 
verspeelde het trio de kansen 
om de winst. De gedroomde 
winnaars in de Radical, Marijn 
van Kalmthout en Danny van 
Dongen, kregen na afloop 
eveneens een koude douche. 
Een te lange rijdersbeurt brak 
het duo op. Ook Peter Fontijn 
en Peter Furth kenden pech 
en hopen komend weekend 
op meer geluk. 

De toegang tot de Final Four 
is gratis: duinen, hoofdtribu-
ne en paddock zijn vrij toe-
gankelijk. 

van Greenprix races op het 
circuit Park Zandvoort. Ook 
het geven van voorlichting 
en het ontwikkelen van  
educatieve programma’s  
rekent de stichting green-
Race tot haar taken. Er is  
een voorlopige website op-
gezet onder de naam www.
greenRace .nl

HBOK had zich dit seizoen 
versterkt met zeven nieuwe 
spelers die met de nieuwe 
trainer waren meegeko-
men. De club uit Zunderdorp 
(Amsterdam Noord) werd 
daardoor min of meer de 
verrassing van het lopende 
seizoen en legde verschil-
lende titelkandidaten het 
vuur na aan de schenen. 
Zandvoort was dan ook af-
gelopen zaterdag op een re-
delijk te bespelen veld min 
of meer de underdog. Daar 
kwam nog bij dat de weer in 
vorm geraakte Nigel Berg op 
vakantie was.

Het eerste kwartier was 
echter voor onze plaatsge-
noten, die regelmatig op de 
helft van hun gasten speel-
den. De bal werd redelijk in 
de ploeg gehouden maar 
uitgespeelde kansen wa-
ren er niet of nauwelijks. 
Daarna kwam HBOK wat 
beter in hun spel en moest 
Zandvoort-keeper Boy de 
Vet een paar keer handelend 
optreden. Zandvoort moest 
zich beperken tot een paar 
plaagstoten maar was wel 
in de 35e minuut het dichtst 
bij een doelpunt toen ‘man-

De verschillen zijn klein net 
als de klasses waarin de 
equipes uitkomen. Rekenen 
is het sleutelwoord. Het duo 
Den Boer en Rijnbeek nam de 

Doelstellingen van de stich-
ting greenRace zijn het 
stimuleren van belangstel-
ling en het bevorderen van 

Max Aardewerk ontfutselt de bal

Danny van Dongen in de Radical | Foto Chris Schotanus

of-the-match’ Ivo Hoppe net 
niet zuiver genoeg mikte en 
de bal van grote afstand 
keihard op de lat schoot. De 
laatste tien minuten van 
de eerste helft waren weer 
voor SV Zandvoort. Dik in 
blessuretijd had Michel de 
Haan de bal na een zuivere 
voorzet voor het intikken. 
Zijn inzet was echter te slap 
maar via de rebound kon 
de Zandvoortse topscorer 
alsnog zijn ploeg, op een 
psychologisch belangrijk 
moment, met voorsprong 
de rust in laten gaan.

Na de thee ontpopte zich 
een wedstrijd die heen en 
weer golfde. HBOK kon ech-
ter niet in zijn normale spel 
komen. Dat was de grote 
verdienste van SV Zandvoort 
en de basis voor de latere 
overwinning. Een uitval in de 
70e minuut bracht De Haan 
op links in een vrije positie. 
Een zuivere voorzet kwam 
op de ‘krullen’ van Hoppe 
die met een mooie boog-
bal de iets te ver voor zijn 
doel staande HBOK-keeper 
kon verschalken, 2-0. Hierna 
ontstond min of meer een-
richtingverkeer naar het 

leiding over van het tweetal 
Van de Laar en Bleekemolen, 
toen deze in de race van fe-
bruari te lang in de pits ston-
den. Hetzelfde overkwam de 

kennis over CO2-neutrale 
auto’s, het organiseren van 
CO2-neutrale race evene-
menten en het organiseren 

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:

Dierenarts Dekker
Dorsman Assurantiën
Elvitaal
Groenestein & Schouten Fin. diensten
Kroon Mode
Onderhoudsbedrijf P. Zwemmer
Ouderen Partij Zandvoort
P. van Kleeff
Riche aan Zee
Seven For Life
Thai Paap Strandpaviljoen 17
Thalassa Strandpaviljoen 18
Uitvaartcentrum Haarlem
Van Aacken Glaszettersbedrijf
Vis Culinair
Vomar
Vrijehuizenmarkt.nl

(In alfabetische volgorde) 
Accountantskantoor Huppelschoten
Administratiekantoor K. Willemse
Algemene uitvaartbegeleiding Zandvoort
Auto Strijder 
Autobedrijf KariMo
Bar Battle
Beach Club Tien
Beachclub Take Five
Bertram & Brood
Bloemsierkunst Jef & Henk Bluijs
Boom Strandpaviljoen 11
Café Oomstee
Cense en van Lingen
Centrum Publieksparticipatie
Circus Zandvoort
Club Nautique

adverteerders
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De VVD heeft het voortouw genomen om zo snel mogelijk 
tot een nieuw college te komen. In eerste instantie waren 
het CDA en de PvdA uitgenodigd om hun wensen kenbaar 
te maken. Gezamenlijk met de VVD zou er dan een coalitie 
ontstaan met 9 zetels in de raad, weliswaar een meerder-
heid maar niet een echt riante.

Courant 
Zandvoortse 

7 221911Actueel Cultuur Senioren Sport
Succesvolle
eerste editie
Wooncafé

Kinderkunstlijn
geopend in
Zandvoorts Museum

Inlooppunt
viert 12,5
jarig bestaan

Zandvoorter
wint winter-
kampioenschappen

6e jaargang • week 10
11 maart 2010

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

De Mannetjes
Middenboulevard

‘Toch sneu voor Bierman…’

Kom vanavond om 20.00 uur  
naar de installatie van de  

nieuwe raad op het Raadhuis!

Zandvoort is sinds 7 maart een openbaar kunstbezit rijker. 
Op de muur van het voormalige Dolfirama aan het Van Fe-
nemaplein, waar drie jaar de geschilderde dolfijnen van Hil-
ly Jansen pronkten, zijn meer dan 60 beschilderde panelen 
aangebracht. Het resultaat is schitterend en is beslist een 
aanwinst voor Zandvoort.

Coalitie vormen blijkt 
niet gemakkelijk

Het opfleuren van de 
Middenboulevard is begonnen

Raadhuisplein 14
T. 023-573 64 61 - Zandvoort 

Actie week 10: 
• Toscaans donker + 
  Heel wit pan bloem € 2,95
• Roomboter gevulde koek € 1,25

Nu in ons assortiment:
Div. Paas chocolade 
• Proefstollen € 1,75
• Zak mini muffins € 3,95
• Suikerbrood € 1,95
• Div. soorten cake € 4,50

Stap ook eens binnen voor een heerlijk 
belegd broodje met één van onze  

ambachtelijk bereide salades

Dat was in eerste instantie de 
opzet. Vanuit de PvdA kwam 
de melding dat lijsttrekker 
Gert Toonen en Leo Heino 
de onderhandelingen zullen 
gaan voeren maar veel infor-
matie kunnen en willen zij 
niet geven omdat de bal bij 
Tates ligt. Het CDA wilde wel 
wat meer kwijt. Gert Jan Bluijs 
(CDA): “Wij willen graag in een 
nieuw college zitting nemen 
en zijn dus op de uitnodiging 
van de VVD ingegaan. Onze 
lijsttrekker, Gijs de Roode, en 

door Nel Kerkman

Onder leiding van initiatief-
neemster Hilly Jansen en 
haar vrijwilligers zijn tijdens 
drie workshops in De Krocht 
de houten panelen met acryl-
verf beschilderd. De deelne-
mers waren zeer enthousiast 
en al had je nog nooit een 

ik voeren namens onze partij 
de onderhandelingen en heb-
ben Andor Sandbergen als 
eventuele wethouderskandi-
daat naar voren geschoven. 
Natuurlijk hebben wij wat 
verlangens maar die zijn van 
latere zorg. Eerst moet de VVD 
aangeven wat zij willen, daar-
na zijn de beide andere uitge-
nodigde partijen, waaronder 
wij dus, aan bod.” 

penseel vastgehouden, ieder-
een was welkom. Wel moest 
je aan de opdracht voldoen: 
jouw visie van Zandvoort  en 
gebruik veel geel en blauw in 
je schilderij. De afbeeldingen 
zijn zeer kleurrijk geworden 
en laten het verleden, het 
heden en de toekomst van 
Zandvoort zien.

Kleurig en fleurig
Onder de vrolijke klanken van 
de Samba Tula band en vooraf 
gegaan door dorpsomroeper 
Klaas Koper, liepen belang-
stellenden in optocht naar 
het Van Fenemaplein waar 

al veel mensen stonden te 
wachten. Wethouder Marten 
Bierman had de eer om het 
laatste paneel, gemaakt door 
vier Zandvoortse jongeren, te 
onthullen. In zijn toespraak 
memoreerde Bierman hoe 
enthousiast iedereen heeft 
meegedaan, inclusief hij zelf. 
Daarna werden Rob Bossink 
en Wim Nederlof in het zon-
netje gezet. Met hulp van de 
gemeente had Bossink veel 
werk verricht om de pane-
len te lakken en later op de 
blauw beschilderde muur aan 
te brengen. Nederlof had de 
moeilijke taak op zich geno-
men voor een goede compo-
sitie van de tentoongestelde 
kunstwerken. Na het offici-
ele gedeelte gaf Health Club 
Zandvoort een Zumba les 
waar veel dames geestdriftig 
aan meededen. Voor de kinde-
ren was er een clown en me-
nigeen babbelde nog even na 
onder het genot van een heer-
lijke glühwein of een warme 
chocolademelk, aangeboden 
door pannenkoekenrestau-
rant De Lachende Zeerover. 
Het Van Fenemaplein was 
voor één dag het kunstzinni-
ge middelpunt van Zandvoort. 
Laten er nog vele dagen vol-
gen want uiteindelijk heeft 
iedereen zin in een kleurig en 
fleurig Zandvoort.

Wilfred TatesMarten Bierman en Stephanie van Leeuwen  
hebben zojuist het laatste paneel onthuld

SCOOTMOBIELEN
ook met PGB (persoonsgebonden budget)

023 - 5 735 735
BETER MOBIEL, Max Planckstraat 44

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

ZONNEBRIL- 
OP-STERKTE-AKTIE
een zonnebril op uw 
sterkte gemaakt nu 

al vanaf 89 euro!!
SEA OPTIEK, 

zichtbaar beter!

vervolg op pagina 3
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familieberichten

Algemene uitvaartbegeleiding Zandvoort
Omdat u voor kwaliteit kiest!

~ Regelen en uitvoeren van de uitvaart 

~ Verzorging van overledene  
~ Begeleiding voor nabestaanden 

~ Persoonlijke aandacht 
    voor U en Uw dierbare 

Dag en nacht bereikbaar

023 -7515 666
Gevestigd in Zandvoort

Evert H. Schweitzer
Voor een stijlvolle en verzorgde uitvaart

Iets te (ver)kopen?

Plaats een Zandkorrel

Kun jij me ook zeggen waar woon ik
Wie me naar huis brengt beloon ik

Na een kort ziekbed is, toch nog onverwacht overleden, 
onze lieve moeder, schoonmoeder, oma en opoe grootje

Anna Margaretha Maria Grol
~ Annie ~

gehuwd geweest met H.J. Bluijs R.I.P.

Geboren op,   Overleden op,
11 december 1923 te Oude Pekela 2 maart 2010 te Zandvoort

Jan R.I.P.
Bernadette en Toon
Gerard en Marja R.I.P.; Greet
Emiel R.I.P.
Henk en Elly
Roos en Marlies
Annette en Albert
Arnold en Pauline
Jozé
Kleinkinderen 
Achterkleinkinderen

Onze dank gaat uit naar de medewerk(st)ers 
 van het Huis in de Duinen

voor de goede en liefdevolle verzorging.

Inmiddels heeft de begrafenisplechtigheid plaatsgevonden.

correspondentie adres:
H.J.M. Bluijs
Kostverlorenstraat 86 
2042 PK Zandvoort

Je hebt je strijd gestreden
en je deed het op je eigen wijze.

Heden overleed mijn lieve, dappere moeder,

ATIE HOFMAN
weduwe van K.F.Wessendorp

   C.C. Wessendorp

Zandvoort, 3 maart 2010

Correspondentieadres:
C.C. Wessendorp
Van Lennepweg 244
2041 LJ  Zandvoort

De crematieplechtigheid heeft reeds plaatsgevonden.

Heden is vredig van ons heengegaan,  
voorzien van de laatste sacramenten,
onze zeer geliefde moeder, grootmoeder en  
overgrootmoeder. Zij was een voorbeeld voor ons allen.

Isabelle Feodora Maria Steger-Allard
weduwe van J.H.M.A. Steger

    Aerdenhout   Boxtel
     15-01-1912     02-03-2010

Zandvoort Alphons J.M. Steger
 Carjolijn
 Madelon

† Marie Louise Woltman Elpers-Steger

Gemonde Virginie van den Boorn-Steger
 Georges van den Boorn
 Celine en Peter
 Arthur en Berenice
 Gijs en Mirjam

Wij hebben haar in besloten kring begraven.

Correspondentieadres:  A.J.M. Steger
 Lorentzstraat 531
 2041 RT Zandvoort
 Tel. 023 -5720144

‘Rust zacht’

Lieve oma, opoe, grootje
je zit voor altijd in ons

Mandy & René
 Sam, Jur

Patricia & Jos
 Koen, Nine, Daan

Dimitri & Dimfie
 Mick

Mathieu
Karlijn
Stan & Wendy

Robbert
Maaike

Simone & Mark
 Romar, Quinn, Just

Laura & Sven
 Piet, Damian, Dinanth

Siebe & Elfi
Irma

Lars
Mirthe & Richard 

UITVAARTZORGCENTRUM ZANDVOORT
Tollensstraat 67, 2041 PR  Zandvoort.

Telefoon (023) 571 32 78.
www.uzn-nederland.nl

UITVAARTCENTRUM HAARLEM
Parklaan 36, 2011 KW  Haarlem.

Telefoon (023) 532 87 50.
www.uitvaartcentrumhaarlem.nl

Sinds 1992
uw uitvaartondernemer in Zandvoort.

A LA LA LA LA L T I J D   D I R E C T E   H U L PT I J D   D I R E C T E   H U L PT I J D   D I R E C T E   H U L PT I J D   D I R E C T E   H U L PT I J D   D I R E C T E   H U L P
B I J   OB I J   OB I J   OB I J   OB I J   O V E R L I J D E NV E R L I J D E NV E R L I J D E NV E R L I J D E NV E R L I J D E N

Deze week:
DriegAngen proeverij
vAn onze vernieuwDe

MenukAArt € 23,50

voor reServeringen: 023-5713200
www.beAChClubtien.nl

“Herinner mij hoe ik was toen ik alles nog kon”. 

Verdrietig berichten wij u dat het leven van mijn lieve 
en zorgzame vrouw, onze moeder en oma is overgegaan 
in dierbare herinneringen. 

Suus van den Bos - Kooijman 

Hoogkarspel,                                                Zandvoort, 
28 juli 1918                                               2 maart 2010 

Jan van den Bos 

Sietske 
Iwan en Liza 
Boye en Mireille 

Zenzi 

Hedde en Lianne 
Hester en Pascal 
Suzanne en Christiaan 

Burg. Nawijnlaan 108 
2042 PZ  Zandvoort 

De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden. 

Zie pagina 10
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vervolg - pagina 1  Coalitieonderhandelingen

OPZ is teleurgesteld dat zij 
niet in eerste instantie uitge-
nodigd zijn om bij de eerste 
onderhandelingen voor een 
nieuw college aanwezig te 
zijn. Volgens fractievoorzit-
ter Carl Simons wordt het een 
moeilijke raadsperiode met 
veel en grote bezuinigingen 
en vindt hij het spijtig dat zijn 
partij vooralsnog niet mee 
mag doen.

Informateur
Laat in de middag van dins-
dag 9 maart kwam Tates 
met de mededeling naar 

buiten dat er een informa-
teur was aangesteld. Oud-
gedeputeerde Cornelis Mooij 
(VVD) is genegen deze taak 
op zich nemen. Hij zal alle 
fractievoorzitters consulteren 
en daarna rapport uitbrengen 
aan Tates. Die zal dan met de 
conclusies van Mooij in de 
hand een nieuw college kun-
nen gaan vormen. Hoe lang 
het nog gaat duren voordat 
er witte rook uit het raadhuis 
komt is uiteraard niet bekend. 
Maar dat het geen gemakke-
lijke taak wordt voor Mooij 
moge duidelijk zijn.

Gezellig met dochter de stad 
in. Zoals elk jaar moeten we 
weer een cadeau kopen. Voor 
haar broer, onze zoon dus. 
Een jaarlijks festijn! Nou ja, 
festijn… Want wat moet je ko-
pen voor een kind dat alles al 
heeft? Horloge? Draagt ‘ie niet. 
Geurtje? Te persoonlijk. CD 
bonnen? De tegenwoordige 
jeugd download muziek van de 
computer. Kleding? Mmmwah. 
We besluiten echter, op advies 
van een vriendin, voor een trui 
te gaan. Maar géén priktrui 
(wist ik al). En geen grote op-
druk (ook bekend). We treffen 
het niet, dochter en ik. Of toch 
wel? Uitverkoop, 50% korting, 
Stuntverkoop. We struinen de 
hele stad door. Hadden we 
vroeger onderling nog een leuk 
gesprek, tegenwoordig rinkelt 
de mobiel achter elkaar. Nee, 
ik moet geen ‘mobiel’ maar 
‘Blackberry’ zeggen. Je kunt 
er van alles mee. Internetten, 
fotograferen, kaartjes bestel-
len, het weer bekijken, de route 
bepalen. En… de architect be-
antwoorden. Die Dingen Wil 
Weten. Hoe moet het met de 
bouwvergunning die nét niet 
door de commissie kwam. Ik 
zie dochter al babbelend din-
gen regelen die ik normaal 
thuis zou oplossen. “Al die 
voorschriften, ik word er gék 
van”, briest ze boos in haar 
‘Berry’. Ondertussen zoeken 
we naar De Trui die we niet vin-
den. Te klein, te groot. O, mag er 
niet geruild worden? Dan gaat 
het feest niet door! Al bellend 
shopt dochter doodgemoede-
reerd verder met mama Lienke 
in haarkielzog. Ik mompel ver-
bijstert: “Kan dat ding ook uit?” 
Na nog een laatste gesprek 
met manlief die voor werk in 
Frankfurt verblijft en een ge-
sprek met zoonlief fietsend 
van school naar huis, zijn we 
klaar. Hebben we een sweat-
shirt en een overhemd ge-
kocht. Die een week later door 
zoonlief weer geruild gaat 
worden. Bedenk dat 
ik toch maar weer een 
envelop met inhoud 
ga geven. Kleine kin-
deren, kleine zorgen; 
grote kinderen, ……

cartoon

Envelop met 
inhoud
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Ruim 5 ton (!) plastic afval
De landelijke campagne die de burger oproept om plastic verpakkingsmateriaal apart in 
te leveren, is ook in Zandvoort een groot succes. Binnen een tijdsbestek van 7 weken is 
ruim 5 ton plastic apart ingeleverd. moet u zich dat een voorstellen wat voor een berg dat 
is! Dat is in ieder geval ver boven de verwachtingen.

Plastic Heroes campagne is een groot succes | Foto: Rob Bossink

het afval gescheiden kan 
worden. In dat geval wordt 
de regeling aangepast. Zo 
niet, dan zullen de bestaan-
de bakken op termijn moge-
lijk vervangen worden door 
ondergrondse systemen.

Leegmaken en pletten
Het gescheiden aanbieden 
van plastic verpakkingsafval 
is heel eenvoudig. U hoeft 
er eigenlijk niet veel meer 
voor te doen dan het in een 
aparte zak of bak te gooien. 
Platmaken of indeuken 
helpt dan aanzienlijk. Dat 
verkleint het volume wat 
gunstig is voor de inzame-
ling. Plastic verpakkingsaf-

Door het grote aanbod 
van plastic zijn de bakken 
snel vol. Daarom heeft de 
gemeente extra bakken 
besteld voor de reeds be-
staande locaties en zal het 
aantal aanbodlocaties wor-
den uitgebreid. Tot het zover 
is, zal de gemeente dagelijks 
de aanbiedplekken nalopen 
om te voorkomen dat de 
zakken met plastic door de 
omgeving verspreid raken. 
Overigens wordt benadrukt 
dat de bakken er vooralsnog 
tijdelijk staan, in afwachting 
van definitieve oplossingen 
voor het scheiden van plas-
tic. Onderzocht wordt of dit 
op termijn ook achteraf uit 

In heel Nederland openen zorgorganisaties op zaterdag 20 
maart hun deuren voor het publiek tijdens de landelijke 
Open dag van de zorg. Ook Nieuw Unicum en Huis in de 
Duinen schenken aandacht aan de Open dag van de Zorg.

Woensdagavond tijdens de afscheidsvergadering van de 
‘oude’ raad, zijn drie vertrekkende raadsleden Koninklijk 
Onderscheiden. Zij krijgen hun onderscheiding voor 12 jaar 
raadlidmaatschap.

Open dag van de zorg

Raadsleden gedecoreerd

Bij Nieuw Unicum bent u 
die dag van 11.00 tot 16.00 
uur van harte welkom op 
de hoofdlocatie aan de 
Zandvoortselaan 165. De 
open dag is bestemd voor ie-
dereen die kennis wil maken 
met de zorg, het zorgaanbod, 
een baan in de zorg, vrijwil-
ligerswerk of de mogelijkhe-

Pim Kuijken (PvdA), Fred Paap 
(VVD) en Gert-Jan Bluijs 
(CDA) komen in principe 
niet meer terug in de raad. 
Omdat ze 12 jaar of langer 
dit werk hebben gedaan 
“heeft het Hare Majesteit 

den voor een zorgopleiding 
of stage bij Nieuw Unicum. 
Er is een banenmarkt en er 
wordt om het half uur een 
rondleiding georganiseerd. 
Tevens wordt er over de 
nieuwbouwplannen en het 
project MS-op-afstand ver-
teld. Koffie met gebak staat 
voor uw klaar.

behaagd”, zoals dat zo mooi 
heet, de heren te onderschei-
den met het lidmaatschap in 
Orde van Oranje Nassau. De 
versierselen werden door 
burgemeester Niek Meijer 
opgespeld.

Kunstmarkt
Op dezelfde dag wordt zowel 
in Huis in de Duinen als in de 
Bodaan te Bentveld aandacht 
geschonken aan de Open 
dag van de Zorg. Buiten de 
algemene informatie is er in 
beide woon- en zorgcentra’s 
op 20 maart een kunstmarkt 
waar diverse kunstenaars uit 
de regio hun kunst tonen. 
Dus er is genoeg te zien én te 
koop. De kunstmarkt is van 
11.00 tot 15.00 uur geopend. 
Beide woon- en zorgcentra’s 
zijn per bus 80 te bereiken.

HET GBZ TEAM EN MICHEL DEMMERS

DANKEN ZIJN STEMMERS

www.gbz.nu

val mag ongewassen en met 
dop worden aangeboden. 
Het is echter wel belangrijk 
dat het leeg is en ontdaan 
van papier, karton of resten 
(aluminium-)folie.

Zakken
De gemeente stelt zakken 
ter beschikking om het 
plastic afval in te verzame-
len. Volle zakken kunt u op 
de diverse verzamelplaatsen 
in de daarvoor bestemde 
containers deponeren. De 
zakken zijn gratis te verkrij-
gen in de remise van de ge-
meente aan de Kamerlingh 
Onnesstraat en bij de cen-
trale balie in het raadhuis.
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colofon

Passage 2-4  Zandvoort
Tel.: 023-5716785

direzione: 
Alfredo Caramante

BY CHRIS KUIN

Naast onze à la carte kaart :
 driegangen menu voor voor € 29,50 

 Dun gesneden runderlende  
met mosterddille dressing

of
Zalmtartaar met crème fraiche, 

dille en kappertjes
iii

Kalfsentrecote met rode wijn saus  
met spekjes en paprika

of
Op de huid gebakken roodbaarsfilet  

met beurre blanc en basilicum
iii

Combinatie van yoghurtijs en sorbetijs

Dinsdag gesloten
Zeestraat 36

2042 LC Zandvoort
023-5736680

www.restauranthugoos.nl

Strandpaviljoen Boom 11
te Zandvoort
Tel.023-5717580

Op onze ouderwetse manier
Goulashsoep - 3 soorten vlees - Palacinka of

Vissoep - Zeebaarsfilet - Palacinka 

€10,50
Als brunch, lunch of diner. De gehele week door.

Graag tot ziens, fam. Boom

 

 

 

 

Seniorenmenu: € 7,00 
Ma 14-09-09  Gebakken tartaar met gebakken aardappelen en spinazie 

Di 15-09-09  Kibbeling met frites, sla en sausjes 

Wo 16-09-09  Macaroni met een gebakken ei 

Do 17-09-09 Andijvie stamppot met een bal gehakt 

Vr 18-09-09  Vissticks met frites, doperwten en wortelen 

Za 19-09-09  Nasischotel met 1 stokje saté en een gebakken ei 

Zo 20-09-09  Kippotje met frites en sla 

Ma 21-09-09  Gebakken lever met aardappelpuree en rode kool 

Di 22-09-09  Scholfilet met gebakken aardappelen en wortelen 

Wo 23-09-09 Hutspot met warme worst en gebakken spek 

Do 24-09-09  Schnitzel met frites en witlof 

Vr 25-09-09 Gestoofde kabeljauw met aardappelpuree en bloemkool 

Za 26-09-09  Kippenbout met frites en sla 

Zo 27-09-09  Bal gehakt met gebakken aardappelen en bloemkool 

Bestellen voor 11.00 en bezorgd tussen 12.00 en 14.00 uur of eventueel tussen 16.00 en 
17.30 uur.  U kunt ook een plaatsje reserveren in ons restaurant om gebruik te maken 
van het seniorenmenu. Bent u in bezit van de ZandvoortPas, dan krijgt u een toetje 
gratis. 

Brasserie restaurant Harocamo 

Kerkstraat 14  |  023-5712102 

Geen zin om te kokkerellen? Gewoon Harocamo even bellen!
Wij bezorgen voor ieder wat wils, zoals broodjes, saté, 
spareribs, diverse visgerechten of een uitgebreid diner.
U kunt het zo gek niet bedenken!

Let op! Ook de seniorenmenu’s à € 7,-- 
en de daghap à € 10,-- bezorgen wij gratis!

  Bel: 5712102 
  kijk voor meer info:
  www.harocamo.nl 

Brasserie restaurant Harocamo 
Kerkstraat 14, 2042 JE Zandvoort
Geopend van 9.00 tot 22.00 uur
Woensdags gesloten

burgerlijke stand
27 februari - 5 maart 2010
Geboren:
Mick Hendré, zoon van: Kelder, Egbert Gerard en: van der 
Pels, Sabine Renata.

Huwelijk:
Krijnen, Wilhelmus Augustinus en: Woelinga, Marga.

Overleden :
van den Berg geb. Bank, Apolonia Wilhelmina, oud 82 jaar.
van den Bos geb. Kooijman, Sijtje, oud 91 jaar.
Grol, Anna Margaretha Maria, oud 86 jaar.

Komende zondag
Protestantse gem. Zandvoort
10.00 uur N.B.
www.kerkzandvoort.nl

RK Parochie St. Agatha
10.30 uur Pastor D. Duijves en ds S. Verwijs
www.aap-parochies.nl

RK Parochie Antonius & Paulus
10.30 uur Pastor IJ. Tuijn

kerkdiensten 

www.wapenvanzandvoort.nl
Gasthuisplein 10
2042 JM Zandvoort 
Jeroen en 
Bart Schuitenmaker 
Tel.: 023-8223780

Maandag en dinsdag 
gesloten.

Hans Bank
staat a.s. zondag tijdens
de Amsterdamse middag
vanaf 15.00 uur bij ons

achter de bar.

Tevens introductie  
van onze nieuwe  
lente menukaart

BEACHCLUB

FAR  OUT
OPENT HAAR NIEUWE DEUREN 

OP ZATERDAG 13 MAART A.S.
VANAF 20.00 UUR

OPENINGSFEEST MET DJ JEREMY

www.far-out.tv

Bloeiende violen
Primula’s

Bloembollen in pot
Organische bemesting

voor de gehele tuin

Van Stolbergweg 1 -  Tel. 57 170 93
Dinsdags gesloten
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Met grote regelmaat lachen ze je tegemoet: posters waarop een 
jeugdfoto prijkt van een mede-inwoner die 40, 60 of 100 wordt. 
Vastgeplakt op lichtmasten, prullenbakken, verkeersborden, me-
terkasten e.d.  Als ze daar nou enkele dagen zouden hangen; 
hoewel het natuurlijk niet mag, kun je nog wel de lol er van inzien. 
Maar dat ze vervolgens tot in eeuwigheid vergeeld, verkreukeld of 
aan flarden gescheurd het straatbeeld moeten blijven vervuilen 
is natuurlijk een ander verhaal. Dus, geachte plakkers: wees zo 
sportief om alles wat je ophangt ook weer weg te halen.

Samen houden we op deze manier ZANDVOORT SCHOON!?

HARRY HIEP HIEP HOERA !

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)

had ze uitgenodigd en had 
enkele duizenden plaatjes 

meegenomen om 
te ruilen.

Helpende hand
Via een ingekomen 
mail kwam het vol-
gende berichtje bij 
de redactie binnen. 
Op 4 maart stond 
een mevrouw uit 
Zwanenburg met 

haar auto in Zandvoort aan 
de kant van de weg toen er 
op haar autoraam werd ge-
tikt. Een jongeman meldde 
dat ze een lekke band had 
en bood spontaan aan haar 
te helpen. Hij zette zijn 
boodschappentas op de 
grond, draaide de schroeven 
eraf en verwisselde de auto-
band. De mevrouw was na-
tuurlijk erg blij en bood de 
jongeman, Mark genaamd, 
een beloning aan maar 
daar wilde hij niets van we-
ten. “Ik heb van mijn ouders 
geleerd: help je medemens 
indien nodig”, zei Mark. Bij 
deze beste Mark namens 
mevrouw Doll alsnog har-
telijk dank voor je spontane 
hulp!

Overhangend groen
Minder fortuinlijk was me-

vrouw Manders 
uit Zandvoort. 
Niets vermoe-
dend liep zij in 
de Willemstraat 
toen ze plotse-
ling struikelde 
over een uit de 
hand gelopen 
plant die met 
z i j n  t a k k e n 

weelderig over de grond 
slierte. Met een flinke smak 
kwam ze op de straatstenen 
terecht waarbij zij zich lelijk 
verwondde. De diepe wond 
onder haar oog is gehecht 
en er zijn glassplinters van 
haar gebroken bril uit haar 

gezicht gehaald. Ook haar 
hand heeft ze behoorlijk 
geblesseerd. Hierbij een 
oproep: groen is leuk in de 
straat maar houd het kort 
en snoei het bijtijds zodat 
niet nog meer mensen 
onnodig daarover kunnen 
vallen!

Nieuw seizoen, 
nieuw doek

Nu de winterse weersom-
standigheden langzaam 
maar zeker verdwijnen, 
komen als vanzelf de len-
tekriebels tevoorschijn. 
Voor je het weet staat 
het paasweekend weer 
voor de deur. Door veel 
Zandvoorters wordt dat 
gezien als de start van 
het nieuwe zomerseizoen. 
De medewerkers van VVV 
Zandvoort vonden in ieder 
geval dat het tijd was om 
de nieuwe evenementen-
agenda bekend te ma-
ken. Het grote opvallende 
doek dat sinds vorig jaar 
aan de muur van pizzeria 
Di Andrea prijkt, is deze 
week voorzien van de ka-
lender voor 2010. Op het 
nieuwe doek staat een 
overzicht van de belang-
rijkste evenementen van 
dit jaar. Zandvoort heeft 
ook in 2010 weer veel te 
bieden voor toeristen en 
inwoners. De propvolle 
agenda hangt dus het 
hele jaar aan de muur op 
het Raadhuisplein.

Oefenen voor 
circuitloop

Dertig leerlingen van de 
Zandvoortse basisscholen 
hebben afgelopen don-
derdag deelgenomen aan 
een trainingsloop. Zij zijn 
al een aantal weken in 
training voor de gespon-
sorde Kids Run, onderdeel 
van de komende Circuit 
Run. Ze werden bijgestaan 
door volwassenen en lie-
pen als training een rond-
je van circa 1,5 kilometer 
vanaf het Badhuisplein, 
richting Palace Hotel en 
via de Sandrinastraat 
naar de Kerkstraat. Op het 
Badhuisplein werden ze 
weer opgevangen. Gezien 
het enthousiasme komt 
het op 28 maart wel goed 
met de Zandvoortse school-
jeugd.

Ruildag voetbalplaatjes

Vorige week woensdag 
hadden circa 80 jongeren 
de middag van hun leven 
toen zij in de kantine van 
SV Zandvoort hun Albert 
Heijn voetbalalbums vol 
konden maken. de manager 
van het Zandvoortse filiaal 

LoSZand in Circus Zandvoort
Het Zandvoortse theatergezelschap LoSZand zal op 28 
maart aanstaande een optreden verzorgen in Circus Zand-
voort. LoSZand staat voor theaterimprovisatie à la de La-
ma’s. Alertheid en training heb je nodig om de strijd met 
de tegenstander te kunnen winnen.

de spelers bezet. Nu gaan 
ze in Circus Zandvoort op-
treden en is er meer plaats 
voor geïnteresseerden. 
Toegangskaarten zijn te ver-
krijgen aan de balie van Circus 
Zandvoort of op de website 
www,circuszandvoort.nl. Ze 
kosten € 5 per stuk en de 
aanvang is om 20.15 uur.

Volgende week treed de 
groep voor de derde keer op 
in Zandvoort. De vorige twee 
keer was dat in De Krocht 
maar omdat er slechts een 
paar kaarten beschikbaar 
waren, theaterimprovisatie 
vraagt veel ruimte, waren 
de plaatsen al snel door fa-
milieleden en vrienden van 

LoSZand
28 maart 20.15 uur in Circus Zandvoort

IMPROVISATIE THEATER

Poster LoSZand

Aantal deelnemers 3e editie
van Circuit Run is flink toegenomen

Hardlopend Nederland komt in groten getale af op de 3e Runner’s World Zandvoort Cir-
cuit Run op zondag 28 maart. Organisator Le Champion ziet een sterke groei ten opzichte 
van de vorige twee edities. Afgelopen zondagnacht, klokslag 00.00 uur, sloot de inschrij-
ving voor deze nu al spraakmakende voorjaarsklassieker. De teller kwam tot 12.000 deel-
nemers, ruim 2.000 meer in dan vorig jaar!

De onderdelen die op het 
programma van de Runner’s 
World Zandvoort Circuit Run 
staan, trekken allerlei soor-
ten lopers aan. Deelnemers 
met een lange adem schre-
ven zich in voor de uitda-
gende 12 kilometer. Anderen 
schreven zich vooral in voor 
de Men’s Circuit Run en de 
Ladies Circuit Run. Beide 
bestaan uit een kortere af-
stand, 5 kilometer, en zijn erg 
populair onder hardlopers. 
Samen met de Businessloop 
over 12 kilometer kan er voor 
deze onderdelen dus niet 
meer worden ingeschreven.

Voor het Scholen kam pioen-

schap meldden zich inmid-
dels twintig scholen aan. 
Middelbare scholieren die 
nog mee willen doen aan 
dit laagdrempelige, goed 
toegankelijke zogenaamde 
kampioenschap kunnen 
zich nog tot en met woens-
dag 17 maart inschrijven 
via www.rwcircuitrun.nl. 
Een team bestaat uit 4 of 
5 scholieren in de leeftijd 

van 12 tot en met 18 jaar. 
Iedereen die de gymles-
sen volgt of aan sport doet, 
kan meedoen. Er wordt 
4,2 kilometer gelopen op 
Circuit Park Zandvoort. Op 
de dag zelf, 28 maart, kun-
nen de jongste deelnemers 
zich nog aanmelden voor 
de Kids Circuit Run tussen 
9.00 uur en 10.00 uur in de 
Runnerstent op Paddock 2.
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V A C A T U R E !
THOMASHUIS ZANDVOORT 

zoekt een
 WOONBEGELEIDER (24-32 u.)

voor de begeleiding en verzorging  
van onze verstandelijk- en communicatief 

beperkte klanten.

Nieuwsgierig?
Kijk voor meer informatie en de volledige 
vacatureomschrijving op onze site: 
www.thomashuiszandvoort.nl
of mail naar reina.thomashuis@live.nl

 
Zandvoort

INTERNET VERKOOP BIJ OPBOD

Deze charmante en halfvrijstaande 
woning beschikt o.a. over een voor-
tuin met oprit, een zonnige achter-
tuin, 3 slaapkamers, een moderne 
badkamer én een zolderruimte v.v. 
2 dakkapellen (tevens geschikt als 
slaapkamer). De gehele woning is 
voorzien van dubbele beglazing.

• UNIEKE KANS: Internetverkoop bij opbod donderdag 1 april a.s. om 17.00 uur;
• Bieden voorafgaand aan de internetverkoop is mogelijk;
• Zonnige achtertuin en een oprit;
• Woonoppervlakte ca. 140 m2, perceel 236 m2;
• Zie digitale plattegronden en meer info via www.greevenmakelaardij.nl

EXTRA KIJKDAGEN:
• Donderdag 25 maart a.s. van 19.30 tot 20.30 uur
• Zaterdag 27 maart a.s. van 12:00 tot 15:00 uur
• De woning is ook op afspraak te bezichtigen.

Dr. C.A. Gerkestraat 61 oude vraagprijs: 
€ 389.000,= k.k.

nieuwe VanafPriJS: 
€ 309.000,= k.k.  

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

Karim en Mo
www.autobedrijfkarimo.nl

Curiestraat 10, 2041 CD Zandvoort T. 023-5733792
F. 023-5733793 E. autobedrijfkarimo@planet.nl

Onderhoud en reparatie alle merken
Occasions in - en verkoop

APK

“Sporten houdt de geest 
jong en het lichaam vitaal”

www.sportinzandvoort.nl

Wekelijks de krant lezen op internet?
surf naar www.zandvoortsecourant.nl
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Tevreden ondernemers in eerste Wooncafé 
Een tiental ondernemers, de meesten uit Zandvoort, had af-
gelopen zaterdag een goed plekje gezocht in het gastvrije 
restaurantgedeelte van café Neuf in de Haltestraat.  Onder-
nemers die op verzoek van Petra Geusebroek nu eens wil-
den tonen dat Zandvoort eigenlijk alle experts in huis heeft 
op het belangrijke en veelomvattende gebied van wonen. 

De Bar Battle van vorige week was weer overdonderend. 
Wie ooit durft te beweren dat veel ambtenaren een wat 
‘stoffig’ karakter hebben, komt zeer bedrogen uit. Het werd 
één groot feest in café De Klikspaan!

Wooncafé initiatiefneemster Petra Geusebroek

Ook in de Klikspaan was het een gekkenhuis

Het Flexx feest vorig jaar in Club Jade

verrichtte, was het idee van 
Petra een schot in de roos. 
Want de stap om naar die 

te zetten. Niet alleen door de 
meer dan voortreffelijke mu-
ziekkeuze van Erik Lefferts 
maar ook door het snel en 
correct afhandelen van de be-
stellingen. Dat voornamelijk 
de wat jongere ambtenaren 
aanwezig waren mocht de 
pret niet drukken, de ‘jonkies’ 
hebben zich kranig geweerd. 
Er werd alleen niet medege-
deeld hoeveel van hen de vol-
gende vrijdag een snipperdag 
hebben opgenomen!

Volgens buurman Johnny 
Kraaijkamp, die met veel 
plezier de officiële aftrap 

Café De Klikspaan in de 
Haltestraat puilde bijna uit 
zijn voegen toen een verte-
genwoordigend team van 
de Personeelsvereniging 
Zandvoort, alleen toeganke-
lijk voor Zandvoortse amb-
tenaren, de touwtjes in han-
den nam om in aanmerking 
te komen om de Bar Battle 
Zandvoort te gaan winnen. 
Een aantal doorgewinterde 
horecagangers uit hun mid-
den wist exact de juiste toon 

experts te gaan is een stuk 
makkelijker dan via internet 
informatie verzamelen. De 
aankoop, de verbouwing of 
de inrichting van een wo-
ning moet een feest zijn. De 
persoonlijke benadering en 
de ongedwongen wijze van 
met elkaar kennismaken is 
dan altijd positief, want je 
kent en herkent de gezich-
ten van de ‘experts’. En dan 
is het ook een stuk makke-
lijker om serieus met elkaar 
later over alle woningpro-
blemen en oplossingen te 
praten. In de gezellig drukke 
ruimte was er gelegenheid 
om met de verschillende 
ondernemers kennis te 
maken en indruk te krijgen 
van de mogelijkheden die 
zij aanboden. Vooral oriën-
terende gesprekken om af-
spraken voor de toekomst 
te maken. 

Deelnemers aan het woon-
café waren: erkend Hypo-
theek advies en hypothecair 
planner Petra Geusebroek; 
notaris en notarieel onder-
steuner Marten Swart en 
Corina Dames; belasting-
adviseur Nanfred Bakels; 
makelaars Suzanne en Rob 
Greeven; architect Remo De 
Biase; erkend verkoopstyliste 
Yvette Willemse; Ed Onel van 
Home Decoration; Wilma 
Koster van interieurzaak 
Cane en Co; Pieter Breeuwer 
van Tuinzorg; electricien 
Hans Willemse, loodgieter 
Mark Spolders en aannemer 
Reyenta Bouw. Zeker is dat 
alle aanwezige ondernemers 
na afloop blij verrast en zeer 
tevreden waren over de be-
langstelling uit Zandvoort. 
Plannen zijn er al om na de 
zomervakantie een tweede 
sessie op te starten. 

SpotlightS

Hiep hiep hoera!
Sidney

wordt zondag 2 jaar!

Kusjes opa en oma Koper

evenementen agenda

11 Bar Battle - 6e ronde: Team De Brandweer in 
Laurel&Hardy. Aanvang 20.00 uur  

12 Smartlappen-en zeemansliederen koor - 
Wapen van Zandvoort, aanvang 20.30 uur

14 AutoMaxx Streetpower  - Circuit Park Zandvoort

14 Amsterdamse middag - met heerlijke muziek en 
lekkere hapjes. Wapen van Zandvoort,  
aanvang 15.00 uur

18 Bar Battle - 7e ronde: Team Non-Stop in Fame. 
Aanvang 20.00 uur  

21 Stabat Mater - Oecumenische dienst. Agatha kerk, 
aanvang 11.30 uur

23 ANBO Zandvoort - Viering 40-jarig jubileum, 
receptie in Huis in de Duinen, 15.00 tot 17.00 uur

maart

VVV Zandvoort: 7 dagen per week geopend!

Het derde Flexx-feest van stichting 1216 Forgotten Founda-
tion zal dit keer in discotheek Chin Chin in de Haltestraat 
georganiseerd worden. op vrijdag 19 maart aanstaande 
wordt de Zandvoortse jeugd tussen 12 en 16 jaar weer uit-
genodigd om er een te gekke avond van te maken.

Flexx-feest in Chin ChinOpnieuw volle bak 

Onder het motto ‘Flexx goes 
Bling!’ kan er onder de wel-
luidende klanken van de 
Dj’s Molina en WhoRU weer 
volop genoten en gedanst 
worden. Niet alleen het 3e 
Flexx-feest staat weer op 
stapel, ook zijn de organisa-
toren Robin ten Broeke en 
Billy Vonk met een aantal 
andere evenementen aan 
de gang. Zo zal er op zon-
dag 15 mei voor dezelfde 
leeftijdsgroep een strand-
voetbaltoernooi worden ge-
organiseerd en wordt er ook 
een fotowedstrijd gehouden. 

Beide evenementen kennen 
een aantal mooie prijzen 
voor de winnaars. Kaarten 
à € 2 in de voorverkoop en 
€ 4 aan de deur zijn te koop 
bij Harocamo, Kerkstraat 
14 en bij de stichting 1216 
Forgotten Foundation aan 
de Kostverlorenstraat 94a.

Mocht u geïnteresseerd zijn 
om de stichting of een van 
haar evenementen finan-
cieel te steunen, neemt u 
dan contact op met Maura 
Renardel de Lavalette, tel. 
06-29077330.

maart w a t e r
hoog Laag hoog hoogLaag

do
vr
za
zo
ma
di
wo
do

00.50
01.39
02.26
03.06
03.31

-
-
-

11
12
13
14
15
16
17
18

08.10
09.36
1 0. 3 5
1 1 . 0 5
1 1 . 3 0
00.10
23.54
00.24

1 3 . 1 4
14.05
14. 45
15.09
1 5. 4 5
03.59
04.27
05.00

21 .26
22.26
23.04
23. 47

-
1 1 . 5 0
12.20
12. 49

-
-
-
-
-

16.09
16.39
1 7 . 1 1

waterstanden
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VOMAR VOORDEELMARKT ZANDVOORT:

IEDERE
ZONDAG

GEOPEND!
VAN 10:00 TOT 17:00 UUR

Vomar Voordeelmarkt • Celsiusstraat 192 • Zandvoort



9

Zandvoortse Courant • nummer 10 • 11 maart 2010

Komende zondag zal tijdens een oecumenische dienst in 
de Agathakerk het beroemde Stabat Mater van Pergolesi 
ten gehore worden gebracht. Het Stabat Mater geldt he-
den ten dagen als een van de meest inspirerende muziek-
stukken die ooit gecomponeerd zijn en wordt voorname-
lijk tijdens de vastentijd, de periode vlak voor Pasen, ten 
gehore gebracht.

Opnieuw heeft een inwoonster van Zandvoort een boek 
het levenslicht laten zien. Plaatsgenote Cisca Metselaar 
(34) heeft een ervaring van 16 jaar geleden in haar boek ‘En 
hij gaf mij adelaarsvleugels’, met als subtitel ‘Verslag van 
een Bijna Dood Ervaring’, voor het nageslacht bewaard.

Stabat Mater in Agathakerk Nieuwe Zandvoortse auteur

Uitvoerenden van deze Sta-
bat Mater zijn: Elise Keep 
(sopraan), Irmgard von 
Asmuth (alt), en leden van 
het Promenade Orkest die 
een aantal strijkinstrumenten 
en een klavecimbel zullen be-
spelen. Het geheel staat onder 
leiding van Paul Waerts.

Het is dit jaar precies 300 jaar 
geleden dat Giovanni Battista 
Pergolesi op 4 januari 1710 
werd geboren. Zijn eerste 
muzieklessen krijgt hij van de 

Haar eerste roman is afge-
lopen januari uitgegeven 
en verhaalt over het uit 
haar lichaam treden door 
haar tijdens een operatie. 
Het is een spirituele roman 
die voor een groot gedeel-
te haar jeugd beschrijft. 
Op achttienjarige leeftijd 
heeft zij een aantal opera-
ties moeten ondergaan in 
een Haarlems ziekenhuis. 
Tijdens een van die opera-

lokale stadsmuzikanten. Zijn 
eerste opera’s vallen zeer in de 
smaak bij de Napolitaanse ho-
ven. In het meer ernstige gen-
re heeft hij aanvankelijk geen 
succes. Zelfs zijn bekendste 
werk, het Stabat Mater, werd 
maar frivool en ‘hupserig’ ge-
vonden. Nu geldt het als een 
van de meest inspirerende 
stukken religieuze muziek, 
dat direct in het hart binnen-
komt. Onvoorstelbaar dat hij 
dit schreef als jongeman van 
26 jaar, de leeftijd waarop hij, 

ties is ze uit haar li-
chaam getreden en 
heeft ze van boven-
af kunnen zien hoe 
de operatie verliep.

Bijna-
doodervaring
“Dit was een hef-
tige ervaring voor 
mij en heb in de 
periode daarna een 
dagboek bijgehou-
den waarin ik ook 
deze ervaring opte-
kende. Het dagboek 
hield ik lange tijd 
geheim en het lag 
diep weggestopt 

in een lade. Totdat ik jaren 
later een vriendin van mijn 
verhaal vertelde. Zij inspi-
reerde mij om mijn verhaal 
op papier te zetten en nu 
heeft uitgeverij Kirja het uit-
gegeven. Ik ben erg trots op 
het resultaat. Ik heb al veel 
reacties mogen ontvangen 
en volgens de lezers is het 
een ontroerend boek gewor-
den. Ik hoop met mijn boek 
de mensen te kunnen ver-

veel te jong, stierf ten gevolge 
van tuberculose op 16 maart 
1736.

Het Stabat Mater is van oor-
sprong een liturgisch gedicht, 
ontstaan in de Middeleeuwen. 
De tekst beschrijft het mee-
voelen met het leed van Maria 
bij de kruisdood van  Jezus. 
Heel veel componisten, tot in 
onze moderne tijd, werden en 
worden geïnspireerd door het 
lied. Tijdens deze oecumeni-
sche viering worden acht de-
len uitgevoerd door sopraan 
en alt, begeleid door een 
enkelvoudige bezetting van 
eerste viool, tweede viool, alt-
viool, cello, bas en klavecimbel.

De oecumenische viering op 
zondag 14 maart in de Agatha-
kerk begint om 11.30 uur.

tellen van mijn ervaringen 
en de mooie boodschappen, 
die ik heb meegekregen tij-
dens deze ‘bijna-dooderva-
ring’, met anderen te kun-
nen delen”, vertelt zij.

Voorwoord
“Toen ik mijn opa zag ster-
ven, had ik veel vragen. Over 
God, over het leven, over de 
dood. Grote moeite had ik 
met een veroordelende God. 
Gelukkig heb ik door deze 
ervaringen mogen onder-
zoeken en geestelijk groei-
en. Door mijn ervaring met 
anderen te delen heb ik het 
verlies van mijn geliefde opa 
en oma kunnen verwerken. 
Het ‘waarom’ was dan voor 
mij ook soms moeilijk. Door 
de gedachte dat mijn groot-
ouders nu ergens zijn waar 
er liefde en begrip is, heb ik 
meer vertrouwen gekregen 
in het Goddelijke
en in het leven. Ook al gaat 
dit boekje voor een groot 
deel over de dood, ik geniet 
van het leven!”

Het 163 pagina dikke boek is 
verkrijgbaar bij onder ande-
re Bruna Balkenende aan de 
Grote Krocht, bij Bol.com en 
bij uitgeverij Kirja. Het kost 
€ 16 en het ISBN-nummer is: 
978-94-6008-063-0. 

Op zaterdag 20 maart kunt u gratis 4 zakken compost van 
20 liter ophalen bij de afdeling Reiniging en Groen van de 
gemeente - locatie: Kamerlingh Onnesstraat 20. U bent 
van 09.30 uur tot 12.30 uur welkom. Zorg wel dat u zich 
kunt legitimeren. 

Gratis compost als dank 
voor het scheiden van afval

Al heeft de gemeente Zand-
voort veel compostcadeau-
tjes klaar liggen - voor deze 
teruggeefactie geldt begrij-
pelijkerwijs: Op is op! Met 
deze actie bedankt de ge-
meente u voor uw inspan-
ning groente-, fruit- en tuin-
afval (GFT) gescheiden aan 
te leveren. Zonder uw bijdra-
ge had deze teruggeefactie 
geen kans van slagen. Dit 

organisch afval wordt ver-
werkt tot compost. Inwoners 
krijgen het ingezamelde af-
val nu terug in de vorm van 
compost. 
 
Compost is een natuurlijke 
bodemverbeteraar. Het sti-
muleert de groei van ge-
wassen op een milieuvrien-
delijke wijze, het reguleert de 
waterhuishouding en zorgt 

voor een natuurlijke balans 
in de bodem. Composteren 
is goed voor het milieu; orga-
nisch afval wordt nuttig her-
gebruikt. Bovendien draagt 
compost bij aan het vastleg-
gen van CO2 in de bodem en 
helpt dus in de strijd tegen 
de opwarming van de aarde. 
Composteren bespaart daar-
naast geld omdat het een 
goedkope manier van afval-
verwerking is, in veel geval-
len zelfs meer dan de helft 
goedkoper dan het verbran-
den van restafval. Kortom: 
genoeg reden om het orga-
nisch afval goed gescheiden 
te blijven aanleveren!

Op zaterdag 13 maart is er weer een duinwerkdag in het Nati-
onaal Park Zuid-Kennemerland van 10.00 tot 15.30 uur. Bij het 
beheren van de duinen kan waterleidingbedrijf PWN uw hulp 
goed gebruiken. Het open duin wordt bedreigd doordat het 
dichtgroeit met bomen en stuiken. 

je anders misschien nooit 
komt. Iedereen kan meehel-
pen! Kinderen werken samen 
met de ouders. PWN helpt bij 
de werkzaamheden en zorgt 
voor voldoende gereedschap 

Op de duinwerkdagen worden 
verschillende werkzaamheden 
uitgevoerd die nodig zijn om 
het duin goed te onderhou-
den. Je leert veel over de na-
tuur en komt op plaatsen waar 

Duinwerkdag 
en handschoenen. Regelmatig 
zijn er pauzes, waarbij gezorgd 
wordt voor koffie, thee, limo-
nade en soep. Neem zelf een 
lunchpakket mee, trek stevige 
schoenen en goede werkkle-
ding aan. 

Aanmelden kan via www.
pwn.nl/activiteiten  of tel. 
023-5413289. Verzamelen op 
parkeerplaats Koevlak, aan de 
Zeeweg te Overveen.

Zoekplaatje

Afbeelding BLD17031 zorgde de afgelopen week voor een oorverdovende stilte. 
Misschien dat het aan de verkiezingen lag en dat de meesten hun hoofd ergens 
anders bij hadden, maar we kregen welgeteld slechts 1 reactie. En die was van Tom 
de Roode. Hij mailde ons: “Volgens mij is deze mevrouw Dirkje Bakkenhoven (Dirkie 
Doppie) wonende Kerkpad 8 en later in de Poststraat. We hebben het genoteerd maar 
onder voorbehoud want we horen graag van meerdere kanten een bevestiging. De 
foto is na te zien op www.oudzandvoort.nl en volgende week weer een nieuw plaatje; 
een oude Zandvoortse visser met zijn vrouw. Wie het weet mag het dan zeggen.
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Altijd al meer willen  
weten over kunst?  

Drs Liselot de Jong start  
16 maart een nieuwe 

cursus in Take Five aan Zee, 
Zandvoort.  

Info: 06-48443623;  
www.kunstinvorm.nl

.........................................................
Op zoek  

naar een goede  
en snelle computer? 

Acer E700. Intel Core 2,  
CPU E6400, 213GHz,  

HD 640GB, + externe schijf 
350GB en LG 19” scherm.  

Bel voor meer info: 
023-7852775

.........................................................
Luister zondagavond  

14 maart om 23.00 uur op 
ZFM-radio naar 

‘Het Laatste Uur’. 
Daarin vertelt Jan Boogaard, 

huisarts te Amsterdam 
Osdorp over zijn  

jeugdjaren in Zandvoort  
en de verandering in zijn 

leven. ZFM-radio is op  
106.9 FM of   

www.zfmzandvoort.nl te 
beluisteren.  

Meer info? Mail:  
hetlaatsteuur@live.nl

.........................................................
Gezocht: 

 dames die gezellig  
en sportief bezig zijn  

in teamverband. 
ZSC zoekt handbalsters 
voor het dames 2 team.  

Voor info: 
M. Petter, tel. 5271930

.........................................................
T.K.: boek ‘Hoe leer ik  

tekenen en schilderen’ 
+tekenblok+potloden. 

Alles nieuw: € 9,50; 
2 witter rieten kuipstoeltjes 

jaren 50, i.g.st. € 15,-; 
1 paar damesschoenen leder, 

nieuw, mt38,  
instappers zwart € 6,50. 

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

Gezocht: 
voor enkele ochtenden  
in de week een goede 

schoonmaakhulp.  
Hotel Anna, 
tel. 5714674

ZANDKORRELS INVULBON
Met ZandvoortPas korting op een zandkorrel

particuliere zandkorrel €7,50
Met zandvoortpas €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 zandkorrel €12,50 (excl.BTW)
Met zandvoortpas €10,-
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, Kleine Krocht 2
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 verkeerde of onjuiste inhoud 
van Zandkorrels. Zet- en typefouten voorbehouden. 

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

Volop lente?
Specialist voor al uw bloemwerken.

VAN AACKEN 
GLASZETTERSBEDRIJF 
levering en plaatsing alle glassoorten.

NU OOK:
vernieuwen kozijnen & schilderwerk.

vrijblijvende offerte!
023-5720480 / 06-41374921
e-mail: aacken@kpnmail.nl

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

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

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

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

APK KEURING
Alle merken vanaf € 29,-

vraag naar de voorwaarden

Bij grote beurt gratis!

‘Sporten is gezond!’
www.sportinzandvoort.nl

Behang- en schildersbedrijf 
Arnold Nijkamp 
Tel/Fax 571 31 72 

Mobiel 06-54 264 259 
Voor al uw behang-, wit- en 
schilderswerkzaamheden 

www.arnoldnijkamp.nl 
.........................................................

Kabel-internet/adsl 
installa  teur helpt bij alle 

PC-PRO BLEMEN. Advies en 
aanleg (draadloos) netwerk. 

Ook avonden/weekend.
 Rep-it, to taal 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
.........................................................

Beautysalon MYRNA 
Van Speijkstraat 2/101, 

2041KL Zandvoort. 
Behandeling volgens 

afspraak, ook ‘s avonds. 
Tel. 5720108 of 06-48318230
.........................................................

L. Paap 06-51815360
Aanmeten thera peutische 

elastische kousen, hulp-
middelen, braces, diabetes 
sokken, verbandpantoffels, 

slechtziende artikelen, 
agenda’s, webboxen, enz.

.........................................................
Het Pakhuis, 

een kring  loopwinkel 
waar van alles te koop 

is! Van serviezen en
 glaswerk tot meubels 

en van kleding tot boeken. 
Kennemerweg 6 Zandvoort 

(voormalige TZB kantine) 
De winkel is geopend 

op don-vrij-zat 10-17 uur. 
Info: 06 - 53693409

Vanaf 1 april nieuwe locatie:
Corodex Noorderduinweg 48 

Zandvoort.
.........................................................

Auto kopen of verkopen? 
Een dure reparatie of 

onderhoudsbeurt? 
Het kan altijd goedkoper!! 

Bel Patrick van Kessel 
06-55383624 of kijk op  
www.autoverkoper.nu
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C U L T U U R
Verrassend resultaat Kinderkunstlijn

Dmitry Baevsky: een grootheid op de saxofoon

De Wurf op de planken

Eva Scholten  
in Oomstee Jazz

Voor de derde keer in successie  opende wethouder Gert 
Toonen de unieke Kinderkunstlijn, gemaakt door leerlin-
gen van de basisscholen (groep 7 en 8) en de brugklas van 
het Wim Gertenbach College. Dit jaar vond de vernissage 
aan de voorkant van het Zandvoorts Museum plaats en 
stonden de kunstwerkjes op vier grote houten rekken ge-
heimzinnig afgedekt onder een lang doek. 

In een goed bezette zaal van De Krocht was het afgelopen 
zondag de beurt aan saxofonist Dmitry Baevsky om zijn 
kunnen te tonen tijdens Jazz in Zandvoort. Het publiek 
werd niet teleurgesteld door dit Russische talent; hij be-
speelde de altsax als geen ander.

De Zandvoortse folklorevereniging De Wurf geeft op zater-
dagavond 20 maart aanstaande weer haar jaarlijkse toneel-
uitvoering in De Krocht. De uitvoering begint om 20.00 uur. 
Dit jaar spelen ze het toneelstuk ‘Het aanzoek van Jacob aan 
Annemarie’ van de hand van mevr. B. Jongsma – Schuiten.

Morgen, vrijdag 12 maart, zal een groot Nederlands talent 
op jazzgebied een concert verzorgen in café Oomstee. Zan-
geres Eva Scholten, die komende zomer aan het Amster-
damse Conservatorium hoopt af te studeren, zal samen 
met trompet grootheid Joep van Rhijn, basvirtuoos Tom 
Kwakermaat en drummer Menno Veenendaal u laten ho-
ren waar zij toe in staat is.

De scholieren bekijken elkaars kunstwerken | Foto: Rob Bossink

Dmitri Baevsky Eva Scholten

scholen toe om de leerlingen 
enkele theorielessen in kunst-
geschiedenis te geven. Zelf 
zegt ze: “Ik heb mijn roeping 
gemist want wat vind ik dat 
toch leuk.” 

Spannend
In een druilerig regentje 

ziekinstrument. Schijnbaar 
moeiteloos betoverde hij 
zondagmiddag de jazz lief-
hebbers in De Krocht.

Na een muzikaal intro van 
het trio Johan Clement speel-
de Baevsky het nummer ‘Out 
of Nowhere’ met een gemak 
alsof het spelen van zo een 

maakt door Rie Molenaar. 
De avond wordt afgesloten 
met, zoals dat zo mooi heet, 
‘bal na’. 

Kaarten à € 8 per stuk zijn 
verkrijgbaar bij de familie 
Veldwisch, Dorpsplein 9, 
tel. 5716487, en bij Mieke 
Hollander, Constanti jn 
Huygensstraat 15. Indien 
voorradig zijn de kaarten op 
de avond van de uitvoering 
ook nog verkrijgbaar aan de 
deur van de zaal. Op de web-
site www.dewurf.nl kunt u 
onder ‘nieuws’ dit alles nog 
eens nalezen. 

goede kant opgestuurd en 
begeleidt haar regelmatig, 
waarbij Zuid-Amerikaanse 
invloeden, in de trend van de 
grote Astrud Gilberto, duide-
lijk waarneembaar zijn. 

Het concert in café Oomstee 
begint vrijdag om 21.00 uur 
en is gratis toegankelijk. 

tekst Nel Kerkman

De initiatiefnemers van het 
project, beeldende kunste-
naars Marianne Rebel en 
Hilly Jansen, startten de schil-
dersessie dit seizoen in het 
Zandvoorts Museum. Vooraf 
ging Marianne Re bel naar de 

door Lienke Brugman

Als je al op 15-jarige leef-
tijd toegelaten wordt op 
het Conservatorium van St. 
Petersburg, dan moet je bijna 
een wonderkind zijn. De in-
middels 34-jarige Dmitry is 
een grootheid in het bespe-
len van zo een prachtig mu-

Het stuk speelt zich af om-
streeks 1910. Een vissersvrouw 
is al enkele jaren weduwe en 
komt regelmatig in Overveen 
en Haarlem met vis en ‘gar-
nael’ aan de deur. Daar woont 
een aardig ventje die wel wat 
in haar ziet. Hoe dit verder 
gaat? U moet maar gaan kij-
ken hoe dit afloopt met alle 
verwikkelingen er omheen. In 
de pauze wordt, zoals te doen 
gebruikelijk bij De Wurf, weer 
een Zandvoortse pop in origi-
nele klederdracht verloot, ge-
maakt door Mieke Hollander, 
en mooie tekeningen van oud 
Zandvoortse tafereeltjes, ge-

Eva Scholten heeft al een 
hele staat van dienst achter 
de rug en is allang geen on-
bekende meer in de wereld 
van de jazz- maar ook in de 
popmuziek. Zo heeft zij on-
der andere les gehad van Gé 
Titulaer, Elise Galanaen Silvy 
Lane. Haar vader, gitarist 
Evert Scholten, heeft haar de 

stonden zes van de zeven 
basisscholen zenuwachtig 
te wachten op de komst van 
nummer zeven, ‘de Oranje 
Nas sauschool’. Tenslotte 
stapte Toonen op de ‘zeep-
kist’ om de jeugd toe te spre-
ken. Hij vertelde trots te zijn 
dat er weer zoveel geweldige 
kunstwerken gemaakt zijn. 
Daarbij meldde hij ook dat op 
25 april van 13.00 tot 17.00 uur 
de kunstwerkjes door Pieter 
Joustra worden geveild. De 
opbrengst daarvan komt ten 
goede van OCK Het Spalier 
te Zandvoort. Marianne, Hilly, 
hun twee begeleidsters Emmy 
Stobbelaar en Aaltje Vink, als-
mede webmaster Rob Bossink 
kregen terecht een daverend 
applaus en een bloemenhulde 
voor hun artistieke inbreng. 

Kunst met een hoofdletter
Daarna was het de beurt aan 
de Dichter bij Zee, Ada Mol, om 
haar gedicht ‘Caleidoscoop’ 
voor te dragen. De spanning 
steeg maar eerst kwam er nog 

complex instrument eenvou-
dig is! Pianist Johan Clement 
volgde de saxofonist in zijn 
snelle spel en kreeg regel-
matig een goedkeurend 
knikje van Baevsky. Helaas 
was Frits Landesbergen ver-
hinderd om de drums te be-
spelen maar Joost van Schaik 
was een uitstekende invaller. 
“Een van de beste drummers 
van Nederland”, aldus Eric 
Timmermans die zoals altijd 
weer excelleerde op de con-
trabas. Na de mooie ballade 
‘Everything Happens to Me’ 
volgde het zeer bekende mu-
ziekstuk ‘Broadway’.

In de pauze bekende Tim mer-
mans dat hij zelden heeft ge-
speeld met een muzikant die 
zo een speciale intentie aan 
de muziek weet te geven: “Hij 
is de allergrootste. We zullen 
nog veel van hem horen.” Na 
een korte pauze (Baevsky had 
weer een optreden in Parijs) 

een fantastisch optreden van 
leerlinge Niene Michielsen. Zij 
zong a capella een geweldig 
lied en werd met een lief boe-
ketje van Toonen en luid ge-
juich van de medeleerlingen 
beloond. Maar toen was toch 
eindelijk het ‘moment suprê-
me’ waar iedereen op stond te 
wachten. Per school mochten 
5 leerlingen het meterslange 
doek weghalen. Op de rekken 
hingen 50 vrolijke kunstwer-
ken die straks een plaatsje 
krijgen in het Zandvoorts 
Museum. De andere schil-
derijen hangen en staan bij 
ondernemers in het dorp, 
Nieuw Noord, het VVV kan-
toor en het Juttersmu-ZEE-
um. Met een harde klap op 
de Klink sloot dorpsomroeper 
Klaas Koper de kunstzinnige 
vernissage af. De looproute-
plattegronden van waar nog 
meer kunstwerken te vinden 
zijn, liggen bij bovenstaande 
deelnemers. Meer info is te 
vinden op www.kinderkunst-
lijnzandvoort.nl.

met onder andere nummers 
als ‘How Deep is the Ocean’, 
‘Perdido’ van Duke Ellington 
en ‘Body and Soul’ werd het 
alweer tijd voor het laatste 
nummer. 

Timmermans benadrukte om, 
via mond op mond reclame, 
meer bekendheid te geven 
aan deze jazzconcerten in De 
Krocht. “Met 120 tot 150 man 
hebben we een goed bezette 
zaal en kunnen we doorgaan 
met deze optredens. Hoewel 
voor het seizoen 2010-2011 al 
vast staat dat we weer kun-
nen gaan optreden.” Deze 
mededeling werd met luid 
applaus begroet. 

11 april is het volgende jazz-
concert waarbij de Belgische 
Bart Platteau met zijn dwars-
fluit zal laten horen wat er 
mogelijk is op dit instrument. 
Meer informatie vindt u op 
www.jazzinzandvoort.nl.



Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week 

Voor 
Pashouders 
10% korting 
op onze 
nieuwe
 lente-
menukaart.

Hartelijk welkom in het

www.wapenvanzandvoort.nl 
Gasthuisplein 10

2042 JM Zandvoort 
Tel.: 023-8223780

Maandag en dinsdag gesloten

Medina Woninginrichters 

www.medina-woninginrichting.nl

023-531 78 40 
Haltestraat 56
2042 LP Zandvoort

Aanbieding voor de maand maart: Laminaat - met  
10 jaar garantie - € 13,95 per m² inclusief  ondervloer

(Vouw)gordijnen	 Tapijt
Vitrages	 Vinyl
Luxaflex	 Laminaat
Zonwering	 ParketNieuwe collectie

Riverdale is binnen
Pashouders 5% korting

 Hele maand maart  voor Pashouders:
varkensfilet lapjes 

4 stuks 5 euro
kijk ook eens op onze website:

www.slagerijhorneman.nl

Kom proeven!
SmaaQ Gouds natuurgerijpte
Noord-Hollandse oude kaas
500 gram nu slechts € 5,75

tegoeDbon 
voor 1 grAtiS 

ZANDKORREL

bestel nu de zandvoortpas 2010

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 vanaf 1 januari 2010 tot en  
met 31 december 2010.

Uw op naam gestelde ZandvoortPas 
wordt, tezamen met een welkomstkado, 
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.

Plony’s
Haarwinkel



Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week 

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
Massage bij Rosa - www.massagebijrosa.nl
Plony’s Haarwinkel - Kosterstraat
Toerkoop Reisbureau - Grote Krocht

Mode en trends: 
Belli E Ribelli Kinderkleding - Haltestraat
Bibi for Shoes - Kerkstraat
Blitzkickers - Haltestraat 61A
Graveer een keer - 023-888 77 58
Sea Optiek - Haltestraat

Wonen en onderhoud:  
Avenue Living & Giving - Kerkstraat
De Bode woonaccessoires - Kerkstraat
Koene Cleaning Service - 06 1432444
Medina woninginrichters - Haltestraat 
Marlène Sjerps Internet - 06 18868837
Versteege’s IJzerhandel - Pakveldstraat

Horeca: 
Harocamo - Kerkstraat
Het Wapen van Zandvoort eten en drinken - 
Gasthuisplein 
Mollie & Co Restaurant - Verlengde Haltestraat
Take Five aan Zee Restaurant - Strand nr 5
Zaras, Café Restaurant - Haltestraat

Lijst van deelnemende bedrijven 
(in alfabetische volgorde) 

info@koenecleaning.nl • 06-14 32 44 44 

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

Dealer van Rivièra Maison, Colorique,
Braxton, Koeka, Bam Bam, Z8 & Beebielove.

Pashouders 10% korting!

Allereerst geeft de Zandvoorter van het 
Jaar 2009 aan heel blij te zijn met de 
huidige eigenaar: “Bart Schuitenmaker 
heeft het café nieuw leven in geblazen. 
Hij is een hele rustige, kalme eigenaar, 
maar met een optimale beleving. Hij 
heeft hart voor zijn klanten, toont ini-
tiatief en speelt goed in op de wensen 
van de gasten. Het eten is uitstekend, 
het personeel vriendelijk en de sfeer al-
tijd goed. Het Wapen van Zandvoort is 
het op één na oudste café van het dorp. 
Het ademt nog steeds de authentieke 
Zandvoortse sfeer uit. Ik kan me nog her-
inneren dat er heel vroeger een laagje 
zand op de vloer lag. Door de wrijving 
schuurde het zand het hout schoon. Dat 
is natuurlijk niet meer zo, maar de ty-
pische Zandvoortse sfeer is behouden.”

ZandvoortPas 
Over de ZandvoortPas is Klaas erg te 
spreken. “De ZandvoortPas heb ik al 
vanaf het begin. De aanschafprijs heb 
je er echt zo uit. Ik raad het iedereen 
aan. Als ik bij het Wapen van Zandvoort  

bijvoorbeeld € 30 besteed heb, dan 
krijg ik met de pas 10%  korting. Op 
jaarbasis bespaar ik al snel € 36  Ja, zo 
is het toch? Bij Autobedrijf Zandvoort 
laat ik mijn APK keuring doen. Met de 
pas scheelt het me € 10. Bij Zaras de 
Griek krijg ik 10% korting, bij Mollie 
& Co een heerlijke Sticky toffee cake 
van € 5 voor € 3,50 en bij Harocamo, 
bij het seniorenmenu, een gratis 
ijsje. Ga zo maar door. Er zijn nog zat 
van die voorbeelden. Bij elkaar opge-
teld bespaar ik op jaarbasis met de 
ZandvoortPas al snel tussen de € 90 
en € 100. En dan schat ik het bedrag 
nog laag in. Het is zonde om die kor-
tingen te laten lopen. De pas kost je 
de eerste keer € 7,50 en daarna € 5. 
Dus, wat heb je te verliezen? Ik vind 
het een goed initiatief, want met 

de pas steun ik tegelijkertijd ook 
de Zandvoortse ondernemers. Dus, 
bij deze roep ik iedereen op om de 
ZandvoortPas aan te schaffen en 
gezellig naar het Wapen te komen!”

ZandvoortPas aanbieding
Het Wapen van Zandvoort biedt alle 
Zandvoorters met een ZandvoortPas 
10% korting.  Op vertoon van uw pas 
kunt u op woensdag en donderdag 
gebruik maken van de dagschotel 
actie 4 voor 2.

Het Wapen van Zandvoort, Gast-
huisplein 10. Tel. 8223780. Woensdag 
tot zondag geopend van 12.30 tot 
01.00 uur, keuken tot 22.00 uur. 
Meer informatie via www.wapen-
vanzandvoort.nl.

Als vaste klant is Klaas Koper regelmatig te 
vinden in het Wapen van Zandvoort. “Eén keer 
in de maand ben ik hier om met het levens-
liederenkoor ‘Hoort zegt het voort’ te zingen. 
Verder kom ik hier ook geregeld om met ieder-
een even een babbeltje te maken. Naast een 
prima restaurant, is het een gezellige café. Een 
social ontmoetingspunt, waar iedereen elkaar 
kent”, vertelt hij enthousiast.

Café-restaurant Wapen van Zandvoort: op en top Zandvoort

Klaas Koper (l)  en uitbater Bart Schuitenmaker

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

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

ZandvoortPas houders 10% korting
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Sissy van Le Salon Amsterdam is nu  
werkzaam op haar eigen locatie in Zandvoort.

Sissy heeft 34 jaar werkervaring en is gespecialiseerd in 
knippen en verven, zowel dames als heren.

 
I like to welcome you in my new salon!!

Openingstijden:
Dinsdag gesloten.
Woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag
ZONDAG en maandag van 11.00 tot 19.00 uur

Adres:
Hogeweg 27
2042 GD Zandvoort
Tel : 023-5716969
Mob : 06-55543820      

belastingaangiften / fiscale adviezen  •  administraties / boekhoudingen 
jaarrekeningen  •  accountantscontrole / management ondersteuning DORSMAN.NL OF 023-5714534

Inboedelverzekering
Snel en goed geregeld

Kom naar onze 
OPEN DAG 

op zaterdag 20 maart van 11.00-16.00 uur 

Sluit aan bij de uitgebreide rondleiding en bezoek 
de informatiemarkt over o.a. vrijwilligers-
werk en over werken en leren in 
de zorg.

Kom naar onze 

op zaterdag 20 maart van 11.00-16.00 uur

Sluit aan bij de uitgebreide rondleiding en bezoek 
de informatiemarkt over o.a. vrijwil
werk en over werken en leren in 
de zorg.

Nieuw Unicum groeit! Nieuwsgierig?

Kom kijken in het hart van de zorg

www.nieuwunicum.nl

 4    jaar

Wekelijks veel interessante aanbiedingen met uw ZandvoortPas
Vraag nu uw Zandvoortpas 2010 aan! Kijk snel op pagina 12 en 13

Sissy’s Salon Hairdesign 



15

Zandvoortse Courant • nummer 10 • 11 maart 2010

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:

Voor structurele bezorgklachten: ZVO-verspreiders,  
tel. 06-1139 1478 of www.zvo-verspreiders.nl

• Centrale balie Gemeente Zandvoort
• Bruna Balkenende (Grote Krocht)
• Greeven Makelaardij (Oranje buitenhuisje)

Afhaalpunten

                           Teris van Beek

taak als tandarts in het kamp te vervullen. Vervolgens ver-
bleef hij nog eens anderhalf jaar in Neu-Brandenburg in Oost 
Duitsland voordat hij uiteindelijk door de Russen werd bevrijd. 
Na de oorlog rondde hij in Utrecht alsnog zijn studie tandarts 
succesvol af. Daarna had hij als kapiteinvlieger bij vliegbasis 
Langham (East Angelia) nog 2 jaar een tandartsenpraktijk. 
Hoewel Van Beek nooit een Koninklijke Onderscheiding heeft 
ontvangen, kreeg hij op 20 november 2003 de krijgsgevangen-
medaille ‘Comitas Gentium’ van de Bond van Wapenbroeders.

Zandvoort
Na de beëindiging van de militaire dienst startte Van Beek 
in 1948 een praktijk in Haarlem. Inmiddels was hij ge-

trouwd en was vader van een zoon (later werd 
het gezin uitgebreid met nog een zoon en 

een dochter). Van 1948 tot en met 1953 
heeft hij een buitenpraktijk aan de 

Kostverlorenstraat in Zandvoort. 
Tijdens ons gesprek kwam ik bij 

toeval tot de ontdekking dat ik 
als klein meisje in zijn tandarts-
stoel heb gezeten! In de jaren 
‘80 beëindigde hij op 68 jarige 
leeftijd zijn tandartsenpraktijk. 
Zijn interesse in vliegtuigen 

heeft hij nooit verloren. “Diep 
in mijn hart was ik graag vliege-

nier gebleven maar door toedoen 
van de oorlog is mijn beroepskeus 

gewijzigd”, zegt hij. Later vestigde hij 
zich in Zandvoort en na een kortstondig 2e 

huwelijk bleef Van Beek na de scheiding alleen 
achter. Met de goede zorgen van Ali die elke dag (petje 

af) vanuit Heemstede naar Zandvoort komt, ondernemen 
ze nog veel. Zo gaan ze samen een keer per week naar de 
sociëteit ‘De Vereeniging’ Haarlem waarvan hij al 52 jaar lid 
en tevens erelid is. “Daar heb ik met iedereen gezellig contact 
want helaas kan ik door mijn beperkte gezichtvermogen 
niet meer bridgen of biljarten.” Van Beek is bij reünies in de 
vliegwereld een graag geziene gast en had onlangs nog een 
interview voor het tijdschrift ‘De Vliegende Hollander’. Met 
hulp van Ali vindt Van Beek het leven nog steeds de moeite 
waard. Hij luistert veel naar de radio en is daardoor goed 
op de hoogte wat er allemaal in de wereld zich afspeelt. Via 
ingesproken boeken, die hij elke week op Cd’s toegestuurd 
krijgt, wordt er veel gelezen. Daarbij is hij (nog steeds) op 
en top een gentleman want mijn ex-tandarts helpt mij zeer 
galant in mijn jas. Wat lijkt het me geweldig om zo oud te 
mogen worden. Daar teken ik graag voor!

Dorpsgenoten

Op 5 juni 1914 werd in een doktergezin in Bodegraven de 
derde zoon geboren en ontvangt de mooie naam: Mattheus 
Marinus. De naam van Mattheus wordt al snel veranderd in 
Teris. Na de lagere school en het gymnasium studeert Van 
Beek in de jaren ‘30 voor tandarts. Na twee jaar onderbreekt 
hij zijn studie, meldt zich vrijwillig aan voor de militaire dienst 
en behaalt in 1938 zijn vliegbrevet. Daarna vloog 
hij in diverse Fokkers (C-5 en C-10) en is Van 
Beek nog de enige in leven zijnde vlieger 
die met de FK51 (Koolhoven tweedek-
ker) heeft gevlogen. In 1940 raakte 
Van Beek met zijn verkennings-
vliegtuig Koolhoven FK51 door de 
mist de weg kwijt en maakte een 
noodlanding in Wilmarsdonk, een 
plaatsje dicht bij Antwerpen. Hij 
en zijn waarnemer kwamen met 
de schik vrij. Maar de landing 
geeft dusdanige grote problemen 
dat die zelfs op diplomatiek niveau 
moeten worden opgelost. Later pres-
teerde Van Beek het om precies op zijn 
verjaardag op Soesterberg in zijn ‘uppie’ 
met een S-4 over de kop te gaan. Ook zijn 
woonplaats Bodegraven deed hij opschrikken 
door laag over de huizen te vliegen en liep met deze ac-
tie een disciplinaire straf op.

Krijgsgevangenschap
Bij het uitbreken van de 2e WO maakte Van Beek op 10 mei 
de vernietiging mee van de Waalhaven te Rotterdam. In 1942 
werden alle onderofficieren en officieren van het voormalig 
Nederlands leger opgepakt en met goederentreinen naar 
Duitsland afgevoerd. Daar werd Van Beek na 4 maanden 
met vele anderen van Nürnberg naar het kamp Stanislau in 
de Oekraïne vervoerd, waar hij als krijgsgevangene ander-
half jaar zou verblijven. “De reis met de goederentrein was 
mensonterend. De rit duurde zonder sanitaire voorziening 6 
dagen en 6 nachten, circa 137 uren in het geheel. Je mocht de 
trein niet verlaten en je kreeg per dag een droge boterham. 
Het reisdoel werd niet bekend gemaakt.” Hoewel Van Beek 
geen gediplomeerde tandarts was, werd hij gedwongen zijn 

Teris van Beek

tekst en foto Nel Kerkman

De heer M.M. van Beek (Teris) is 95 jaar en woont ondanks 
zijn slechte gezichtsvermogen met hulp van zijn trouwe 
mantelzorgster Ali de Vries nog zelfstandig thuis. Iemand 
met zo’n hoge leeftijd heeft veel meegemaakt, dat blijkt 
uit de verhalen die zijn opgeslagen in een dikke ordner.

column poltiek

Zandvoort zat met een op-
komstpercentage van net 
boven de vijftig procent 
bij de gemeenteraadsver-
kiezingen behoorlijk onder 
het landelijk gemiddelde. 
Dat mogen de lokale poli-
tici zich aanrekenen. Wie de 
laatste raadsvergadering 
volgde zal de lust om te 
gaan stemmen volledig zijn 
vergaan. De andere helft 
van Zandvoort, die de ko-
mende vier jaar legaal mag 
zeuren, gaf de collegepar-
tijen VVD, Ouderenpartij 
en PvdA een gevoelige klap 
om de oren. De drie partij-
en die het voor het zeggen 
hadden verzamelden vier 
jaar geleden ruim duizend 
stemmen meer.

Zelfs de VVD, de grootste 
partij, wist slechts door 
een restzetel de vijf ze-
tels te handhaven. En de 
PvdA had eigenlijk niet 
eens genoeg stemmen 
voor een tweede plek in de 
raad. Voor wethouder Gert 
Toonen, die zijn zaakjes de 
afgelopen raadsperiode 
goed op orde had, kwam de 
klap hard aan. Vol ongeloof 
staarde hij tijdens de uit-
slagenavond in de Krocht 
naar de eerste uitslagen 
die binnendruppelden.

Blijft over de ouderenpar-
tij, OPZ. Zij verloren ook 
behoorlijk en slaagden er 
in de dagen voor de ver-
kiezingen het bloed onder 

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen gaf gast-
columnist Hans Botman zijn mening over de plaatselijke 
politieke campagnes. Nu de zetels zijn verdeeld en de co-
alitieonderhandelingen in volle vaart en ‘achter gesloten 
deuren’ gaande zijn, geeft hij nog eenmaal zijn mening over 
de verkiezingen in Zandvoort.

de nagels van coalitiege-
noot VVD te halen. In een 
pamflet, verspreid door 
het Bewonersplatform 
Leefbare Kust (BLK), werd 
de VVD als onbetrouw-
baar omschreven als het 
ging om festiviteiten op 
het strand. Stem niet op de 
VVD of het CDA, zo luidde 
de boodschap.
De BLK lijkt veel op een on-
dergrondse verzetsgroep, 
want er is alleen bekend 
dat OPZ’er Bruno Bouberg 
Wilson daaraan is geli-
eerd. De VVD noemde het 
laf. De liefde tussen de 
coalitiegenoten bekoelde 
met het uur. Zoals het er 
nu naar uitziet is de rol 
van OPZ, de tweede partij 
in Zandvoort, voorlopig 
uitgespeeld. Alles wijst in 
de richting van een vrijage 
tussen VVD, wederom de 
PvdA en het CDA. Voor de 
zekerheid komt D66 daar 
nog bij, zodat er een paar-
se lente lijkt te onstaan in 
Zandvoort. 
Zij moeten het dan in de 
komende vier jaar gaan 
waarmaken. Benieuwd 
wat er verder met de 
Middenboulevard gaat 
gebeuren. En komt dan 
toch dat museum voor ge-
luidsdragers, zoals het CDA 
graag wil, er dan ein-
delijk? Ze zien hope-
lijk op tijd in dat daar 
ook geen drommen 
toeristen voor in de 
rij zullen staan. 

Helft mag legaal zeuren

H
an
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ot

m
an

 

• Pluspunt Noord (Flemingstraat)
• Shell Duinzicht  
   (pompstation Dr. Gerkestraat)
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Millennium 2: 
De vrouw die met vuur speelde    

Aan het einde van Millen nium 
1 - Mannen die vrouwen ha-
ten gingen beide hoofdper-
sonages hun eigen weg. De 
gerehabiliteerde journalist 
Mikael Blomkvist zette op-
nieuw zijn schouders onder 
zijn maandblad Millennium, 
terwijl hacker-punkster 
Lisbeth Salander in het bui-
tenland uit de handen van 
haar vijanden probeerde 
te blijven. In Millennium 
2 - De vrouw die met vuur 
speelde keert ze terug naar Zweden, waar ze 
door een handigheidje van de mensen die haar vel willen een 
dubbele moord in de schoenen geschoven krijgt. Vluchten is de 
enige oplossing en ondertussen moet ze proberen om de ware 
schuldigen te ontmaskeren. Ook Blomkvist, die ervan overtuigd 
is dat Salander onschuldig is, probeert dat.

Locatie Noord
Wijksteunpunt
Zandvoort Noord

Flemingstraat 55
2041 VW Zandvoort
Tel: 023 574 03 30 

Digitale Fotobewerking
Donderdag 20:00 – 22:00 uur
25 maart – 29 april  

Website bouwen en onderhouden
Woensdag  20:00 – 22:00 uur
24 maart – 28 april  

Zelf Kleding maken
Dinsdag  9 maart 20:00 – 22:00 uur. 

Pilates
Zaterdag 11:00 – 12:00 uur

Zwangerschapsyoga
Donderdag 19:30 – 21:00 uur 
1 april – 10 juni

Koeking 4 kids, voor kinderen van 7 tot 12 jaar.
Donderdag 15:30 – 17:45 uur (6 bijeenkomsten)
11 maart – 15 april & 20 mei – 24 juni

1001 Dingen club
Elke woensdagmiddag van 13:30 – 15:00 uur  
voor kinderen van 6 tot 12 jaar. Bijdrage: € 2,-  

Senioren Computercursussen
Beginners snuffelcursus
Dinsdag 10:00 – 11:30 uur
30 maart – 13 april (3 lessen)

Basiscursus
Donderdag 10:00 – 11:30 uur
18 maart – 22 april ( 6 lessen)

Dansmiddag voor senioren 
Elke 1ste vrijdag van de maand 14.00-16.00 uur
2 april  Bijdrage: € 3 per keer inclusief consumptie.

OOK Samen is een dagbestedingsproject voor 
ouderen die behoefte hebben aan contact met anderen.  
Elke donderdag.

Alzheimer café Zandvoort
Elke 1ste woensdag van de maand. Vanaf 19:00 – 21:30 uur.

Spreekuren Steunpunt OOK Zandvoort:
Medial: Bloedafname maandag en donderdag 8.15 - 11.00 uur
Loket Zandvoort informatie en advies over voorzieningen, 
instellingen en regelingen op het gebied van wonen, welzijn en zorg. 
Elke donderdag van 09.00 - 11.00 uur
De Wijkmeester van de Key. U kunt een wijkmeester raad-
plegen in de spreekkamer. elke dinsdag van 15.00 tot 16.00 uur
De wijkagent op de even weken: Dinsdag 15.00-16.30 uur
op de oneven weken: Dinsdag 19.00-20.30 uur
Sociaal Raadslieden Kontext:  
elke vrijdag inloopspreekuur 9:00-10:30 uur.

Voor meer informatie en inschrijfformulieren: 
www.pluspuntzandvoort.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



Zandvoortse Courant • nummer 10 • 11 maart 2010

17

Ruim 4,5 miljoen kijkers za-
ten afgelopen zaterdagavond 
gekluisterd aan de tv. Onze 
schaatstijger Sven Kramer 
zou het waar gaan maken: 
goud op de Olympische 
Spelen. Ook ik zat tussen in-
ternetten, thee drinken en 
bellen door met grote ogen 
naar de buis te loeren. Alles 
draaide om ‘onze’ Sven: com-
mercials met Sven, het Sven 
Kramer lied (ook verkrijgbaar 
als ringtone), Kramer games, 
noem maar op! Wekenlang 
werd Nederland voorbereid 
op de koning der Olympische 
Spelen. De druk moet hoog 
geweest zijn voor de man 
in kwestie. Kramer zette 
een glansrijke tijd neer op 
de 5000 meter, maar werd 
wel even met zijn neus op 
de feiten gedrukt toen de 
Zuid-Koreaan zijn toptijd 
dicht naderde… Maar lieve 
Sven, ook thuis was de span-
ning om te snijden! Ach, ei-
genlijk wist iedereen het al: 
Kramer moest winnen en 
zou ook winnen. Juist. Toch 
viel het me zwaar dat ik 
thuis alleen zat te kijken in 
m’n joggingbroek met een 
kop thee voor m’n snufferd. 
Bij voetbal gaat dat heel an-
ders, dan is het: oranje muts, 
oranje slingers, oranje fluit, 
oranjebitter en met z’n allen 
in de kroeg, kijkend naar een 
groot scherm. Waarom is het 
met de Olympische Spelen zo 
degelijk dan? Terwijl Sven zo-
juist hoort dat hij goud in zijn 
zak heeft, sprint hij naar de 
tribune om vriendin Naomi 
van As te omhelsen: zij wel. 
Hmmm, Naomi, ook een top-
sporter waar Nederland gek 
op is. Ze won met het Ne der-
lands Hockey team goud in 
2008, maar ook toen zat ik 
gewoon thuis. Onze voetbal-
mannen, waar ik wel de deur 
voor uitga, hebben al jaren 
geen prijs meer gewonnen. 
Waar ligt het verschil dat ik 
voor Gio van ni van Bronck-
horst wel vlaggetjes op mijn 
wangen schilder en voor  
Sven niet? Ach, onze voet-
ballers hebben het gewoon 
veel harder nodig, Sven 
redt zich wel. Ilj

a

column
Svennie !

Ben jij al hip–tip
Bijzondere bedrijfsuitjes 
bij Jan Soldaat!
Het voorjaar zit er weer aan te komen... Langzamerhand komt ’t zonnetje om een 
hoekje kijken en kunnen we de zonnebrillen weer uit de kast pakken. Tijd om iets 
leuks te ondernemen! Terwijl we vorige maand nog met witte koppen triest uit 
het raam staarden vanachter ons bureau, kunnen inmiddels de bedrijfsuitjes weer 
geboekt worden... Ben je ook zo klaar met de standaard bowlingbaan, het etentje 
in dat hippe, luxe restaurant of de bbq op het dakterras? Kies dan dit jaar eens 
voor iets anders! Trek je legerkisten uit de kast en maak kennis met: Jan Soldaat!

In een klein kantoortje in de 
Waarderpolder, ook wel het 
hoofdkwartier, werkt het 
team van Jan Soldaat dage-
lijks aan de voorbereidingen 
van verschillende bedrijfs-
uitjes. Sleutelen en rondrijden 
in legervoertuigen begon voor 
Gerard de Jong (32) en Olivier 
van der Vooren (30) als hobby. 
Uiteindelijk hebben de man-
nen besloten alles opzij te 
zetten en zich volledig over 
te geven aan de wereld van 
de missies in authentieke mi-
litaire voertuigen. Inmiddels 
beschikken zij over een legio 
aan Amerikaanse, Duitse en 
Nederlandse legerattributen.

Jan Soldaat biedt bedrijfseve-
nementen voor groepen op elk 
formaat. Zo kun je een echte 
legertruck besturen tijdens een 
dag -of nachtrally, terwijl je 
collega’s jou de juiste weg ver-
tellen met behulp van GPS en 
punten proberen te verdienen 
met lastige vraagstukken. Ook 
zijn er missies waarbij je geza-
menlijk een vlot moet bouwen 
of op het Alkmaardermeer en 
het Uitgeestermeer tegen el-
kaar strijd tijdens een Regatta 
(zeilrace).  Alle missies worden 
uitgevoerd in prachtige gebie-
den, zoals: de Veluwe en een fort 
dat behoort tot de Stelling van 
Amsterdam. Voor een wel heel 

bijzonder bedrijfuitje heb je bij 
Jan Soldaat nu zelfs de moge-
lijkheid om een luchtverken-
ningsvlucht te boeken tijdens 
de spannende missie “Op zoek 
naar de Vermiste Generaal”. 
Met talloze opties en moge-
lijkheden moet je gewoon even 
een kijkje nemen op de website: 
www.jansoldaat.nl of bel met 
(023) 574 83 79 voor meer info!

 

What’s Happening?
Donderdag 11 maart:
Wil je graag de Bar Battle teams in actie zien? Vanavond is het de 
beurt aan het team ON-AIR Events in Laurel&Hardy. Bar Battle 
Zandvoort is een competitie waarin twaalf teams strijden om de 
beste resultaten in één van de aangewezen locaties: de Klikspaan, 
Fame of Laurel & Hardy. De teams moeten elk één avond in de rol 
kruipen van de Zandvoortse horecaondernemer. Wie haalt de hoog-
ste omzet? Wie zorgt voor de meest succesvolle avond? Alles draait 
om samenwerking, teamspirit, orginaliteit en klantvriendelijkheid. 
Aanvang: 20.00 uur.

Vrijdag 12 maart:
Krijg je maar geen genoeg van de jaren 80’s & 90’s? Dan heb je geluk. 
Vanaf vrijdag 12 maart is er elke vrijdag in Club Home de Jukebox 
avond met uitsluitend 80’s & 90’s muziek. Een keer in de maand 
wordt er een disco-bingo gehouden. Wie als eerst de kaart vol 
heeft wint een fles champagne! Locatie: Club Home in Amsterdam. 
Toegang: € 5,- (deur: € 10,-). Tijd: 22.00 tot 04.00 uur.

Vrijdag 12 maart:
De tweede ronde van ON-AIR EVENTS TALENTED in Grand café Danzee. 
Wie wordt de nieuwe solo artiest? De kandidaten zingen twee num-
mers voor een deskundig jury en het aanwezige publiek. De laatste 
twee voorrondes vinden plaats op vrijdag 19 en 26 maart. De grote 
finale is op 9 april. Pak dan je kans en doe mee aan de ON-AIR EVENTS 
TALENTED. Mail je contactgegevens naar pascal@onair-events.nl  Tijd: 
vanaf 21.30 uur

Vrijdag 12 maart:
Ladies op gelet! De vierde editie van Ladykillers in Escape Venue is back 
in town! It’s glamour time. Inclusief glanzende designer cocktailjurkjes, 
hoge hakken en veel bling bling. Voor de mannen geldt hetzelfde. Dress 
up as good as you can!  Line-up met Irwan, Brain S, Carita la Nina, Rishi 
Romero, Deniche en Anthony King. Locatie: Escape, Rembrandtplein in 
Amsterdam. Toegang: € 14,- Tijd: 23.00 tot 05.00 uur. 

door: Ilja Noltee

Jeetje mina, wat een drukte… 
Volgens mij heb ik het de 
laatste jaren niet meer zo vol 
gezien op de Zandvoortsche 
Hockeyclub. Het 75-jarig be-
staan brengt dan ook voor 
velen mooie herinneringen 
naar boven. Oude foto’s han-
gen aan de wand om de ge-
nodigden te laten zien dat ze 
nog steeds tot het hart van 
de club behoren. Hoe oud je 
ook bent, vergeten zullen ze 
je nooit bij ZHC. Ooit speel-
den hier vele dames-  en 
herenteams, liepen er ontel-
bare kinderen in gele truitjes 
met garnaaltjes en waren 
de scheidsrechters niet aan 
te slepen. Helaas… die tijd is 
voorbij. Maar wat niet meer 
is, kan natuurlijk weer komen! 
Met het nieuwe damesteam 
zijn we in ieder geval al een 
eind op weg. Binnenkort 
gaan we met het damesteam 
zelfs op toernooi. Om eerlijk 
te zijn heb ik die tijd eigen-
lijk wel een beetje achter me 
gelaten. Grote zuippartijen, 
tentjes opzetten waarin je 
uiteindelijk toch niet gaat 
slapen, 3 dagen niet of half 
douchen, wakker worden ter-
wijl je niet meer weet hoe je 
daar nu weer beland bent en 
altijd uitkijken waar je loopt, 
aangezien je buurman de 
bbq-worsten van de avond er-
voor misschien wel voor jouw 
deur heeft terug gebracht op 
aarde. Om het over die grote 
orchies nog maar niet te heb-
ben. Maar uiteraard deed ik 
daar vroeger nooit aan mee, 
gatsiedarrie, wat een ellende. 
Op ZHC waren de toernooi-
en altijd het ergst, of eigen-
lijk het leukst, het is maar 
hoe je het bekijkt natuurlijk. 
Aangezien het team vele be-
ginnende hockeyers bevat, is 
het enthousiasme voor een 
hockeytoernooi nog groot. En 
omdat ik niet de beroerdste 
ben om in dit enthousiasme 
mee te gaan, sluit ook ik me 
aan bij het hockeytoernooi, 
ditmaal in Geldermalsen. 
Dat ik stiekem al heb zitten 
zoeken naar hotels in de om-
geving hoeft de rest van het 
team dan ook niet te 
weten… Ilj

a

column
ZHC!

Dreamcatchers

Van straatvrees tot podiumbeest
De 28-jarige Pascal van IJzendoorn werkt in zijn vrije uren als manager bij ON-AIR Events, een 
Zandvoorts bedrijf dat zich bezighoudt met alle vormen van entertainment. Daarnaast staat 
hij regelmatig als DJ MetPassie achter de draaitafel of als presentator en zanger op het po-
dium. Dit alles is een groot contrast gezien zijn verleden. “Ik had straatvrees, als je dat hebt 
kan je al snel geïsoleerd raken. Mijn grootste angst was om voor de rest van mijn leven alleen 
te blijven”, vertelt hij openhartig. 

Na intensieve begeleiding lukte het Pascal om 
de draad op te pakken. “Gelukkig, heb ik  nu 
geen last meer van straatvrees. Ik was toen 16 
jaar en net van de Mavo af. Het was een moei-
lijke periode, maar ik ben blij dat ik doorgezet 
heb. Er ging een wereld voor me open. Ik zag 
weer mogelijkheden en kansen. Daarom be-
sloot ik om de MTRO opleiding voor toerisme 
te gaan doen”, aldus Pascal. Voor zijn studie 
moest hij één dag per week naar school en 
deed hij praktijkervaring op bij bungalowpark 

Weertenbergen. “Het was  leerzaam en leuk. 
De collega’s waren allemaal heel erg aardig. 
Mijn zelfvertrouwen groeide met de dag. Al 
snel kon ik aan de slag op de afdeling Media 
en Entertainment. Eindelijk had ik mijn plek 
gevonden”, vat Pascal kort samen.

Zo kroop hij onder andere zeven jaar lang in 
de huid van de populaire bungalowclown Billy. 
Pascal vertelt: “Als clown Billy maakte ik ieder-
een aan het lachen. Ik vond dat super. Het gaf 

me een goed gevoel. Vanaf dat moment wist 
ik waar mijn kracht lag:  mensen entertainen. 
Of het nu is als DJ, presentator of zanger, het 
maakt niet uit. Ik houd van het podium. Als ik 
niet van mijn straatvrees was afgekomen, dan 
was mijn leven heel anders gelopen. Ik ben blij 
met waar ik nu ben en met wie ik ben. Voor 
in de toekomst hoop ik dat we met ON-AIR 
Events mooie projecten gaan doen. Veder wil 
ik zelf ook meer gaan optreden en daarnaast 
muzikaal talent ontdekken en begeleiden.”

door Sutiah van Netten

Pascal van IJzendoorn
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Zandvoort à la carte is een maandelijkse rubriek van de Zandvoortse 
Courant waarin wij de restaurants die Zandvoort rijk is aan u voor willen 
stellen. Joop van Nes zal aan de hand van zijn indrukken van het etablis-
sement, gesprekken met de eigenaren, exploitanten of chef-koks en een 
analyse van de kaart u een beeld geven van dit restaurant. De volgorde 
die uw recensent aanhoudt, is puur willekeurig en niet beïnvloedbaar.

Vooges strand
Een prachtig uitzicht, strakke moderne aankleding, een 
heus homarium (kreeftenbak) en gerechten op de kaart 
om van te watertanden. Nee, we zijn niet in het dorp, we 
zijn bij strandpaviljoen Vooges aan de boulevard Paulus 
Loot, in de zuid derhalve. Het seizoen is weer begonnen en 
dus willen wij u met Vooges kennis laten maken.

Vooges strand, zoals het paviljoen officieel heet, staat nu voor 
het vijfde jaar op het Zandvoorste strand. Het eerste lustrum 
dus van Vooges dat op de plaats staat waar vroeger Freddy 
& Paul hun paviljoen bestierden. Er is ook in Amsterdam een 
Vooges, dat overigens al tien jaar bestaat, vandaar de toevoe-
ging strand. Een mooie ruime strandgelegenheid met ruime 
terrassen en een aparte ruimte voor feesten, partijen of semi-
nars. Opvallend zijn de kleurcombinaties: veel bruin met oranje 
accenten, doen een beetje zestiger jaren aan maar de uitvoering 
is strak en modern te noemen. Lange banken en tafels in het 
centrale deel en in het noord gedeelte van het paviljoen een 
intiemere tafelindeling. 

Bedrijfsleider Edgar Dinkelaar wordt bijna lyrisch als hij vertelt 
over ‘zijn’ restaurant/strandpaviljoen. “We hebben dit jaar een 
nieuwe chef en die is voortvarend aan de slag gegaan met 
zowel de lunch- als de dinerkaart, die we nog twee keer in het 
seizoen zullen vernieuwen. Hij maakt alles zelf en dus is alles 
ook vers, tot aan de mayonaise aan toe! En dat proef je, reken 
maar”, zegt hij enthousiast. Hij vindt het wel spijtig dat ‘zijn’ 
restaurant niet tot de jaarrond sectie behoort. Wat Vooges wel 
als voordeel heeft, is het grote parkeerterrein dat net achter de 
huizen aan de boulevard ligt. veel van zijn gasten nemen voor 
het seizoen en seizoenskaart en zijn dan veel voordeliger uit. 
Ook is het een sport van Dinkelaar geworden om als eerste 
open te zijn. Het is hem dit jaar opnieuw gelukt.

Op de lunchkaart staat een aantal interessante broodjes. Wat 
dacht u van de Vooges clubsandwich (€ 8,50) met gerookte 
zalm, rivierkreeftenstaartjes en ei? Of de variatie op de BLT, de 
BLTC? Een ciabattabroodje met bacon, lettuce (sla), tomaat en 
kip voor slechts € 6,50? Maar ook een foccacia met huisge-
maakte tonijnsalade en kruidensla (€ 6) of de eveneens huis-
gemaakte garnalenkroketje van Hollandse garnalen met brood, 
sla en cressonmayonaise (€8,50) zullen er zeker ‘infietsen’! 

Zandvoort à la carte

Chef-kok Frank heeft op zowel de lunch- als de dinerkaart 
ruimte overgelaten voor gerechten die spontaan opkomen 
als visleverancier Nico Waasdorp met de vangst van de dag 
komt. “Dat zijn juist de leukste gerechten, daar kan ik mijn 
hele creativiteit in kwijt”, zegt hij. Bij de hoofdgerechten op 
de lunchkaart staat naast de vis van de dag en het vlees van 
de dag een vegetarisch gerecht: ravioli gevuld met prei, moz-
zarella, mascarpone peccorino met kruidensla en truffelsaus 
(€ 18,50). Ja, zo wil ik ook wel vegetariër worden!

Voorgerechten
Bij de voorgerechten een aantal gerechten die zeer prikkelend 
werken. Daar staat bijvoorbeeld een terrine van gerookte zalm, 
Hollandse garnalen, peccorino en bieslookdressing (€ 10,50). 
Een perfecte combinatie om het diner mee te beginnen. Wie 
niet echt een visliefhebber is kan bijvoorbeeld kiezen voor 
de gerookte, huisgemaakte pastrami met oude balsamico, 
gemsla, krokant filodeeg en gepofte aubergine (€ 10,50) of de 
timbaal van rettich, oude Hollandse geitenkaas, gemarineerde 
tomaten. Hierbij komt een salade mesclun met honingdres-
sing (€ 10,50). 

Hoofdgerechten
Uit de hoofdgerechten blijkt de liefde van de chef voor visge-
rechten, maar interessante vleesgerechten zijn eveneens voor-
handen. De halve kreeft gevuld met paddenstoelen, paksoy, 
vanille/tomatensaus en geroosterde aardappelen (€ 23,50) zou 
mijn favoriet zijn. Een goede tweede vind ik de Yellowfin tonijn-
steak (duurzaam gevangen) venkel, garnalen beurre blanc en 
friet (€ 21,50). Een bijzonder gerecht is de Shogayaki steak met 
wilde spinazie, noodles en korianderjus (€ 19,50). Een Japans 
gerecht waarbij je moet oppassen om de vingers er niet bij op 
te eten! Het is voorjaar en daar hoort uiteraard lamsvlees bij. 
De chef snijdt biefstukjes van de lamsbout, die gemarineerd 
worden met knoflook & zeezout. Daar serveert hij dan groene 
groenten, friet en paprika saus bij (€ 19,50). Een mooi vegeta-
risch gerecht zijn de Geitenkaassouffleetje met mini trosto-
maatjes, broccoli en kruidige rode linzensaus (€ 18,50). Voor wie 
een lekker wokgerecht prevaleert, staat er een Thaise schotel 
met kip, groene curry oosterse groenten en kokos op de kaart 
(€17,50). Daar komt dan die zo lekker geurende Pandanrijst bij. 
Dat kinderen ook welkom zijn blijkt uit de drie kindergerecht-
jes waarbij de spaghetti met tomatensaus en geraspte kaas  
(€ 7,50) zeker in de smaak zal vallen.

Desserts
Wat dacht u van parfait van nougatine met kletskop en portsi-
roop (€ 8,50), chocolade mousse met frambozencoulis (€ 7,50), 
een vanille-pistache cakeje met yoghurtijs en sinaasappelcom-
pote (€ 7) of ten slotte kaas van de dag met vijgencake, druiven 
en notenbrood? Ik zou niet zo snel een keuze kunnen maken! 
Telt u daarbij op dat er mooie wijnen geschonken worden dan 
is Vooges strand een uitstekende locatie voor een intiem diner!

Vooges strand, boulevard Paulus Loot 1a. Voor reserveringen 
belt u 023-5716959. Meer informatie vindt u op www.vooges.nl.

door Joop van Nes

 Do. Vr. Za. Zo. 

Weer

Temperatuur

Max 6 6 6 7

Min 2 2 1 2

Zon 30% 20% 55% 25%

Neerslag 15% 45% 30% 45%  

Wind n. 3-4 wnw. 4 nw. 4 wnw. 4

Meeste maartkou 
nu uit de lucht   

het weekend weerbericht van zandvoort en omgeving

We hadden een bijna on-
overtroffen horizontaal 
zicht aan zee van meer dan 
65 kilometer. De relatieve 
vochtigheid was ook bij-
zonder laag onder de vleu-
gels van een ‘uitdrogend’ 
hogedrukgebied. Op som-
mige plaatsen in het land 
werd zelfs 30 procent vocht 
opgetekend. In Zandvoort 
en Bentveld kwamen we 
tot ongeveer 40 procent. 
Dat is een waarde die ei-
genlijk meer past bij eind 
april tot en met half juni.

Na nog een zonnige woens-
dag gaan wolkenvelden uit 
het noorden en noordwes-
ten de komende dagen een 
stempel drukken op het 
weerbeeld. De stroming 
krimpt naar noordwest en 
de aanvoer wordt maritie-
mer (van over zee). Er gaat 
dus meer vocht opgepikt 
worden boven het zee-
water. Ook wordt het nog 
wat milder met een graad 
of 6-7 overdag en dat is 
helemaal normaal voor de 
periode rond 11 maart.

De koude vriesnachten 
behoren nu voorlopig ook 
tot het verleden. Vooral 
het zonnige karakter van 
het weer gaat verdwijnen 

en die wolkenvelden zullen 
dus de boventoon voeren. 
Aan het einde van de week 
neemt de kans op enkele 
maartse buien (met stof-
hagel) toe. Ook kan er zo 
nu en dan een regenfront 
langszij komen, maar veel 
regen komt er niet aan.

De wind wakkert ook aan 
en al met al is er totaal nog 
geen sprake van een lente-
plaatje. In het aanstaande 
weekeinde verandert er 
niet veel. Ook tijdens de 
volgende week blijft het 
vrij wisselvallig met nage-
noeg normale temperatu-
ren. De eerste maarthelft 
zal ongetwijfeld zo’n 2-3 
graden te koud worden. 

De stroming moet eerst 
zuid of zuidoost worden 
willen we naar de 15 gra-
den kunnen stijgen. Dat 
zou best nog even kunnen 
gebeuren gedurende twee 
dagen in de periode 16-25 
maart, maar waarschijnlijk 
wordt die eventuele vleug 
mildheid al snel gevolgd 
door een koude afstraffing.    
Lentewarmte na 20 maart 
? Bel de weerprimeurlijn 
eens op 0900-1234554.   

weerman Marc Putto 

Het afgelopen weekeinde verliep overtuigend zonnig, 
maar het was wel koud. In de zon en uit de wind was het 
bijzonder aangenaam en die krachtige maartzon zorgde 
bij sommigen al voor een (voorbarig!) lentegevoel. Opval-
lend was de intens blauwe kleur van de lucht en vooral op 
zondag was dit goed waarneembaar. 
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Het Inlooppunt in de bieb is altijd gezellig

Als de Tweede Kamer zijn bezuinigingsplannen in de zorg 

niet overneemt, worden komend jaar miljoenen teveel uit-

gegeven. Dat zegt demissionair minister Ab Klink van VWS 

vandaag in een interview met de Volkskrant.

Veel inwoners van Zandvoort en Bentveld maken met eni-

ge regelmaat gebruik van de Belbus. De Belbus rijdt binnen 

Zandvoort en Bentveld van maandag t/m zaterdag van 

9.00 tot 17.00 uur, met uitzondering van de lunchpauze. 

Voor het maken van een afspraak dient men zo ruim mo-

gelijk (minimaal 1 dag, maximaal 14 dagen) van tevoren 

telefonisch te reserveren.  

Met het toenemende aantal senioren komt onder andere 

het probleem van de begeleiding bij meer bewegen om de 

hoek kijken. Alleen als u gediplomeerd bent, mag u senio-

ren begeleiden tijdens ouderengymnastiek.

Leest u graag een boek en wilt u wel eens weten wat an-

deren van dat boek vinden? Veel mensen vinden het leuk 

om hun interesse in literatuur en schrijvers met anderen te 

delen in een leeskring. Pluspunt heeft ruimte voor nieuwe 

leden in haar leeskring, en nodigt inwoners van Zandvoort 

en Bentveld uit om lid te worden. 

Sinds september 1997 is het inlooppunt voor ouderen al 
een succesformule gebleken. Mimi de Wolf startte voor de 
toenmalige SWOZ (Stichting Welzijn Ouderen Zandvoort) 
een inlooppunt voor ouderen. In het gemeenschapshuis, 
vlakbij de woensdagse markt. 

Plannen van Klink ‘onontkoombaar’

Belbus: wanneer en waar?

Opleiding Meer Bewegen voor Ouderen

Leeskring zoekt nieuwe leden

Inlooppunt bibliotheek 
al 12,5 jaar een succes

seniorenpagina
Heeft u tips? Mail dan naar senioren@zandvoortsecourant.nl

elkaar en de laatste dorps-
roddels uitwisselen. Sinds 
die start zijn we inmiddels 
zo’n 650 bijeenkomsten 
verder en het ziet er naar 
uit dat we straks, als we 
verhuizen naar de nieuwe 
locatie in het LDC-centrum 
(Louis Davids Carré) zeker 
weer nieuwe mensen zullen 
verwelkomen.” Vrijwilligers 
wisselen elkaar wekelijks af 
zodat er bij elke ontmoeting 
genoeg handen zijn om de 
bediening in goede banen 
te leiden. 

Ook de directeur van Plus-
punt, Al bert Rechter schot 
was aanwezig om het 
Inlooppunt geluk te wen-
sen met de bereikte mijlpaal. 
Met een feestelijk drankje 
werd door de deelnemers 
even stilgestaan bij dit op-
vallende jubileum. Voor de 
vele ouderen in Zandvoort 
blijkt het inlooppunt een 
vooral gezellig ontmoetings-
punt te zijn geworden.  

Als de plannen die nu in de 
Kamer liggen worden af-
gewezen, zal dat leiden tot 
snijden in het basispakket of 
het verhogen van het eigen 
risico. Dat zegt demissionair 
minister Klink. Op de vraag of 
de uitbreiding van vrije prijs-
vorming ook goedgekeurd 
moet worden, zegt hij: “Ik 
kan me niet voorstellen dat 
dat er nu doorheen komt.” 

Klink uit in het interview kri-
tiek op het standpunt van de 
PvdA tegen marktwerking 
in de zorg. “Bos gooit het nu 

De vaste opstappplaatsen 
zijn om 14.00 uur op:
- maandag vanaf Huize A.G. 
Bodaan en dan Huis in de 
Duinen;
- dinsdag vanaf de hal van 
Huis in ’t Kostverloren; 
- woensdag vanaf Huize A.G. 
Bodaan en dan Huis in de 

Onder de noemer van Meer 
Bewegen voor Ouderen 
(MBvO) wordt al vele jaren 
een scala aan bewegingsac-
tiviteiten georganiseerd voor 
fitte en minder fitte senioren 
die nog zelfstandig wonen. 
MBvO staat voor actieve ont-
spanning, samen met leef-
tijdsgenoten en is gericht 
op behoud van zelfstandig-
heid, gezondheid en conditie. 
Sportservice Noord-Holland 
gaat binnenkort van start met 
een nieuwe cursus die u op-
leidt tot het behalen van het 
door het ministerie van VWS 
vereiste diploma.

In Noord-Holland nemen 

De leeskring is een ge-
zamenlijk initiatief van 
Pluspunt en de bibliotheek. 

Later werd er verhuisd naar 
de gastvrije Zandvoortse 
bibliotheek. En mevrouw 
Rudolphus was een van de 
vrijwilligsters (nu ook nog) 
die zich dat nog goed kan 
herinneren. “We moesten 

tenminste 15 deelnemers 
hebben, zo werd ons gezegd. 
Maar vanaf de eerste woens-
dag kwamen er al bijna 50 
mensen op ons koffie-uurtje. 
Want zo was het in principe 
bedoeld. Koffiedrinken met 

over de boeg van marktwer-
king en private investeerders. 
Maar daar gaat het helemaal 
niet om. De vraag is of de 
overheid de tarieven bepaalt, 
of dat ziekenhuizen en ver-
zekeraars dat zelf doen. De 
PvdA houdt vast aan een ge-
dateerd systeem. Bij vaste ta-
rieven wordt eerst onderzoek 
gedaan naar de handelingen 
van specialisten, huisartsen, 
apothekers, noem maar op. 
Dan worden voor duizenden 
handelingen tarieven bere-
kend, waartegen bijna per 
definitie protest wordt aan-

Duinen;
- donderdag vanaf Steun-
punt OOK Zandvoort, Fle-
ming straat 55;  
 
Op vrijdag vertrekt de Belbus 
om 13.30 uur vanaf Huize 
A.G. Bodaan en om 14.00 uur 
vanaf Huis in de Duinen. Op 

wekelijks duizenden enthou-
siaste bewegers van 65 tot 
ver over de 90 jaar, deel aan 
lessen MBvO-Gymnastiek. Dat 
aantal zal toenemen gezien 
het feit dat het aantal ou-
deren toeneemt. Bovendien 
zijn de ouderen van nu er 
steeds vaker van overtuigd, 
dat lichamelijk actief zijn 
een steentje bijdraagt aan 
hun gezondheid. De MBvO-
bewegingsactiviteiten, vinden 
overdag plaats en staan on-
der leiding van gediplomeer-
de lesgevers. Zij hebben een 
door het ministerie van VWS 
erkende opleiding gevolgd.

Deze 90-urige opleiding 

De leeskring van Pluspunt 
komt 7 keer per jaar samen 
op donderdagmiddag in de 

getekend omdat behande-
laars die te laag vinden. Daar 
gaan soms jaren overheen. 
Je loopt mijlenver achter de 
werkelijkheid aan.” 

Crisispakket  
In het interview vertelt Klink 
ook over de weerstand van 
het ministerie van Financiën 
tegen zijn bezuinigingen. “Bij 
het crisispakket van maart 
vorig jaar heb ik een forse be-
zuiniging op me genomen, 
op voorwaarde dat ik mijn 
agenda kon uitvoeren. Op 
Financiën gingen de hakken 
steeds dieper in het zand. 
Dat is gelukkig buiten de pu-
bliciteit gebleven, maar het 
was de afgelopen maanden 
heel heftig.” 
Bron: Zorgvisie

zaterdag vertrekt de Belbus 
om 09.30 uur vanaf Huize 
A.G. Bodaan en dan Huis 
in de  Duinen. Voor boven-
staande vaste tijden hoeft 
vooraf niet gereserveerd te 
worden.

Een rit met de belbus kost  
€ 0,65, een retourtje € 1,30. 
Voor de avonden van het Ge-
noot schap Oud Zand voort, 
een bezoek aan het Al zheimer 
Café (eerste woensdag avond 
van de maand) of Cinema 
Nostalgie (eerste dinsdag-
middag van de maand) kan 
de Belbus ook gereserveerd 
worden. Tel. 571 7373.

wordt georganiseerd door 
Sport service Noord-Holland. 
De Sport service constateert 
dat er in Noord-Holland een 
tekort aan gediplomeerde 
leiding ontstaat. Daarom 
start er in april weer een 
MBvO-opleiding Gymnastiek. 
Cursusplaats voor Noord-
Holland is Haarlem. Op za-
terdag 13 maart wordt in 
Haarlem een informatie bij-
eenkomst gehouden. Aan 
deze bijeenkomst zijn geen 
kosten verbonden. Vooraf 
aanmelden is echter wel 
noodzakelijk. Aanvragen van 
een informatiefolder en aan-
melden voor de informatie-
bijeenkomst kunt u doen bij 
Sportservice Noord-Holland, 
t.a.v. Tineke Kegel, Postbus 
338, 2000 AH Haarlem, via 
tel: 023-5319475 of via e-mail 
naar tkegel@sportservice-
noordholland.nl.

bibliotheek, om onder het 
genot van een kopje koffie 
of thee een vooraf gelezen 
boek te bespreken, erover 
te discussiëren en te filoso-
feren. Is deze leeskring iets 
voor u? Voor meer infor-
matie of aanmelding kunt 
u e-mailen of bellen: a.van.
gent@pluspuntzandvoort.
nl, tel. 5719393. 
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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 vlak-
je naast de rij of boven de kolom. 
Indien u in een donker vlakje bij-
voorbeeld 4\8 ziet staan, bete-
kent 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

De oplossing staat elders op deze pagina

De bedoeling van de breinbreker 
is de rekenkundige som op zo een 
manier op te lossen dat hij klopt. 
Gelijke letters zijn gelijke cijfers.
 

Brein
breke

rBreinbreker
Breinbreker Brein

breke
r

  JGA   GHA   E  
    :   =    
  -   x   +  
  BEH   G   BEA  
    -   =    
             
  FJJ   AAK   BEJ  
    -   =    

De oplossing staat elders op deze pagina

   10 28         13 17

 13 7 6     15 25\13 4 9

 5 3 2 21 7\30 6 7 9 8

   26 7 1 4 9 5 21  

   16 4 9 3 5\3 2 1  

   14 9 5 14\13 4 3 6  

   11 8\23 2 5 1 8 7 3

 22 7 2 4 9   5 4 1

 10 4 6       5 3 2

Oplossing Kakuro

 825 : 275 = 3
         
 -   x   +

 137 - 2 = 135
         
 =   =   = 
 688 - 550 = 138

Oplossing Breinbreker

Dier van de Week
Guusje is een vriendelijke 
poes die je wel eerst even 
moet leren kennen voordat 
ze leuk tegen je doet. Ze is 
hier zo maar aan komen lo-
pen. Je kunt aan haar wel 
merken dat de door mensen 
altijd verzorgd en gevoerd werd. Eigenlijk is ze veel te leuk om in 
het asiel te zitten en wil ze graag in ‘eigen’ huis wonen. Onze me-
dewerkers kunnen haar prima aaien en tegen de andere poezen is 
ze over het algemeen vriendelijk. Omdat ze zo lang buiten is ge-
weest, en dus ook ruimte gewend is, plaatsen we haar alleen bij 
mensen waar ze de tuin in kan en mag! Plaatsen bij kleine kinde-
ren is niet zo een goed plan. Ze vindt het dan al snel te druk. Lijkt 
Guusje u wat? Komt u dan eens naar haar kijken, of naar de andere 
dieren in het Dierentehuis Kennemerland aan de Keesomstraat 5 in 
Zandvoort. Het tehuis is geopend van 11.00 uur tot 16.00 uur en is 
telfonisch te bereiken via 023-5713888. Meer informatie vindt u op 
de website: asielzandvoort.dierenbescherming.nl (zonder www.).

Nu in de lente de temperaturen weer langzaam omhoog 
gaan, begint het bloed bij de koudbloedige padden weer te 
kriebelen. De padden verlaten in deze tijd Koningshof om 
aan de overkant van de weg in Elswout hun eieren af te zet-
ten in poelen en vijvers, waar ze zelf geboren zijn. 

Op pad met de pad 
De Duinlustweg is echter 
een levensgevaarlijk obsta-
kel en daarom zetten vrijwil-
ligers samen met kinderen 
de padden over. Ondertussen 
wordt alles verteld over het 
leven van de pad. De ouders 
hebben tegelijkertijd een 
vogelexcursie. Verrekijker 
niet vergeten!  De excursie 
is op 14 maart om 8.00 uur 
vertrek bij het infopaneel 
parkeerplaats Koningshof, 
Duinlustweg, Overveen. 
Omdat er maar 30 kinderen 
mee kunnen is vooraf aan-
melden verplicht via www.
ivn.nl/zuidkennemerland 

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,

Vorige week, daags voor de verkiezingen, kwam mij een pamflet onder ogen waar ik erg van schrok. Het 
Bewonersplatform Leefbare Kust gaf een negatief stemadvies aan de bewoners van de Zandvoortse 
kuststrook. Het advies was niet te stemmen op de VVD en het CDA, omdat die niet goed met haar ideeën 
om zouden gaan en meer feesten en partijen op het strand toe zouden willen staan. Geadviseerd werd om 
te stemmen op de OPZ of GroenLinks omdat die partijen deze vooruitgang zouden kunnen en willen stop-
pen. Ik vind dat ontoelaatbaar. De mening van anderen die niet in die sprookjes van het platform geloven 
alsnog proberen op zo een leugenachtige manier om te draaien, alleen maar om hun gelijk te halen. Het is 
nog altijd zo dat het grootste deel van de Zandvoortse gezinnen nu, en in het verleden, voor een belangrijk 
deel van hun inkomsten afhankelijk is van revenuen die door arbeid op het strand zijn vergaard. Tevens 
speelt natuurlijk ook ons mooie circuit daar een grote rol in. Wat blijkt nu: de heer B. Bouberg Wilson, 
Zandvoorts raadslid voor de OPZ, heeft een onbezoldigde nevenfunctie bij het gewraakte platform. Men 
kan hierbij dus spreken van belangenverstrengeling, iets dat hem al eens eerder door oud-raadslid Fred 
Kroonsberg (PvdA) is voorgehouden en waarvan hij vond dat hij dat mocht. Mijn beide kinderen hebben 
ieder een appartement in het bewuste gebied en zijn van dit soort negatieve propaganda niet gediend. Ik 
mag dan ook hopen dat het ongewenst opdringen van ideeën vanaf nu tot het verleden behoort! De heer 
Bouberg Wilson moet maar eens onder ogen zien dat er, gelukkig, in Zandvoort heel veel mensen zijn die 
het in het geheel niet met hem eens zijn! Naar mijn bescheiden mening zelfs de overgrote meerderheid.

Erik van Nes
Celsiusstraat 247
Zandvoort
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Swaluëstraat 2,  Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
info @ zandvoort.nl - www.zandvoort.nl

Gemeentelijke publicatie week 10 - 2010

Vergadering college 
De besluitenlijst van de collegevergadering van week 10 en de 
verdere in week 10 door het college genomen besluiten zijn in 
week 11 vastgesteld. De besluitenlijst is in te zien bij de Centrale 
Balie en op de website. 

TER INZAGELEGGING PROCES-VERBAAL P 22-2
De voorzitter van het hoofdstembureau voor de op woensdag 3 
maart 2010 gehouden verkiezing van de leden van de raad van 
de gemeente Zandvoort maakt bekend, dat het proces-verbaal 
van de zitting van dit hoofdstembureau, waarin de uitkomst 
van de op 3 maart 2010 gehouden stemming is vastgesteld, 
voor een ieder ter inzage is gelegd bij de afdeling Balie & Bur-
gerzaken, Swaluëstraat 2.

Aanleg 15 parkeerplaatsen Pieter Paapstraat
Het college heeft besloten tot aanleg van 15 extra parkeerplaat-
sen in de Pieter Paapstraat om de parkeerdruk in Park Duinwijk 
te verlagen. De ontwerptekening ligt ter inzage bij de balie in 
het gemeentehuis. 

De ophaaldagen voor de papiercontainer:
Op 16 maart wordt de papiercontainer opgehaald bij de 
maandag,donderdag en vrijdag huisvuilwijken en op 18 maart 
gebeurt dit bij de dinsdag huisvuilwijk.
 

Ingekomen vergunningenaanvragen
Bouw-, sloop- en reclameaanvragen
Bentveld:
- Zandvoortselaan 206, vergroten van de woning, ingekomen 
2 maart 2010, 2010-051RvF2

Let op. De hierboven genoemde aangevraagde vergunning 
ligt bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt deze inzien tijdens 
openingstijden. Deze publicatie betekent niet dat u uw ziens-
wijze over deze aangevraagde bouwplannen kenbaar kunt 
maken. Slechts indien voor deze bouwplannen vrijstelling 
van het bestemmingsplan of bouwverordening kan worden 
verleend, kan tegen ons voornemen daartoe een zienswijze 
kenbaar worden gemaakt. Een voornemen tot het verlenen van 
vrijstelling wordt afzonderlijk gepubliceerd. Deze publicatie 
betekent ook niet dat u een bezwaarschrift kunt indienen. 
Mocht de vergunning of vrijstelling worden verleend dan zal 
dit worden gepubliceerd en pas dan kunnen belanghebbenden 
bezwaar indienen.

Ontwerpbesluit aanvraag kapvergunningen
- Zandvoortselaan 165 te Zandvoort, 1 pijnboom en één loof-
boom in de voor- en zijtuin, reden is vervangende nieuwbouw, 

zaaknr: 2010/1413
- Celsiusstraat 231, 1 kastanjeboom, overlast, kapvergunning 
met herplantplicht, zaaknr: 2010-1118
- Poststraat tussen 7-9  te Zandvoort, 5 kastanjebomen, voor 
het plaatsen van een nieuw magazijn met appartementen, 
met herplantplicht, zaaknr: 2010 / 1059

De hierboven genoemde aangevraagde kapvergunning(en) 
ligt/liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt deze inzien 
tijdens openingstijden. Belanghebbenden kunnen binnen een 
termijn van zes weken na publicatie hun zienswijzen schrifte-
lijk kenbaar maken bij het college van de gemeente Zandvoort, 
Postbus 2, 2040 AA Zandvoort.

Verzonden besluiten
Noodkapvergunning verleend 
- Julianaweg voor perceel 2-4 te Zandvoort, de iep was instabiel 
en is gekapt.

Belanghebbenden die in een eerder stadium zienswijzen heb-
ben ingediend, kunnen tegen bovenstaande besluit in beroep 
gaan bij de rechtbank te Haarlem, afdeling Bestuursrecht, Post-
bus 1621 2003 BR Haarlem. Het indienen van een beroepschrift 
heeft geen schorsende werking. Een schorsende werking wordt 
pas bereikt nadat de president van de rechtbank dat in een 
voorlopige voorziening heeft bepaald. In geval van onverwijlde 
spoed kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen 
bij de president van de rechtbank te Haarlem. Een dergelijk 
verzoekschrift dient vergezeld te gaan van een kopie van het 
beroepschrift. Voor het indienen van een verzoek om voorlopige 
voorziening wordt griffierecht geheven.

Bouw-, sloop- en reclame-vergunningen
Zandvoort:
- A.J. van der Moolenstraat 36, 52 en Vondellaan 5, verwijderen 
van asbesthoudende materialen, verzonden 01 maart 2010, 
2010-022S
- A.J. van der Moolenstraat 7 t/m 45, verwijderen van asbest-
houdende materialen, verzonden 03 maart 2010, 2010-042S
- Strand Zuid (kavel D04), plaatsen van een seizoensgebonden 
strandpaviljoen, verzonden 03 maart 2010, 2009-216Rv
- Boulevard Paulus Loot (kavel 1), plaatsen van een seizoensge-
bonden strandpaviljoen, verzonden 3 maart 2010, 2010-038Rv
- Strandweg (kavel 8), plaatsen van een seizoensgebonden 
strandpaviljoen, verzonden 04 maart 2010, 2009-199Rv
- Kamerlingh Onnesstraat 20, plaatsen brandwerende opsla-
gunit, verzonden 04 maart 2010, 2010-041Rv.

Bezwaarschriften
De hierboven genoemde verleende vergunningen/ genomen 
besluiten liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt ze 

inzien tijdens openingstijden. Belanghebbenden kunnen ge-
durende een termijn van zes weken na bekendmaking een 
gemotiveerd bezwaarschrift indienen. De datum van bekend-
making is de verzenddatum van de vergunning. Indien het 
geen vergunning betreft is dit de publicatiedatum. U richt uw 
bezwaarschrift met vermelding van “bezwaar” in de rechter-
bovenhoek van uw brief aan het college van Burgemeester 
en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort. Het bezwaar 
schorst in beginsel niet de werking van het besluit waartegen 
het is gericht. In geval van spoed kunt u een verzoek om een 
voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter 
van de Rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, Postbus 1621 
2003 BR Haarlem. Een dergelijk verzoek dient vergezeld te gaan 
van een afschrift van het bezwaarschrift.

Centraal telefoonnummer 
Alle afdelingen zijn bereikbaar via (023) 574 01 00, maandag 
t/m donderdag 8.30 - 17.00 uur en vrijdag 8.30 - 16.00 uur. 

Melding of klacht? 
Bel met de Centrale Meldlijn (023) 574 02 00, óf vul op de  
website het digitale formulier in óf stuur een brief naar de 
klachtencoördinator. 

Openingstijden Centrale Balie 
Maandag t/m woensdag:  08.30  -  16.00 uur 
Donderdag:  08.30  -  20.00 uur 
Vrijdag:  08.30  -  12.30 uur 
Tijdens de donderdagavondopenstelling kunt u maar voor een 
beperkt aantal zaken terecht: paspoorten en rijbewijzen e.d. 

Openingstijden begraafplaats 
De algemene begraafplaats en dierenbegraafplaats aan de 
Tollensstraat zijn dagelijks open tussen 08.00 - 18.00 uur. 

Collegelid spreken? 
Een afspraak maken met een collegelid doet u via het centrale 
telefoonnummer. Daarbij geeft u aan waarover u het collegelid 
wilt spreken. Het kan zijn dat u eerst naar een vakafdeling 
verwezen wordt. 

Vragen over een bouwplan? 
Voor vragen over concrete of gewenste bouwplannen is de 
werkeenheid Vergunningverlening op werkdagen telefonisch 
bereikbaar tussen 08.30 en 16.00 uur. 

Op zoek naar werk of aanbieden van vacature? 
Werkgevers en werkzoekers maken gebruik van 
www.werkeninzandvoort.com. 
Voor het vinden of aanbieden van banen in Zandvoort. 

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



22

Fraaie lay-up van Marvin Martina | Foto: Richard Vissers

Winnaars Sebastiaan Bleekemolen  
en Ronald van de Laar | Foto: Chris Schotanus

Kees van Dam geconcentreerd aan het werk

Lions heren nog steeds op titelkoers Bleekemolen en Van de Laar winterkampioen

Kees van Dam nieuwe Sjoelkampioen

Lions dames snakken naar einde competitie

basketbal - heren autosport 

sjoelen

basketbal - dames

Ondanks de zware tegenstand die het herenteam van The Li-
ons zaterdagavond in de Korver Sporthal ondervond, liggen 
ze nog steeds op titelkoers. De Alkmaar Guardians moesten 
uiteindelijk met een 82-60 nederlaag genoegen nemen. De 
Alkmaarders zijn de eerste sinds lange tijd die onze plaatsge-
noten ver onder de 100 punten in een thuiswedstrijd hielden.

Het kostte wat moeite, maar doordat de slotfase van de 
‘Final four’ twee keer geneutraliseerd werd (code 60) kon-
den Sebastiaan Bleekemolen en Zandvoorter Ronald van 
de Laar de titel in het Winter Endurance Kampioenschap 
binnenhalen. 

Dinsdagavond is Kees van Dam tijdens de Zandvoortse 
Sjoelkampioenschappen als eerste uit de bus gekomen. Hij 
versloeg in de finale de zusjes Wendy en Ellen Bluijs.

De dames van The Lions snakken zo langzamerhand naar 
het einde van dit seizoen. Opnieuw hebben ze een wed-
strijd niet met goed gevolg kunnen afsluiten. Alkmaar 
Guardians, dat één plaats hoger staat, was veel te goed 
voor een niet op sterkte opererend Lions-team. De Zand-
voortse dames kwamen weer niet over de 40 punten en 
leden een 38-67 nederlaag.

Gemakkelijk ging het dan 
ook niet voor Lions. Bij aan-
vang ontbraken Niels Crab-
bendam (gebroken enkel), Roy 
Fijma en Philip Prins. Schutter 
Paul Wessels had zijn rug ge-
blesseerd tijdens de training 
en had moeite om vooruit 
te komen. Tenslotte was ook 
topscorer Marvin Martina niet 
voor de volle 100% inzetbaar. 
Hierdoor moesten de junioren 
Lars Leferink en Ken van Rhee 
aantreden terwijl zij eerder 
op de dag al een wedstrijd 
hadden gespeeld met hun 

Twee ongelukken op de baan 
zorgden ervoor dat de wed-
strijdleiding de race moest 
neutraliseren. Daardoor 
hield de Zandvoorter net 
genoeg over om samen met 
Bleekemolen de titel binnen 
te halen. 

Sebastiaan Bleekemolen 
leverde na de rijderswissel 
met zijn teamgenoot een 
strijd met Mike Hezemans 
in de DNRT V8 Silhouette. 

Het Sjoelkampioenschap, 
met als subtitel ‘Battle of 
de Sexes’, is een initiatief 

Twee toch wel belangrijke 
speelsters moest coach Ri-
chard Ko per node missen. Ber-
cis Metz (rebound) en Martine 
Loos (break) konden niet aan-
wezig zijn. Al in de eerste helft 

eigen team. Opnieuw lieten 
de Zandvoortse talenten zien 
dat Martina niet voor niets 
een beroep op ze had gedaan. 
Leferink, die zo goed als de 
hele wedstrijd speelde, kwam 
zelfs tot het respectabele aan-
tal van 18 punten.

In het eerste kwart was er 
vrij weinig voor Lions aan de 
hand. Schoten vielen en er 
was een sterke verdedigende 
rebound door Ron v.d. Meij, die 
daarin in hoge mate gesteund 
werd door Leferink en Van 

Die aanval werd afgeslagen. 
Toch moest het tweetal Van 
de Laar en Bleekemolen af 
en toe toestaan dat hun 
leidende positie werd over-
genomen bij de pitstops. 
Hachelijk was het even 
toen één van de twee het 
met KRO presentator Rob 
Kamphues aan de stok kre-
gen. “Ik reed daar een andere 
lijn en het leek alsof ik ruimte 
liet bij het uitkomen van de 
Slotemakerbocht. Het was 

van café Koper. In samen-
werking met hun brouwerij 
werd het vorig jaar als grap 

Rhee. Martina echter zat niet 
lekker in de wedstrijd en ging 
geforceerd schieten en dat is 
natuurlijk nooit goed. Later in 
de wedstrijd, en dan vooral in 
de tweede helft, wist hij zich 
te herpakken en werd met 25 
punten toch nog topscorer.

In die tweede helft zag 
Zandvoort de opgebouwde 
voorsprong als sneeuw voor 
de zon verdwijnen. Alkmaar 
kwam zelfs halverwege het 
derde kwart op voorsprong. 
Tot overmaat van ramp bles-
seerde V.d. Meij zich ook nog 
aan de achillespees. Toen 
echter Wessels voor het eerst 
deze wedstrijd in het spel 
kwam, vielen alle puzzelstuk-
jes weer in elkaar. Niet alleen 
wist hij zelf 15 punten aan te 
tekenen, maar ook stelde hij 
zijn medespelers met bloed-
mooie passes in staat om de 
bal door de basket te laten 
gaan. Alkmaar keek ernaar 
maar kon niets meer uitrich-
ten. 
Opnieuw dus 2 belangrijke 
punten voor Lions. Topscorers 
van Lions: Marvin Martina 25; 
Lars Leferink 18; Paul Wessels 
15 en Ron v.d. Meij 11 punten.

Komende zaterdag spelen de 
Zandvoortse basketbalheren 
een uitermate belangrijke 
uitwedstrijd tegen het op de 
tweede plek staande SVU 
Basketbal uit Amsterdam. 

niet zo en toen kreeg ik een 
tik. Het was wel de hardste 
klap uit mijn autosportca-
rierre”, aldus Kamphues die 
met een BMW reed.

Het duo Den Boer en Rijnbeek 
met een BMW kwam door te 
weinig tegenstanders pun-
ten tekort om kampioen te 
mogen worden. De titelver-
dedigers in de Divisie II De 
Laat en De Prenter hadden 
hetzelfde probleem. Het 
tweetal wist wel als eerste 
aan te komen, maar door te 
weinig tegenstanders, kreeg 
het tweetal te weinig pun-
ten.

De equipes van onder meer 
Danny van Dongen en Peter 
Furth speelden niet echt 
een rol van betekenis. Na 
de deceptie van de winter-
race in februari eindigde de 
Radical van Van Dongen en 
Van Kalmthout achter in het 
veld. Iets beter verging het 
duo Fontijn en Furth. Fontijn 
vond het jammer dat het 
geen slecht weer was, omdat 
hij dan met de BMW beter 
uit de verf kon komen.

gelanceerd. In eerste instan-
tie was het de bedoeling dat 
alleen de dames mee moch-
ten doen. Dat werd niet echt 
door de heren gewaardeerd 
waarna er ook een heren-
wedstrijd kwam. Logisch 
gevolg daarvan is de finale 
tussen de beste dames en 
de beste heren.

Na de voorronden had een 
tiental spelers zich geplaatst 
voor de halve finale: 6 dames 
en 4 heren. Daaruit kwamen 
de dames Bluijs en Kees van 
Dam als besten uit de bus. 
Uiteindelijk won Van Dam 
met toch nog een redelijk 
groot verschil. Gezien het 
grote enthousiasme van de 
deelnemers zal er ongetwij-
feld een vervolgkampioen-
schap komen.

werd duidelijk dat dit Lions 
niets te vertellen had want 
bij rust was het verschil al op-
gelopen tot 15 punten (21-36).

Ook in de tweede helft in het 

aan Alkmaarse kant crescen-
do en werd de 14e nederlaag 
voor onze dames genoteerd. 
Geluk bij een ongeluk is dat 
Lions nu nog de 10e plaats 
inneemt in een veld van 13 
ploegen. Twee ploegen die 
lager staan moeten nog in 
Zandvoort spelen. De andere 
wordt nog in Amstelveen 
bestreden. Alle kansen dus 
maar het wordt wel span-
nend. Volgende wedstrijd is 
komende zaterdag in Am-
ster dam tegen de reserves 
van BV Lely.
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Gelijkspel tegen Amstelveen Heemraad

Ook na winterstop van bedenkelijk niveau

Zandvoortsche Hockey Club 75 jaar ‘jong’

Team Oomstee niet sterk genoeg

voetbal - zaterdag 

voetbal - zondag

hockey

biljart

Dat Amstelveen met name thuis een gevaarlijke ploeg is, 
werd zaterdag weer eens ondervonden. Het hoger staande 
Zandvoort moest genoegen nemen met een 1-1 einduit-
slag. Zandvoort-trainer Pieter Keur kon in deze wedstrijd, 
door uiteenlopende oorzaken, niet over zijn sterkste for-
matie beschikken.

Opnieuw heeft het zondagelftal van SV Zandvoort niet ge-
bracht wat het zou moeten brengen. In een zeer matige 
wedstrijd werd andermaal met 1-5 verloren, nu van het 
Vijfhuizense DSOV.

Afgelopen zaterdag werd uitgebreid gevierd dat de Zand-
voortsche Hockey Club (ZHC) maar liefst 75 jaar bestaat. 
Een zeer belangrijk moment in de geschiedenis van deze 
vereniging dat op gepaste wijze werd gevierd. Veel uitge-
nodigde oud-leden werden onthaald op een uitgebreide 
lunch en een zeer druk bezochte receptie in het clubhuis. 

Het driebandenteam van café Oomstee heeft vorige week donderdag een gevoelige 
nederlaag geleden. Het bezoekende team van de Artiesten Bar, op dat moment num-
mer 2 van de ranglijst, ging met een 8-13 overwinning aan de haal.

en zorgde voor een snelle 
voorsprong. Na een goed 
Zandvoorts half uur kwamen 
de gastheren meer op stoom 
en drukten op de Zandvoortse 
verdediging. Dat resulteerde 
in de 34e minuut tot de gelijk-
maker. Na dit doelpunt zakte 
het niveau volledig in.

Ook de tweede helft bracht 
niet wat men zou mogen 
verwachten. Beide ploegen 
waren niet in staat om het de 
andere erg moeilijk te maken. 
Zandvoort was nog dicht bij 
een tweede treffer maar kee-
per Henk Hoeksema stond op 
zijn plaats. Keur kon schreeu-
wen wat hij wilde, Zandvoort 
was niet in staat om de gast-
heren tot capituleren te dwin-
gen. Komende zaterdag moet 
Zand voort weer flink aan de 
bak. Cas tricum wacht dan 
op onze plaatsgenoten. De 
thuiswedstrijd werd met 1-3 
verloren. 

keer dit seizoen kwamen 
onze plaatsgenoten op voor-
sprong. Ferry Boom kon zijn 
ploeg al in de 10e minuut op 
voorsprong zetten. Alleen die 
voorsprong kwam, weer, veel 
te vroeg. DSOV werd op tijd 
wakker en kon nog voor de 
rust langszij komen. Een klei-
ne tussensprint van DSOV na 
de thee was genoeg om naar 
1-3 uit te lopen. De ‘koppies’ 
van Zandvoort gingen weer 
naar beneden, met opnieuw 
een 1-5 nederlaag als gevolg.

keyclub. Om niet te veel af te 
koelen rond de middenstip 
werd al snel de wedstrijd 
gestart. Een voor beide par-
tijen enerverende wedstrijd 
met hoogte- en dieptepun-
ten waarbij snelle uitvallen, 
goede verdedigende acties en 
af en toe subliem spel te zien 
was. Uiteindelijk trok ZHC 
met 2-1 aan het langste eind 
van de wedstrijd die eigen-
lijk traditiegetrouw elk jaar 
rondom Nieuwjaar gespeeld 
wordt.

De dag werd afgesloten zoals 
het een origineel hockeyfeest 
betaamd. Op de klanken van 
muziek die door een diversi-
teit aan DJ’s, uit diverse tijds-
periodes, werd ‘gedraaid’ heb-
ben nog velen de voetjes van 
de vloer gekregen en kwam 
er in de vroege uurtjes van 
de zondagochtend een einde 
aan een perfect jubileum-
feest dat alleen maar moge-
lijk was door de vele vrijwilli-
gers! Op naar het eeuwfeest!

de eerste was imposant toen 
hij 13 caramboles in slechts 
7 beurten maakte. Ariesen 
speelde wat wisselvallig. De 
eerste partij won hij maar de 
tweede moest hij aan zijn te-
genstander laten. Door deze 
nederlaag is café Oomstee 
de koppositie kwijtgeraakt. 

Het missen van enkele basis-
spelers kwam uiteindelijk zeer 
gevoelig aan, te meer omdat 
Zandvoort de laatste tijd een 
sterke indruk heeft achter-
gelaten na de grote winst op 
Monnickendam (5-1) en vorige 
week nog op de nummer drie 

Als je selectievoetbal wilt 
spelen, en het maakt niet 
uit op wat voor niveau, zal 
er toch minimaal twee keer 
in de week getraind moeten 
worden. Dat trainer/coach 
Marcel Paap de frequentie 
naar 1 training per week 
heeft moeten bijstellen om-
dat er anders een te lage 

Buiten werden wedstrijden 
gespeeld in een ijzige koude 
en straffe noordelijke wind. 
Zelfs de royaal schijnende 
zon kon de temperatuur 
niet of nauwelijks naar ple-
zierige waarden brengen. 
Rond half drie werd een ge-
mengde wedstrijd gestart 

Oomstee, dat als eerste ge-
noteerd stond, had vooral 
last van de moyennes van de 
tegenstanders. Zo moest de 
Zandvoortse topspeler Henk 
v.d. Linden er in 25 beurten 6 
meer maken dan zijn tegen-
stander. Louis v.d. Mije had 
5 caramboles meer nodig 

Ivo Hoppe wordt bijna onderuit gehaald

Voor genodigde oud-leden was er een lunch georganiseerd

Uitbater Ton Ariesen aan stoot

HBOK (3-1). 

Zandvoort begon sterk aan 
de wedstrijd. Al na de eerste 
de beste aanval konden de 
Zandvoort-supporters jui-
chen. Bas Kaales was alleen 
voor de keeper opgedoken 

opkomst is, geeft de lam-
lendigheid aan waarmee 
de zondagvoetballers hun 
sport beleven. Het tekent 
Paap dat hij zich voor zo een 
ondankbare taak wil blijven 
inzetten.

Terug naar de wedstrijd te-
gen DSOV. Voor de zoveelste 

tussen het team van de ge-
meente Zandvoort en een 
gelegenheidsteam van de 
Zandvoortse jubilaressen 
en trainers. Wethouder van 
sport Gert Toonen sprak de 
beide teams waarderend toe 
en roemde de inzet van de 
bekende Zandvoortse hoc-

en uitbater Ton Ariesen 2. 
“Het liep vandaag al niet en 
dan moet ik er nog 6 meer 
maken ook. Dit ging helaas 
niet”, aldus V.d. Linden die 
zijn beide partijen niet kon 
winnen. V.d. Mije was wel op 
dreef en won zijn partijen 
met redelijk gemak. Vooral 

Cense en van Lingen
Circus Zandvoort
Club Nautique
D66 Zandvoort
Dorsman Assurantiën
GBZ
Greeven, Makelaardij o.g.
Groen Links
Groenestein & Schouten Fin. diensten
Harocamo 
Hugoos
La Fontanella
Motorrijschool Goede
P. van Kleeff

Accountantskantoor Huppelschoten
Administratiekantoor K. Willemse
Alg. uitvaartbegeleiding Zandvoort
Autobedrijf KariMo
Autobedrijf Zandvoort 
Bar Battle
Beach Club Tien
Beachclub Far Out 
Bertram & Brood
Beter Mobiel
Bloemsierkunst Jef & Henk Bluijs
Boom Strandpaviljoen 11
Café Oomstee
CDA

adverteerders
Pesce Fresco
Pluspunt
Pluspunt Boomhut
Remo De Biase
Riche aan Zee
Sea Optiek
Sentinel Alarm b.v.
Sissy’s Salon Hairdesign
Stichting Nieuw Unicum
Thomashuis Zandvoort
Uitvaartcentrum Haarlem
Van Aacken Glaszettersbedrijf
Vomar
Wapen van Zandvoort
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Komende zaterdag begint officieel de lente. Dat betekent 
dat over enkele weken het paasweekend voor de deur 
staat, wat in Zandvoort altijd gezien wordt als de officieu-
ze aftrap van het nieuwe toeristenseizoen. In de aanloop 
naar Pasen organiseert de Zandvoortse Courant drie we-
ken lang een puzzelactie. 

Courant 
Zandvoortse 

3 22115Actueel Actueel Cultuur Sport
Informateur brengt
nog weinig nieuws
naar buiten

Klaas Koper
naarstig op zoek
naar opvolger

Bewoners maken
zelf kunst voor
aan de muur

Nigel Berg was 
de man van de 
wedstrijd

6e jaargang • week 11
18 maart 2010

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

De Mannetjes
Strand vol
Zwerfafval

‘Ja, ja, maar wel  
naar de remise  

voor gratis compost’

De groepen 6 van de Nicolaasschool, de Oranje Nassau-
school en de Mariaschool hebben afgelopen dinsdag on-
derricht gekregen van een echte professor over zwerfafval 
langs de Nederlandse kust. Ademloos volgden zij in strand-
paviljoen Jeroen de uiteenzetting die professor Gerard 
Janssen voor ze had voorbereid.

Zandvoortse Courant 
paaspuzzel

Zandvoortse leerlingen krijgen  
onderricht over zwerfafval

Raadhuisplein 14
T. 023-573 64 61 - Zandvoort 

Actie week 11: 
Maïsbrood x 1,25
Proefstolletje x 1,75
 
Actie week 12: 
Oerdonker x 2,50
Duivenkater x 1,65

Nu in ons assortiment:
Div. Paas chocolade 
Zak mini muffins x 3,95
Suikerbrood x 1,95
Div. soorten cake x 4,50

Iedere week staan er in ver-
schillende advertenties ver-
spreid door de krant een let-
ter en een cijfer verborgen. 
De cijfers geven de plaats 
aan van de letter in de oplos-
sing. Door na drie weken alle 
letters in de goede volgorde 
te plaatsen, vindt u de oplos-
sing van de puzzelactie. 

Onder de goede inzendin-
gen worden mooie prijzen 
verloot, waaronder:
- Kaashuis Tromp: 1 kilo Hol-
landse kaas

Zwerfafval is niet alleen in 
het zomerseizoen een groot 
probleem op de Nederlandse 
stranden en op de stranden 
in de hele wereld, ook in de 
winter is het strand niet 
echt schoon te noemen. 
Zwerfafval zorgt ervoor dat 
dieren en diertjes die op 
en rond het strand leven, 
gifstoffen binnen krijgen. 
Daardoor worden de dieren 
waardoor zij op hun beurt 
gegeten worden ook ver-
giftigd en zo gaat dat maar 
door. Professor Janssen, van 
de Vrije Universiteit van 
Amsterdam, was speciaal 
naar Zandvoort gekomen 
om de kinderen uitleg te 
geven wat er nu zoal in de 
zee en op de kusten leeft. Al 
deze vormen van leven, tot 
aan de microscopisch kleine 
diertjes aan toe, hebben te 
maken met de vervuiling van 
de zeeën en stranden.

- Slagerij Horneman: gour-
metschotel voor 4 personen
- Chocoladehuis Willemsen: 
paasei van chocolade

Na drie weken puzzelen kunt 
u uw complete oplossing in-
leveren bij Bruna Balkenende 
aan de Grote Krocht of via 
het sturen van een e-mail 
naar: paasactie@zandvoort-
secourant.nl. Vermeld bij uw 
oplossing altijd uw naam, 
adres en telefoonnummer. 
Wij wensen u veel puzzel-
plezier en succes!

Janssen legde uit dat 70% tot 
90% van het afval in zee van 
plastic is. Plastic is uitermate 
gevaarlijk voor het milieu. 
Het vergaat niet maar breekt 
af in steeds kleinere deeltjes 
die gemakkelijk door de in zee 
levende dieren, maar ook die 
daarbuiten leven zoals bij-
voorbeeld zeemeeuwen, voor 
voedsel worden aangezien. 
Die sterven uiteindelijk door 
verhongering omdat hun 
maag vol zit met troep die 

niet te verteren is. Nog klei-
nere deeltjes zouden zelfs de 
Nederlandse mosselcultuur 
kunnen vernietigen en dus 
voor een economische ramp 
kunnen zorgen.

Het klaslokaal waar de pro-
fessor voor sprak maakt on-
derdeel uit van ‘Zwervend 
langs zee’, een initiatief van 
diverse organisaties die zich 
bezighouden met het leven 
in en langs de diverse zeeën. 
Ook een aantal Nederlandse 
kustplaatsen, waaronder 
Zandvoort, nemen deel aan 
dit project. Uiteindelijk moet 
het leiden tot het doen depo-
neren van plastic afval in de 
afvalbak. Onder het motto: 
Vele handen maken scho-
ne stranden, gaan diverse 
schoonmaakacties plaats-
vinden.

Later op de middag waren 
er allerlei activiteiten voor 
de leerlingen. Zo kwam 
Neptunus vertellen over de 
zeeën en hebben de kinde-
ren onder leiding van kun-
stenaars een kunstwerk van 
afval gemaakt.

Drie Zandvoortse groepen 6 in paviljoen Jeroen

Auto Strijder
Zandvoort

www.autostrijder.nl

Zondag 21 maart 2010
Die Haerlemsche Musyckcamer 

o.l.v. André Kaart
met: Stabat Mater van J.B. Pergolesi 

gezongen door Josefien  
en Charlotte Stoppelenburg

Locatie: Protestantse kerk,  
Kerkplein 1
Aanvang: 15.00 uur 
(kerk open: 14.30 uur)
Toegang: gratis
www.classicconcerts.nl

??

?
?? ? ?

??

?

Kom zaterdag a.s. 4 zakken 
gratis compost ophalen op de Remise! 

(alleen op vertoon van legitimatie)
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in memoriam

Algemene uitvaartbegeleiding Zandvoort
Omdat u voor kwaliteit kiest!

~ Regelen en uitvoeren van de uitvaart 

~ Verzorging van overledene  
~ Begeleiding voor nabestaanden 

~ Persoonlijke aandacht 
    voor U en Uw dierbare 

Dag en nacht bereikbaar

023 -7515 666
Gevestigd in Zandvoort

Evert H. Schweitzer
Voor een stijlvolle en verzorgde uitvaart

maart w a t e r
Hoog Laag Hoog HoogLaag

do
vr
za
zo
ma
di
wo
do

-
-
-
-
-
-
-
-

18
19
20
21
22
23
24
25

00.24
01.04
01.46
02.25
02.45
03.40
04.35
05.45

05.00
05.29
06.02
06.36
07.16
08.01
09.15
10.54

12. 49
1 3 . 2 4
14.00
14.24
1 5 . 0 5
15. 44
1 7. 0 5
1 8 . 5 5

1 7 . 1 1
17. 46
1 8 .1 8
18.56
1 9. 4 1
20.46
2 2 .1 5
23.45

waterstanden

UITVAARTZORGCENTRUM ZANDVOORT
Tollensstraat 67, 2041 PR  Zandvoort.

Telefoon (023) 571 32 78.
www.uzn-nederland.nl

UITVAARTCENTRUM HAARLEM
Parklaan 36, 2011 KW  Haarlem.

Telefoon (023) 532 87 50.
www.uitvaartcentrumhaarlem.nl

Sinds 1992
uw uitvaartondernemer in Zandvoort.
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EErStE- En twEEDE PAASDAg 11.00uur

PAASEiErEn zoEkEn 
MEt DE PAASHAzEn,  

Cliff, StEfAn En Yuri.

DAArnA oM 12.00 uur
EEn PAASbrunCH € 17,50 P.P.
kinDErEn tot 12 jAAr € 7,50.

gEliEvE tE rESErvErEn: 023-5713200
www.beachclubtien.nl

voor ontbijt, lunCH En DinEr  
DAgElijkS gEoPEnD

Bruna Balkenende
Grote Krocht 18 • 2042 LW Zandvoort

Tel. 023 571 6033 • brunabalk@planet.nl

Eerste paasdag gesloten
Tweede paasdag geopend

van 12.00- tot 17.00 uur

burgerlijke stand
6 maart - 12 maart 2010
Huwelijk:
Baars, Johannes Jan en: Ugron, Eva Hélia Ramona.

Overleden :
Herben, Johanna Wilhelmina, oud 63 jaar.
Vleeshakker, Jacob Pieter, oud 40 jaar.
van der Valk, Cornelia Margaretha, oud 89 jaar.
Wessendorp geb. Hofman, Adriana Frederika, oud 77 jaar.
van der Zwaag, Derk, oud 74 jaar.

18-03-2009                                                        18-03-2010

Lieve mama, oma,

Het missende gevoel dat ik niet weg krijg,
het verdriet dat ik verzwijg.

Je bent overal bij me, maar niet hier,
kon je nog maar bij me zijn, op 

een of andere manier.

Michael, Berlinda, Sam en Morris

35
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Voor alle ondernemers 

van Zandvoort 

Vergeet u niet zich aan te melden 
voor het ondernemersfeest 
op 25 maart in Sunparks!

Geen uitnodiging ontvangen?? 
Kijk op www.ovzandvoort.nl  

en meldt u alsnog aan!

Komende zondag
Protestantse gem. Zandvoort
10.00 uur ds. mr. J.W. Verwijs

RK Parochie St. Agatha
10.30 uur Pastor C. van Polvliet

RK Parochie Antonius & Paulus
10.30 uur Pastor D. Duijves

kerkdiensten 

www.zandvoortsecourant.nl

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

kantooradres: Kleine Krocht 2 • 2042 JN Zandvoort 
Tel 023 – 5732 752 • info@zandvoortsecourant.nl
openingstijden: maandag en dinsdag 09.00 - 17.00 uur.
Overige dagen op afspraak.
Advertentie acquisitie: Letty van den Brand-Kinderdijk 
Tel. 06 – 4342 9783 • letty@zandvoortsecourant.nl
advertenties@zandvoortsecourant.nl
bladmanager: Gillis Kok 
Tel. 06 - 460 460 26 • gillis@zandvoortsecourant.nl
Centrale redactie: Joop van Nes 
Tel. 06 – 1448 2685 • joop@zandvoortsecourant.nl
vormgeving: IR Design Zandvoort 
Kleine Krocht 2 - 2042 JN Zandvoort
Druk: Dijkman offset 
Visseringsweg 40 - Diemen
verspreiding: ZVO Verspreiders 
Tel. 06-1139 1478 • www.zvo-verspreiders.nl
uitgever: Zandvoort Press B.V.
oplage: 9.250 exemplaren

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

colofon
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snakt iedereen naar het voor-
jaar. Na alle kou en sneeuw 
zijn we het zat en verlangen 
naar zon. Zandvoort maakt 
zich op voor zonnige tijden, de 
strandtenten schieten als pad-
denstoelen uit de grond. In m’n 
tuin komen de sneeuwklokjes 
en kroXXjes omhoog en de 
merel wroet met zijn snavel 
door de aarde op zoek naar 
een vette worm die nog net 
de winterperiode heeft over-
leefd. Maar bij lente hoort ook 
dé grote schoonmaak. 
Bij de eerste zonnestralen hield 
mijn moeder echte GROTE 
Schoonmaak. De volgorde 
was; van boven naar beneden. 
Eerst werden de wollen de-
kens uitgeklopt en daarna aan 
de waslijn gelucht. Matrassen, 
kussens en kleden kregen 
met de mattenklopper er van 
langs. De kledingkasten moes-
ten leeg en de winterkleding 
maakte plaats voor de zomer-
kleding. Na de bovenverdieping 
kwam de woonkamer, keuken 
en gang aan de beurt. De trap-
loper werd geklopt en de roe-
tjes gepoetst, de keukenkastjes 
moesten leeg en na het sop-
pen werd het kastpapier ver-
nieuwd. De gordijnen hingen 
vervolgens aan de waslijn te 
wapperen en alle spinraggen 
werden met de ragebol wegge-
haald. Meubelwas op de meu-
bels en de wc fris geboend met 
bleekwater. Ik zal best iets ver-
geten zijn maar ik ruik nog de 
boenwas, groene zeep en gloor. 
Tegenwoordig is deze schoon-
maakwoede uit de mode 
geraakt. Soms krijg ik voor-
jaarkriebels en wuif ik hier en 
daar met de stofdoek rond. Ik 
verplaats de meubels voor een 
opgeruimd gevoel en poets 
de koperen deurbel. Om ver-
volgens weg te duiken in het 
Handboek voor de moderne 
vrouw waar het schoonmaken 
vergeleken wordt met sporten: 
“De beloning komt later. Je 
wordt er gelukkiger en vrolij-
ker van vooral als je er niet te 
veel over nadenkt. Beschouw 
HET als noodzakelijk 
kwaad!” Als moderne 
vrouw kan ik me to-
taal vinden met deze 
uitspraak! 

cartoon

Volgens mij… 
column
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Informateur Mooij
is hard aan het werk

Informateur Cornelis Mooij heeft de afgelopen week veel 
werk verzet. Alle fracties van de Zandvoortse gemeen-
teraad heeft hij gehoord en die hebben hem hun advies 
voorgelegd. Aan de hand van deze adviezen kan hij de 
VVD, de grootste fractie in de raad, uitsluitsel doen wat 
voor college er volgens hem het best gevormd zou kunnen 
worden. Vast staat dat Mooij binnen de hem voorgelegde 
termijn met een voorstel zal gaan komen.

Informateur Cornelis Mooij (l) en Wilfred Tates

het vormen van een nieuwe 
coalitie. De marge, die met 
drie partijen het grootst 
aantal zetels telt, is niet al 
te groot.

Bierman
Overigens heeft (oud?) wet-
houder Marten Bierman 
een informateuropdracht in 
Dordrecht aanvaard. In die 
stad zal ook hij alle politieke 
partijen benaderen om tot 
een goed advies te komen 
naar de grootste partij, 
‘Beter voor Dordt’ die 15 van 
de 39 zetels heeft veroverd, 
om te komen tot een nieuwe 
coalitie.

Vandaag, donderdag 18 
maart om 21.30 uur, zal 
Mooij tijdens een openbare 
bijeenkomst in de raadszaal 
een tussenrapport wereld-
kundig zal maken. De infor-
mateur zal dan een week la-
ter aan de VVD, en met name 
aan formateur Wilfred Tates, 
zijn eindrapport aanbieden. 
Met de bevindingen van de 
informateur in de hand, zal 
Tates vervolgens met mo-
gelijke coalitiepartijen gaan 
onderhandelen. Gezien de 
verkiezingsuitslag zal het 
niet echt gemakkelijk zijn 
om binnen drie partijen ge-
noeg back-up te krijgen tot 

Het centrum van Zandvoort is weer het middelpunt van gezelligheid tijdens de komende 
3e Runners World Zandvoort Circuit Run. Op een aantal locaties zijn allerlei evenementen 
georganiseerd voor groot en klein en van sportief tot cultureel. Vanaf 13.00 uur zullen het 
Gasthuisplein, Raadhuisplein en Kerkstraat bol staan van de activiteiten.

Het Pakhuis, de kringloopwinkel aan de Kennemerweg, verhuist naar Zandvoort-Noord. 
Eigenaresse Annette Boogerd kreeg van de gemeente geen toestemming de winkel op de 
huidige locatie voort te zetten. De gemeente dreigde met een dwangsom van € 5000 per 
maand. Een rechtszaak hierover werd op het laatste moment door Boogerd ingetrokken.

Zandvoort weer op  
zijn kop tijdens Circuit Run

Kringloopwinkel gaat verhuizen

Zo zal de Haagse zanger 
Elvis om 13.00 uur de aftrap 
geven vanaf het podium 
op het Gasthuisplein. De 
Zandvoortse formatie Joyce 
Meister band geeft even-
eens een tweetal optredens 
en Studio 118 van Conny 
Lodewijk staat weer pal voor 
een aantal prachtige dansen. 
Sunparks Zandvoort aan Zee 
organiseert, onder de kastan-
je, spelletjes voor de jeugd en 
daar is eveneens een prijs-

De nieuwe locatie wordt het 
voormalige Cor odex-complex 
aan de Noorder duinweg in 
Zandvoort-Noord. De kring-
loopzaak gaat op donderdag 
1 april open. Raadslid Willem 
Paap (Sociaal Zandvoort) stel-
de vragen aan het college van 
B&W over de weigering van 
de vergunning. Hij benadrukte 

vraag met mooie prijzen aan 
verbonden. Naast de ingang 
van het Zandvoorts Museum 
is het een en al sport wat de 
klok slaat. U kunt uw fitheid 
testen bij QuatraBT, Amanda 
Pellerin zal vanaf 14.30 uur 
voor het goede doel gaan 
fietsen en bij Pure & Simple 
kunt u uw vetgehalte la-
ten meten. De Taoïstische 
Vereniging Tai Chi laat u 
een aantal demonstraties 
zien en eveneens zijn er de-

dat een kringloopwinkel voor 
Zandvoort geen overbodige 
luxe zou zijn. In het antwoord 
stelde de gemeente dat een 
kringloopwinkel in Zandvoort 
inderdaad niet misplaatst is 
en een goed alternatief kan 
betekenen voor mensen met 
een smalle beurs. Ook kan, vol-
gens burgemeester en wet-

Gasthuisplein Podium,  
Muz iek en Dansfeest
13:00 uur  Haagse Elvis
13:30 uur Zumba demonstratie, (meedansen mag!)
14:00 uur The Joyce Meister band
14:30 uur Studio 118 Dance
15:30 uur Kindershow
16:30 uur “Ik hou van Zand voort”
17:00 uur The Joyce Meister band
17:30 uur Met Passie

Onder de kastanje
13:30-17:00 uur Prijsvraag en spelletjes door 
Sunparks Zandvoort aan Zee  

Wapen van Zandvoort
Vanaf 13:00 uur muziek

Naast het Zandvoorts Mu seum
13:30-17:00 uur Fittest door Quatro BT
14:30-15:30 uur Amanda Pellerin fietst 
voor het goede doel

monstraties van golfclub 
Sonderland. In de Haltestraat 
zal Kenamju Zandvoort, op 
de hoek bij café Neuf, weer 
demonstraties karate en 
spinning verzorgen. Tot slot 
zal in de muziektent op het 
Raadhuisplein het dweilor-
kest de Geinpiepers de feest-
vreugde met aanstekelijke 
muziek proberen de massa 
aan het dansen te krijgen. 
Hieronder vindt u het gehele 
programma.

houders, een dergelijke zaak 
in het kader van hergebruik 
en duurzaam gebruik op zijn 
plaats zijn. 
Boogerd: “Op de nieuwe lo-
catie heb ik wat meer ruimte, 
waardoor het aanbod wordt 
uitgebreid. Een deel van de 
omzet blijf ik schenken aan 
het Kennemer Dierentehuis.”

Meer informatie via 
www.geefsamen.nl/amanda
13:30-17:00 uur Vetmeting door 
Pure & Simple

Kruising Zandvoorts Museum
13:30-17:00 uur Zandvoortse golfclub 
“Sonderland”

Ingang Raadhuis
13:30-15:00 uur Demonstraties door 
de Taoïstische Vereniging Tai Chi

Café Alex
Vanaf 13:30 uur muziek 
 
Hoek Café Neuf
13:30-17:00 uur Spinning en karate 
door Kenamju

Raadhuisplein Muziekpaviljoen
13:30-16:30 uur dweilorkest de Geinpiepers
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Tel: 06-40601692  E-mail: pzwemmer@casema.nl

• Klein onderhoud (in en om het huis)

• Overkappingen
• Timmerwerk
• Hekwerken
• Bestrating

Onderhoudsbedrijf P. Zwemmer

SCHILDERW
ERK GLAS

Dierenartsenpraktijk

Mevr. A.C. Dekker - Lukkassen

Spreekuur: ma. t/m vr. 13.00 - 14.00 uur
 ma.- wo.- vr. avond 19.00 - 20.00 uur
 en volgens afspraak

Lijsterstraat 7  -  2042 CH Zandvoort  -  Tel. (023) 571 58 47

VAN AACKEN 
GLASZETTERSBEDRIJF 
levering en plaatsing alle glassoorten.

NU OOK:
vernieuwen kozijnen & schilderwerk.

vrijblijvende offerte!
023-5720480 / 06-41374921
e-mail: aacken@kpnmail.nl

Bloeiende violen
Primula’s

Bloembollen in pot
Organische bemesting

voor de gehele tuin

Van Stolbergweg 1 -  Tel. 57 170 93
Dinsdags gesloten

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

DORSMAN.NL OF 023-5714534

  ‘Sporten is gezond!’

    www.sportinzandvoort.nl

Krant niet ontvangen? Bel vrijdagmiddag 06-1139 1478
of mail: info@zvo-verspreiders.nl
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voor HEt AAnkoMEnDE SEizoEn zijn  
wij nog oP zoEk nAAr ErvArEn En 

gEMotivEErD PErSonEEl M/v.

zElfStAnDig wErkEnD kok
SPoEl- En kEukEnHulPEn
bEDiEningSMEDEwErkErS
bArMEDEwErkErS

lijkt HEt jE lEuk oM onS gEzElligE  
tEAM tE koMEn vErStErkEn,  

nEEM DAn SnEl ContACt oP MEt
023-5713200 of koM lAngS.

8
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Zandvoort promotie
In de komende zaterdag-editie van de Telegraaf zit een 
speciale bijlage over Noord-Holland. In deze bijlage is 
Zandvoort op een hele pagina vertegenwoordigd. Flinke 
Zandvoort promotie dus, verzorgd door onze VVV!

Grand Café & Restaurant 

Medewerker/ster 
bediening

part-time 

Ben jij servicegericht en op 
zoek  naar een leuke baan?

Neem dan nu contact met ons op.

Haltestraat 25, 2042 LK Zandvoort
E-mail cafeneuf@cafeneuf.nl
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Wilt u meer weten over de inrichting van de openbare ruim-
te? Of heeft u vragen of opmerkingen over de bestrating, 
straatverlichting, zwerfafval, straatmeubilair of soortgelijke 
zaken?  U bent van harte welkom op het wijkspreekuur don-
derdag 25 maart van 19.00 tot 20.00 uur in gebouw Pluspunt, 
Flemingstraat 55 in Zandvoort. 

Vooraf aanmelden is niet nodig; de koffie staat klaar!

ZANDVOORT SCHOON!? 
25 maart wijkspreekuur in Nieuw Noord  

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)

sorloop rondom de school. 
De opbrengst gaat naar 
de Belangenvereniging 
Sarcoïdose. Sarcoïdose 
is de ziekte waaraan een 
paar maanden geleden Juf 
Elisabeth (Juf van groep 1/2) 
op 23 jarige leeftijd is overle-
den. Van 9.00 tot 11.00 uur 
kunt u de leerlingen aan-
moedigen, maar u kunt ze 
natuurlijk ook sponsoren.

ONS bezoekt KNRM
Recent hebben drie klassen 
van de Oranje Nassauschool 
een ‘doe-bezoek’ aan het 
KNRM-station gebracht. Dat 
gebeurde in het kader van 
hun themaweek, de ‘Week 
van de Techniek’. De groe-
pen 1 en 2 hadden een thema 
‘drijven’. Ze werden hartelijk 
ontvangen op het plaatselij-
ke KNRM-station voor een in-
teractief bezoek. De kinderen 
mochten plaatsnemen in de 
stuurhut bijvoorbeeld, maar 

ook in de trekker. 
Spannende zaken 
die imposant zijn. 
De leerlingen heb-
ben de week verder 
onder meer zelf 
boten gemaakt van 
melkpakken en ook 
werd het scheep-

vaartmuseum in IJmuiden 
bezocht. 

Extra  
medische service
In opdracht van de ge-
meente en in samenwer-
king met HuisArtsenPost 
Zuid-Kennemerland, zal 
zondag 28 maart tijdens 
de Zandvoort Circuit Run 
de huisartsenpost eenma-
lig geopend zijn. Inwoners 
en toeristen kunnen van 
10.00 tot 18.00 uur een be-
roep doen op de aanwezige 
arts. De post, meteen links 
in het Rotondegebouw 
aan de Strandweg (bij het 
Juttersmu-ZEE-um) is ook 
telefonisch bereikbaar 

op 5714445. Wanneer de 
EHBO- en Huisartsenpost 
weer dagelijks open zal 
gaan wordt binnenkort 
bekend gemaakt.

Lentefeest
De kalender geeft 20 maart 
aan als officiële datum dat 
de lente begint. Om dit heu-
gelijke feit te vieren is er op 
24 maart op de overdekte 
Brink van Nieuw Unicum de 
jaarlijkse lentemarkt, vanaf 
11.00 uur. Zo zijn er weer 
de leuke eigengemaakte 
cadeauartikelen van het 
Winkeltje uit Nieuw Noord 
te koop en verder sieraden, 
zelfgemaakte kaarten en 
groendecoratie. Ook de 
boerderij is met verse eitjes 
aanwezig om speciaal het 
lentegevoel te versterken. 
Het is altijd erg gezellig en 
er is voor elk wat wils. 

Gratis compost

Zaterdag 20 maart kunt u, 
voor het vierde jaar op een 
rij, tussen 09.30 en 12.30 
uur gratis 4 zakken compost 
van 20 liter ophalen bij de 
Remise aan de Kamerlingh 
Onnesstraat 20. Met deze 
actie bedanken afvalbedrijf 
De Meerlanden en gemeen-
te Zandvoort de inwoners 
voor hun inspanning om 
het groente-, fruit- en tuin-
afval (GFT) gescheiden aan 
te leveren. Gemengd met 
tuinaarde is deze compost 
geschikt voor alle tuinplan-
ten. Vergeet vooral niet een 
legitimatie mee te nemen 
want anders gaan echt de 
4 compost zakken uw neus 
voorbij.

Zandvoorts Juttertje
De in alle hevigheid losge-
barsten Bar Battle krijgt bin-
nenkort in Zandvoort de pri-
meur van het serveren van 
2 onvervalste Zandvoortse 
drankjes: het Zandvoorts 
Juttertje en de Zandvoortse 
bramenlikeur. De beide 
drankjes zijn ontwikkeld 
door onze VVV en zullen 
vanaf donderdag 25 maart, 
als de VVV in de Klikspaan 
aantreedt voor de Bar Battle 
en ze daar zal presenteren, 
te verkrijgen zijn. De VVV 
had ze al tijdens de 50+ 
beurs en de Vakantiebeurs 
uitgeprobeerd en ze zijn uit-
stekend bevonden! Omdat 
de avond in het teken zal 
staan van het ‘jutteren’ zul-
len de drankjes door een 
echte jutter gebracht wor-
den. De avond begint om 
20.00 uur.

Huwelijksaanzoek 

Zandvoorter Matthé Crab-
bendam heeft op een niet 
alledaagse manier zijn vrien-
din ten huwelijk gevraagd. 
Hij had een taart laten 
maken waarop hij zijn aan-
zoek liet zetten en nam die 
maandagavond mee naar 
café Oomstee. Het volle café, 
de lokale biljartclub waar 
Matthé lid van is had club-
avond, was er getuige van 
toen hij op zijn knieën zijn 
Gisela ten huwelijk vroeg. 
Geëmotioneerd zei de aan-
staande bruid “ja”.

Sponsorloop
Alle schoolkinderen van 
de Mariaschool lopen vrij-
dag 19 maart een spon-

Klaas Koper doet oproep

Nieuwe exploitanten Take Five aan Zee

Afgelopen vrijdag heeft onze dorpsomroeper Klaas Koper via 
RTV-NH radio en tv een oproep gedaan om nog meer kan-
didaten te krijgen voor zijn opvolging. Koper gaat dit jaar, 
waarin hij 80 hoopt te worden, met pensioen maar wil dol-
graag zijn opvolger de fijne kneepjes van het vak verklappen.

Eigenlijk heet het eerste jaarrondpaviljoen van Zandvoort 
niet meer zo. De nieuwe exploitanten, Ad paap en zijn 
echtgenote, hebben bij aanvaarding van de exploitatie 
de naam veranderd in ‘Beachclub Take Five’, een naam die 
past bij het concept.

Klaas Koper wordt door RTV-NH geïnterviewd

De nieuwe exploitanten Monique en Ad Paap

De inschrijving sloot afgelo-
pen vrijdag maar mocht er 
nog iemand zijn die uitein-
delijk toch durft, kan die per-
soon zich alsnog aanmel-
den via de gemeentelijke 
website. U kunt natuurlijk 
ook Klaas aanschieten als u 
hem op straat tegen komt. 
Hij zal u dan verder helpen. 
In zijn oproep voor de tv, in 
het programma ‘Van Zuks 
Dus’ zijn, terwijl Klaas ver-
telt over zijn passie, een 
aantal beelden rondom 
het Zandvoorts Museum 
te zien. De uitzending is te 
zien op donderdag 25 maart 
op RTV-NH.

Voorafgaande aan de offi-
ciële opening moesten de 
beide echtelieden midden 
in de nacht nog even hun 

bed uit. Leden van het in-
brekersgilde hadden hun 
oog op hun pand laten val-
len en hadden ingebroken. 

Of er ook daadwerkelijk iets 
is meegenomen is bij de 
Zandvoortse Courant niet 
bekend, maar prettig zijn 
dat soort zaken zeker niet.

Ad is al een aantal jaren 
actief in Take Five en zag 
nu zijn kans schoon om de 
volledige exploitatie op zich 
te nemen. Het was dan ook 
druk bij de officiële ope-
ning van Beachclub Take 
Five. Familie, vrienden en 
bekenden wilden allemaal 
de hand schudden en hun 
beste wensen voor de toe-
komst aanbieden. Dat ging 
gepaard met lekkere hap-
jes en drankjes onder de 
voortreffelijke muziek die 
door een DJ werd gebracht. 
De Zandvoortse Courant 
wenst het echtpaar veel 
mooi weer!
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Zandvoort

INTERNET VERKOOP BIJ OPBOD

Deze gerenoveerde 4-kamer bene-
denHOEKwoning aan de lommerrijke 
Zandvoortselaan beschikt o.a. over 
een zonnige voortuin, een sfeervolle 
woonkamer met moderne open keuken 
v.v. eetbar en div. inbouwappara-
tuur, 3 slaapkamers en een moderne 
badkamer. Tevens beschikt de woning 
over een praktisch souterrain en een 
beschutte achtertuin.

• UNIEKE KANS: Internetverkoop bij opbod vrijdag 2 april a.s. om 15.00 uur;
• Volledig gerenoveerde woning en zo te betrekken;
• Geschikt voor gezin door de 3 slaapkamers;
• Woonoppervlakte ca. 110 m2 incl. souterrain;
• Zie voor digitale plattegronden en 
    meer informatie www.greevenmakelaardij.nl.

EXTRA KIJKDAG:
• Zaterdag 27 maart a.s. van 12:00 tot 15:00 uur
Deze woning wordt verkocht via een internetverkoop bij opbod via OpenHuis.nl.

Zandvoortselaan 9 oude vraagprijs: 
€ 269.000,= k.k.

nieuwe VanaFPriJS: 
€ 239.000,= k.k.  

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

NAGELSTYLING
DE SALON

ACTIE
Nieuwe set uv acrylnagels, de 
hele maand april voor maar

€35,=
Bel voor een afspraak met Charlotte 

van den Raadt 0641949594

46
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VOMAR VOORDEELMARKT ZANDVOORT:

IEDERE
ZONDAG

GEOPEND!
VAN 10:00 TOT 17:00 UUR

Vomar Voordeelmarkt • Celsiusstraat 192 • Zandvoort

Naast de Pip Home Collectie is nu ook de Pip Stationary Collectie verkrijgbaar bij onze winkels in Zandvoort.

huisstijl hoofdlogo

Woonkado Discovery
Haltestraat 10
2042 LM Zandvoort
T: 0649102217
(Jupiter Plaza)

Dreams & Daytime
Haltestraat 10 C
2042 LM Zandvoort
T: 0649102217
(Jupiter Plaza)

Wekelijks veel interessante aanbiedingen met uw ZandvoortPas
Nog geen ZandvoortPas 2010? Ga dan snel naar pagina 12 en 13 en vraag hem aan!

39
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Heeft u onlangs het televisie programma  

RADAR over testamenten gezien?  

Wilt u weten hoe u door een  

tweetrapsmaking het betalen  

van erfbelasting kunt uitstellen, 

neem dan contact op met 

023-5716841
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Praktijk Natuurgeneeskracht

Circus Rigolo komt weer naar Zandvoort

“Bijna twee jaar geleden startte ik aan de Swaluestraat 
mijn praktijk als natuurgeneeskundig therapeute. Naast 
mijn vele behandelingen op het terrein van onder andere 
gesprekstherapieën wil ik nu graag de aandacht vestigen op 
Colonhydrotherapie”, zegt therapeute Ingeborg Engelsma.

Het bekende circus Rigolo van de familie Hoezee, komt 
weer twee weken naar Zandvoort. in de Week van de Zee 
en de week erna zullen een aantal voorstellingen worden 
verzorgd, met als absolute klapper de Prominentenavond 
op 18 mei.

Circus Rigolo tijdens de opening  
van de week v.d. zee 2009 | Foto: Rob Bossink

Colonhydrotherapie is een 
therapie, waarbij de dikke 
darm over de gehele lengte 
met water wordt gespoeld. 
Dit water komt uit een spe-
ciaal apparaat via een canule 
de darm binnen en wordt 
ook weer afgevoerd. Aan het 
begin van de dikke darm zit 
een klep, die er voor zorgt 
dat geen stroming ontstaat 

Niet alleen de Prominenten-
avond zal extra in de schijn-
werpers worden gezet, ook 
zal er extra aandacht zijn voor 

van de dikke darm 
terug de dunne 
darm in.

Voor alle duide-
lijkheid: colonhy-
drotherapie is een 
geweldige manier 
om het lichaam te 
reinigen en roept 
geen enkele associ-
atie op met de door 
Patty Brard enkele 
jaren geleden op de 
televisie vertoon-
de behandeling! 
Tijdens het intake-
gesprek bespreekt 

Engelsma uitvoerig de voe-
dingsgewoonten van de cli-
ent, waarbij duidelijk wordt 
hoe de rest van het spijsverte-
ringskanaal ondersteund kan 
worden om een goede reini-
ging te bewerkstelligen. Het 
aantal behandelingen hangt 
af van de klachten, want ook 
als er geen specifieke klach-
ten zijn is één behandeling 

een Jeugdprominentenavond 
onder het motto: Had je ooit 
wel eens een circusartiest 
willen zijn? Tijdens die voor-

niet genoeg. Het beste is om 
vier afspraken vlak achter el-
kaar te maken, waarna een 
evaluatiemoment volgt om 
na te gaan hoe de verdere 
behandeling eruit zou moe-
ten zien. Een behandeling, 
waarbij continue iemand 
aanwezig is, duurt ongeveer 
drie kwartier en is pijnloos. 
Belangrijk om te weten is dat 
uw zorgverzekeraar geheel of 
gedeeltelijk tot vergoeding 
overgaat. Er is tevens geen 
verwijsbrief nodig.

Een hoge darmspoeling is 
effectief bij zeer veel aan-
doeningen: diaree (acuut 
of chronisch), verstopping 
(obstipatie), hoofdpijn, mi-
graine, slechte doorbloeding 
van huid en ledematen (bij-
voorbeeld koude voeten), 
huiduitslag, psoriasis, acné, 
ziekten aan hart- en bloed-
vaten (hoge bloeddruk en 
spataderen), slechte verte-
ring en andere darmziekten, 
zoals spastische darm, di-
verticulitis. Astma en andere 
longaandoeningen, stofwis-
selingziekten zoals reuma, 
artrose, vetzucht, suiker-
ziekte, maar ook hormonale 
stoornissen en blaasontste-
king zijn tevens gebaat bij 

stelling zal een groot aantal 
kinderen de gelegenheid krij-
gen om speciale circusacts 
te vertonen voor het grote 
publiek. In de week vooraf-
gaande aan die avond wor-
den de aangemelde kinderen 
door de medewerkers van 
het circus getraind in speci-
ale kinderacts. Die trainingen 
zijn vrij toegankelijk maar op 
de middag/avond van de uit-
voering zal een kleine entree 
gevraagd worden.

De grote Prominentenavond 
zal weer hetzelfde van opzet 
zijn als die succesvolle van vo-
rig jaar, alleen zullen de acts 
anders zijn. Zandvoorters 
en hun gasten, maar ook 
teams van bijvoorbeeld de 
gemeente, brandweer, politie 
of bedrijven worden uitdruk- SpotlightS

Godallemachtig: 
23 maart wordt 

Coby 80!

Hartelijke felicitaties van 
Karin, Bas en Bogamila 
en een pootje van Boomertje

evenementen agenda

18 Bar Battle - 7e ronde: Team Mickey’s in Fame. 
Aanvang 20.00 uur 

21 Classic Concerts - Die Haerlemsche Musyckcamer 
in de Protestantse kerk, aanvang 15.00 uur 

23 ANBO Zandvoort - Viering 40-jarig jubileum, 
receptie in Huis in de Duinen, 15.00 tot 17.00 uur

25 Ondernemersavond - Sunparks Zandvoort aan zee. 
Aanvang 19.30 uur 

25 Bar Battle - 8e ronde: Team VVV Zandvoort 
in de Klikspaan. Aanvang 20.00 uur  

26 Mutated Minds - Live optreden in Yanks saloon. 
Aanvang 22.00 uur, toegang gratis 

27 Opening Strandseizoen - Juttersmu-ZEE-um

28 Circuit Run - Circuit, strand en centrum

maart

VVV Zandvoort: 7 dagen per week geopend!

Lieve Wendy
Al 2 jaar werken wij met 
heel veel plezier met jou 
bij Boudoir by Sara en 
hopen op nog veel meer 
gezellige jaren!

Veel liefs Natascha en Sara

Hoera! Hoekstra!

Liny is 23 maart 
1930 geboren,
dus gaat ze de 

80 scoren!

Kusjes van allemaal

colonhydrotherapie. Echter 
niet alleen bij deze lichame-
lijke ongemakken, maar ook 
bij een burn-out, depres-
sie, borderline, moeheid en 
gebrek aan energie of een 
verminderd libido kan een 
darmspoeling voor herstel 
van het natuurlijk evenwicht 
zorgen. De zeer belangrijke 
darm kan namelijk bij een 
groot ‘aanbod’ niet altijd zelf 
alle afvalstoffen op de juiste 
wijze afvoeren, waardoor 
er in het lichaam gifstoffen 
worden opgeslagen. Dit pro-
ces wordt zelfvergiftiging of 
auto-intoxicatie genoemd. 
Niet alleen de organen en 
weefsels van het lichaam ra-
ken hiervan onder de invloed, 
ook het concentratievermo-
gen, het geheugen en de 
stemming worden hierdoor 
vertroebeld. In een bijzonder 
duidelijke brochure wordt 
het gehele proces uitvoerig 
toegelicht. 

Ter kennismaking krijgt u een 
welkomstkorting van € 10,- 
op de eerste behandeling.
Ingeborg Engelsma, Swa-
luë straat 3, Zandvoort. Tel. 
5746725 / 06-51272174. Meer 
informatie vindt u op www.
natuurgeneeskracht.nl.

kelijk uitgenodigd zich aan te 
melden, worden gevraagd 
om acts in te studeren, ook 
weer aan de hand van de 
medewerkers van het circus. 
Gedacht wordt aan num-
mers met dieren, jongleurs 
acts en misschien wel acro-
baten en goochelaars.

De directie van circus Rigolo 
heeft slechts een aantal 
plaatsen voor beide avonden. 
Als u nu een solo-nummer of 
met een groep wilt optreden 
voor het hoog geëerd publiek, 
meldt u zich dan zo snel mo-
gelijk aan. Ook de jeugd die 
mee wil doen wordt uitdruk-
kelijk gevraagd zo snel mo-
gelijk te reageren. Dat kan bij 
Joyce Koning-Hoezee via te-
lefoonnummer: 06-22237788. 
Let op: vol=vol!

(advertorial)
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Op 23 maart 2010 opent de praktijk voor Fysiotherapie Zandvoort-Zuid zijn deuren.
Wij zetten de praktijk Overpelt van de Zandvoortselaan 10 voort op de

PATRIJZENSTRAAT 10
Wij bieden o.a:
•  Fysiotherapie, manuele therapie, kinesiotaping en lymftaping.
•  NIEUW in Zandvoort: manuele lymfdrainage.
•  Nieuwe gelijkvloerse praktijkruimte met oefenzaal voor revalidatie 
    alwaar u terecht kunt op werkdagen van 7:30 tot 20:00 uur.

Behandeling op zaterdag is mogelijk.

Fysiotherapie Zandvoort-Zuid
Patrijzenstraat 10
2042 CM  Zandvoort
t: 023-5715900
e: fysio.zandvoort.zuid@gmail.com

Geachte ondernemers
   Voordat u het weet is het nieuwe seizoen al weer begonnen

dus zorg er voor dat u er weer helemaal klaar voor bent.

voor een nieuwe outfit van uw personeel
 (T-shirts, polo’s, overhemden, schorten en nog veel meer)

(bedrukken of borduren? Geen probleem) 

dan wel

reclameartikelen en leuke gadgets
gaat U toch zeker ook lekker shoppen in uw eigen Gemeente?

MAKKELIJK, SNEL EN ……….
 TEGEN SCHERPE PRIJZEN

Relatiegeschenken & Reclameartikelen
Vondellaan 30-3, 2041 BD Zandvoort

Tel. 023 – 57 201 69 – Fax 023 – 57 185 23
info@exprom.nl – www.exprom.nl

Ook uw adres voor het komende WK!
uitgebreid assortiment aan oranjeartikelen

Kom naar onze 
OPEN DAG 

op zaterdag 20 maart van 11.00-16.00 uur 

Sluit aan bij de uitgebreide rondleiding en bezoek 
de informatiemarkt over o.a. vrijwilligers-
werk en over werken en leren in 
de zorg.

Kom naar onze 

op zaterdag 20 maart van 11.00-16.00 uur

Sluit aan bij de uitgebreide rondleiding en bezoek 
de informatiemarkt over o.a. vrijwil
werk en over werken en leren in 
de zorg.

Nieuw Unicum groeit! Nieuwsgierig?

Kom kijken in het hart van de zorg

www.nieuwunicum.nl

 4    jaar

De nieuwste trend op nagelgebied! 
Nu bij Boudoir by Sara het OPI Axxium Gel Systeem. Deze gel is een lak 
die uw nagels beschermt en sterk houdt zodat uw nagels kunnen groeien 
zonder af te breken. Men zal zelfs niet merken dat u een gel draagt, 
want de Axxium gel is bijna identiek als een gewone nagellak en heeft 
dezelfde mooie glans. De gel blijft wel 3 tot 5 weken zitten, het heeft een 
natuurlijke uitstraling en de gel is sterk, duurzaam en soepel. Ook is de gel 
prachtig op de teennagels en blijft dan wel zo een 8 weken zitten.
Prijs 29,50 euro

14

n
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Vorige week donderdag is, tegelijkertijd met nog 398 andere gemeenten in Nederland, 
de nieuwe Zandvoortse gemeenteraad geïnstalleerd. Onder grote belangstelling werden 
de nieuwe leden dan wel door een belofte, dan wel door een eed door burgemeester Niek 
Meijer, voor hun nieuwe ‘baan’ geïnstalleerd.

Zorginstelling Nieuw Unicum en patiëntenorganisatie 
MS-Anders zijn sinds begin maart 2010 gezamenlijk met 
het project MS-op-afstand gestart. Via internet is het nu 
mogelijk om patiënten met Multiple Sclerose (MS) in heel 
Nederland te ondersteunen en te begeleiden bij de beper-
kingen die de chronische ziekte met zich meebrengt. 

Nieuwe raad geïnstalleerd

Introductie MS-op-afstand 

door Nel Kerkman

Multiple Sclerose is een auto-
immuunziekte die het cen-
trale zenuwstelsel aantast. 
Een onvoorspelbare ziekte 
met een grillig verloop die 
het leven beïnvloedt. De di-
agnose en de beperkingen 
die de ziekte met zich mee-
brengt, roepen veel vragen 
op bij de patiënt en zijn/haar 
omgeving. Ervaring leert dat 
mensen die goed geïnfor-
meerd zijn, beter kunnen om-
gaan met hun ziekte en over 
het algemeen een hogere 
kwaliteit van leven ervaren.

Specialisatie
Eind 2005 verleende het 
Nationaal MS Fonds aan 
Nieuw Unicum de status 
van MS behandel- en on-
dersteuningscentrum. Het 

behandelende team, waar-
onder de gespecialiseerde 
MS-verpleegkundige Coby 
van den Berg, heeft in de 
afgelopen jaren enorm veel 
kennis verzameld. In haar 
presentatie tijdens het mi-
nisymposium op 11 maart 
gaf zij aan: “Onze expertise 
is niet alleen voor de circa 75 
patiënten met een progres-
sieve vorm van MS in Nieuw 
Unicum. Momenteel hebben 
we al schriftelijk en telefo-
nisch contact met patiënten 
die niet aan Nieuw Unicum 
gebonden zijn.”

MS-op-afstand
Op het minisymposium ver-
duidelijkte Eric Kalter, arts en 
uitvoerder van het project, de 
verschillende systemen en 
hoe men via internet in con-
tact kan komen met mensen 

die de diagnose MS hebben 
gekregen. “De patiënt kan 
aan de verpleegkundige 
advies, ondersteuning en 
informatie vragen die hij/zij 
als gevolg van de ziekte on-
dervindt. Alle medische ge-
gevens zijn te vinden in het 
persoonlijke online dossier 
van de patiënt.” Naast deze 
systemen is door de behan-
delaars van Nieuw Unicum 
hard gewerkt aan het vul-
len van de kennisbank voor 
de zorgverlener. Via zoek-
methodes kan de verpleeg-
kundige informatie vinden 
over bijvoorbeeld vermoeid-
heid, pijn, stemming, slapen, 
energie en warmtetoleran-
tie. Aan het eind van de mid-
dag demonstreerden Joke 
Zwijenburg, MS-consulent 
en Eric Kalter, in de rol als 
patiënt, de aanwezigen hoe 
MS-op-afstand werkt. Op 
grote schermen was goed te 
volgen hoe de MS consulen-
te op haar computerscherm 
persoonlijk advies gaf aan 
de patiënt via zijn compu-
terscherm. Het opgenomen 
advies kan de patiënt op een 
later tijdstip bekijken en af-
luisteren op zijn computer. 

Voor meer informatie kunt u 
contact opnemen met me-
vrouw D. Koop, manager be-
handelzaken en productont-
wikkeling bij Nieuw Unicum 
en tevens projectleider van 
MS-op-afstand, tel. 5761212. 
Tijdens de open dag op 20 
maart is iemand aanwezig 
voor meer informatie over 
dit unieke project. 

Donderdag 25 maart organiseert de Ondernemersvereniging 
Zandvoort (OVZ) een ondernemersavond in het hotel van 
Sunparks. De avond zal geheel in het teken staan van gast- en 
klantvriendelijkheid. Een ieder, lid of geen lid van OVZ, is van 
harte uitgenodigd.

teren. Burgemeester Niek 
Meijer zal een blik werpen op 
het nieuwe seizoen. De uit-
komst van de ‘mystery’ stu-
denten, die de Zandvoortse 
ondernemingen anoniem 
hebben beoordeeld over het 

De avond begint om 19.30 
uur met een inloop en foto-
presentatie van het ‘onbe-
kende’ Zandvoort. Willem 
Reimers, bekend van de tv-
kok Herman de Bijker, zal om 
20.00 uur de avond presen-

Ondernemersavond in Sunparks
thema van de avond, wordt 
ook bekend gemaakt. Uit 
dit onderzoek komt ook de 
meest klantvriendelijke on-
dernemer van Zandvoort 
naar voren. Nadat netwerk-
koning Charles Ruffolo een 
presentatie heeft gehouden, 
wordt de avond rond 22.30 
uur afgesloten met een ge-
zellig drankje. Aanmelden 
voor deze avond kan door een 
e-mail te sturen naar info@
ovzandvoort.nl.

Gert-Jan Bluijs

Mini symposium in Nieuw Unicum

Pim Kuijken Fred Paap

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,

Hiermee reageer ik op de ingezonden brief van Erik van Nes. Ik woon in Flatgebouw Rotonde en 
ben daar voorzitter van de Raad van Overleg en net als anderen namens hún Verenigingen van 
Eigenaren resp. de Belangengroep Bewoners Zuidboulevard (BBK) in het Bewonersplaform 
Leesbare Kust (BLK), afgevaardigd. 

Tijdens de raadsvergadering van 16 februari j.l. bleken enkele politieke partijen niet bereid 
een fout in de voorliggende APV, daarin stond i.p.v. “drie incidentele festiviteiten per deelge-
bied” abusievelijk “drie festiviteiten per inrichting” vermeld, te corrigeren. Een poging om op 
oneigenlijke wijze een beleidswijziging vast te stellen die zou leiden tot een enorme toename 
van het aantal incidentele festiviteiten n.l. van 18 tot 108..! Dat werd pas in tweede instantie 
door een reparatie-amendement voorkomen. Dat zoiets bij de bevolking een reactie oproept 
mag geen verwondering wekken. Het BLK vroeg mij om opheldering omdat ik raadslid ben. Om 
diezelfde reden heb ik mij onthouden van enigerlei betrokkenheid bij de flyeractie van het BLK. 
Tekenend dat partijen die deze reactie uitlokten door Erik van Nes niet worden “aangesproken” 
en OPZ, die het ook door BenW ontraden besluit wilde voorkomen, wel. Omgekeerde wereld..? 

Elk raadslid wordt geacht op te komen voor de belangen van de samenleving van Zandvoort. 
Het belang van burgers vertegenwoordig ik net zozeer, als dat van ondernemers. Soms zijn 
die belangen strijdig. Juist dan is een zorgvuldige en evenwichtige afweging vereist. Afgezet 
tegen het belang van de vele honderden burgers die in de kuststrook wonen, valt mijn belang 
daarbij in het niet. Net als Erik van Nes gaat men vaak voorbij aan het feit, dat raadsleden 
niet alleen het recht, maar ook de plicht hebben om voor ieders belang op te komen. Dat men 
in een bepaald gebied woont verandert daar niets aan.

Bruno Bouberg Wilson
De Favaugeplein 21-71
2041 TN Zandvoort

Eerst werd woensdag af-
scheid genomen van drie 
‘oude’ raadsleden. Omdat zij 
al meer dan 12 jaar als raadslid 
actief waren geweest, werden 
zij Koninklijk Onderscheiden.

Daarna werden de geloofs-
brieven in orde bevonden 
en stond er donderdag dus 

niets meer in de weg voor 
de nieuwe leden van de raad 
om de komende vier jaar aan 
de slag te gaan in het belang 
van Zandvoort. Burgemeester 
Niek Meijer stelde dat het 
raadswerk van groot belang 
is om van Zandvoort “iets 
moois te maken”. Hierna ging 
hij over tot het hoofdelijk in-

stalleren van de nieuwe leden. 
Meijer vindt dat belangrijk 
waardoor de procedure wat 
lang werd. Na de felicitaties 
van alle aanwezigen in ont-
vangst te hebben genomen, 
was er onder het genot van 
een hapje en een drankje de 
gelegenheid om nader met 
elkaar kennis te maken.
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Pedicure Beata Visser 
Ge specialiseerd in de 

diabetische en reumatische 
voet- en nagelcorrectie. 
Tel. 06-52461796 / 023-

5715921. Bilderdijkstraat 22, 
Zandvoort. Diabetische 

en reumatische voet 
worden vergoed door 

zorgverzekeringen.
.........................................................

Gezocht: 
voor enkele ochtenden 
in de week een goede 

schoonmaakhulp. 
Hotel Anna, 
tel. 5714674

.........................................................
Start oefengroep 

gebaseerd op filosofie 
Louise Hay. Oefengroep 

start eind maart in 
Zandvoort in avonduren, 
12 lessen à € 7,50 per les, 

aanschaf boek à € 18,50. Voor 
info: Silvy 06-40610780, 

silvysunshine@hotmail.com
.........................................................

Woonruimte gezocht! 
Werkende dame met 

kat zoekt 2-kmr woning 
in Zandvoort of omg. 

Evt. woningruil  
mogelijk, ik heb een 1 kmr 

woning met grote tuin, 
huur 350,- 

Tel. 06-19037863
.........................................................

“Het laatste Uur” 
zondag 21 maart 

om 23.00 uur ZFM-radio 
met het verhaal van Mieke 

Powers-Reuijl. Live via 
www.zfmzandvoort.nl. 

Info: hetlaatsteuur@live.nl
.........................................................

Gezocht: 
lieve oppas(oma) 

voor onze zoon van 8 jaar 
oud. Vast op woensdagmid-
dag van 12.00 tot 14.00 uur 
en incidenteel voor andere 
uurtjes. Tel. 06-5064 3483

.........................................................
Italiaans leren? 

Professional geeft 
les. Tel. 5719632

ZANDKORRELS INVULBON
Met ZandvoortPas korting op een zandkorrel

Particuliere zandkorrel €7,50
Met zandvoortPas €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 zandkorrel €12,50 (excl.BTW)
Met zandvoortPas €10,-
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, Kleine Krocht 2
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 verkeerde of onjuiste inhoud 
van Zandkorrels. Zet- en typefouten voorbehouden. 

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

ZANDKORRELSStrandpaviljoen Boom 11
te Zandvoort
Tel.023-5717580

Op onze ouderwetse manier
Goulashsoep - 3 soorten vlees - Palacinka of

Vissoep - Zeebaarsfilet - Palacinka 

€10,50
Als brunch, lunch of diner. De gehele week door.

Graag tot ziens, fam. Boom

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 

www.wapenvanzandvoort.nl                     
Tel.: 023-8223780
Geopend van woensdag t/m zondag

A.s. zondag 21 maart 
vanaf 15.00 uur

zit Marja Vos
achter het klavier

7

e

Let op….
Mooi zonnig Pasen

Specialist voor al uw bloemwerken.

26

a

50

a

Behang- en schildersbedrijf 
Arnold Nijkamp 
Tel/Fax 571 31 72 

Mobiel 06-54 264 259 
Voor al uw behang-, wit- en 
schilderswerkzaamheden 

www.arnoldnijkamp.nl 
.........................................................

Kabel-internet/adsl 
installa  teur helpt bij alle 

PC-PRO BLEMEN. Advies en 
aanleg (draadloos) netwerk. 

Ook avonden/weekend.
 Rep-it, to taal 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
.........................................................

Beautysalon MYRNA 
Van Speijkstraat 2/101, 

2041KL Zandvoort. 
Behandeling volgens 

afspraak, ook ‘s avonds. 
Tel. 5720108 of 06-48318230
.........................................................

L. Paap 06-51815360
Aanmeten thera peutische 

elastische kousen, hulp-
middelen, braces, diabetes 
sokken, verbandpantoffels, 

slechtziende artikelen, 
agenda’s, webboxen, enz.

.........................................................
Auto kopen of verkopen? 

Een dure reparatie, 
onderhoudsbeurt , 

APK of schade ?
Het kan altijd goedkoper!! 

Bel Patrick van Kessel 
06-55383624 of kijk op  
www.autoverkoper.nu

.........................................................
Nagelstyliste worden?? 

De opleiding tot 
nagel styliste begint 

met de gratis 
introductie avond bij  
A.B. Nails in Haarlem.  

Schrijf je in via  
www.abnails.nl  

of bel 023-5245005.

zonDAg 28 MAArt:
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C U L T U U R
Kunstwerk voor Darwinhof

Eva Scholten grandioos

Stabat Mater 
bij Kerkpleinconcert

Meer dan 30 bewoners van het nieuwbouwproject Dar-
winhof, in Nieuw Noord, maakten hebben gezamenlijk een 
kunstwerk gemaakt. Tijdens drie workshops in Pluspunt 
hebben zij tegeltjes beschilderd. Tijdens het openingsfeest 
op 23 maart vindt de onthulling plaats. 

Voor de tweede maal trad de Haarlemse zangeres Eva 
Scholten op in Zandvoort. Het is weer een grandioos succes 
geweest. Voor een vol café Oomstee liet zij horen waarom 
zij deze zomer zal gaan afstuderen aan het Amsterdams 
Conservatorium. 

Het Stabat Mater van Gian Baptista Pergolesi is onderdeel 
van het komende Kerkpleinconcert aanstaande zondag. 
De zusjes Charlotte en Josefien Stoppelenburg worden 
dan begeleidt door Die Haerlemsche Musyckcamer onder 
leiding van André Kaart.

De tegels zijn door de bewoners zelf beschilderd

Eva Scholten

De Key 63 levensloopbe-
stendige huurappartemen-
ten. Het nieuwbouwproject 
is een combinatie van ap-
partementen, een kinder-
dagverblijf en een parkeer-

tekst en foto Nel Kerkman

Op de plek waar vroeger ba-
sisschool De Duinroos stond 
in Zandvoort Nieuw Noord 
realiseerde woonstichting 

garage. Het gebouw werd 
eind 2009 opgeleverd en 
kreeg de naam Darwinhof.

Leuk initiatief
Het is best moeilijk om 
zomaar een tegeltje te be-
schilderen, vooral als je nog 
nooit een penseel hebt vast-
gehouden. Onder leiding 
van de kunstenaars Marlène 
Sjerps en Marijke van Gool 
werd de basiskennis uit-
gelegd voordat de speciale 
tegels met keramische verf 
beschilderd konden worden. 
Het thema was ‘Zandvoort’ 
maar daar mocht natuur-
lijk van afgeweken worden. 
Een dame wilde graag een 
olifant op haar tegel en 
met wat hulp werd het een 
schitterende afbeelding. 
Iets verderop werd met 
stippen een zeepaardje ge-
tekend en aan de overkant 

Zoekplaatje
Nadat alleen Tom de Roode had doorgegeven wie de 
persoon van de afgelopen keer was, werden we door 
diversen mensen aangesproken, gemaild en gebeld 
dat het toch zeker niet Dirkje Bakkenhoven was maar 
mevr. Gebe. Zij was de vrouw van Jan Gebe, de vroegere 
eigenaar van de radio, tv en grammofoonplatenzaak 
Discotaria  aan de Thorbeckestraat. Jan Gebe was van 
1960 tot 1967 voorzitter van de folklorevereniging De 
Wurf, zo gaf Freek Veldwisch ons door. Diverse leden van 
De Wurf wisten wie het was, alleen dacht iedereen van 
elkaar dat een ander het wel door zou geven wat dus 
niet gebeurd is. Inmiddels dus wel en ook Tom de Roode 
kwam er later op terug dat het inderdaad niet juist was 
en dat ook diverse mensen hem hadden aangesproken 
dat het mevr. Gebe was. Vergissen is menselijk, juist 
daarom vragen we van meerdere kanten om een reactie.  

De foto van deze week wordt, denken wij, een moeilijke. 
In het archief van het Genootschap Oud-Zandvoort be-
vindt zich foto BLD01180 met daarop een Zandvoort 
echtpaar. Wie het zijn, zouden we graag willen weten 
om dit vast te leggen voor later. U kunt uw bericht in-
sturen per mail naar zoekplaatje@oudzandvoort.nl of 
dit doorbellen naar Cor Draijer in de Mezgerstraat op 
06-3614 9717 (na 19:00 uur). Graag altijd het fotonum-
mer vermelden.

van de tafel stond op een 
hoge duintop het vroegere 
vuurbaken van Zandvoort. 
Zo te zien was iedereen 
zeer tevreden over haar/
zijn kunstwerkje. Buiten 
een mooi resultaat leverde 
het onderling ook een ge-
animeerd gesprek op. Op 
een ongedwongen manier 
maakten de nieuwe bewo-
ners contact met hun me-
debewoners die ze eigenlijk 
nog niet goed kenden. Een 
betere kennismaking is er 
toch niet te bedenken? 

De tegels worden straks in 
een speciale oven afgebak-
ken en vormen dan een mooi 
kunstwerk wat opgehangen 
wordt bij de entree van het 
Darwinhof. Langzaam maar 
zeker wordt ook Zandvoort 
Noord met mooie kunst-
werken opgefleurd.

naar voren komen. Een ste-
vig compliment moet ook 
gemaakt worden aan het 
adres van trompettist Joep 
van Rhijn en is zeker op zijn 
plaats. Waar collega’s van 
hem nogal eens te hard wil-
len spelen in de wat kleinere 
etablissementen, speelde 
Van Rhijn prachtig ingeto-
gen zijn partijen, werkelijk 
een genot voor het oor. Ook 
de ritmesessie met bassist 
Tom Kwakermaat en slag-
werker Menno Veenendaal 
was weer van grote klasse. 
Kortom een grandioos con-
cert dat zeker voor herhaling 
vatbaar is. Zorg dat u dan er 
wel bij aanwezig bent!

door Joop van Nes

Bij haar eerste optreden in 
onze woonplaats, in oktober 
vorig jaar, was slechts een 
handjevol liefhebbers aan-
wezig. Nu echter hadden de 
kenners ‘lucht’ gekregen van 
het optreden en waren dan 
ook aanwezig in het kleine 
jazzcafé aan de Zeestraat. 

Bijkomende plezierige factor 
was het mede-optreden van 
haar vader en gitarist Evert. 
Scholten weet met zijn snel-
le vingers de overige leden 
van de begeleidende band 
dermate te beïnvloeden dat 
er schitterende nummers 

Charlotte (’79) en Josefien 
(’81) Stoppelenburg komen 
uit een gezin van profes-
sionele musici. Charlotte 
(alt-mezzo) en Josefien (so-
praan) kwamen via een goed 
regionaal kinderkoor in het 
Nationaal Kinderkoor terecht 
en later in het Nationaal 
Jeugdkoor. Vaak vervulden 
ze daarin de solopartijen. Ze 
zijn gespecialiseerd in het 
samen zingen, maar zijn ook 
los van elkaar veel gevraagd 
als solisten. Ze behaalden 

de eerste prijs (’97) bij het 
Prinses Christina Concours, 
voor het eerst aan vocalisten 
uitgereikt. Met het Haydn 
Jeugd Strijkorkest maakten 
ze als solisten een tournee 
door Amerika en op twee 
Cd’s van dit orkest kan men 
het resultaat van die samen-
werking beluisteren. In 2003 
kwam de eigen CD ‘Unique 
Harmony of Two Voices’ uit.

Het concert begint om 14.30 
uur en is gratis toegankelijk.



Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week 
Voor 
Pashouders 
10% korting 
op onze 
nieuwe
 lente-
menukaart.

Hartelijk welkom in het

www.wapenvanzandvoort.nl 
Gasthuisplein 10

2042 JM Zandvoort 
Tel.: 023-8223780

Maandag en dinsdag gesloten

Medina Woninginrichters 

www.medina-woninginrichting.nl

023-531 78 40 
Haltestraat 56
2042 LP Zandvoort

Aanbieding voor de maand maart: Laminaat - met  
10 jaar garantie - € 13,95 per m² inclusief  ondervloer

(Vouw)gordijnen	 Tapijt
Vitrages	 Vinyl
Luxaflex	 Laminaat
Zonwering	 Parket

Nieuwe collectie
Riverdale is binnen

Pashouders 5% korting

 Hele maand maart  voor Pashouders:
varkensfilet lapjes 

4 stuks 5 euro
kijk ook eens op onze website:

www.slagerijhorneman.nl

Kom proeven!
SmaaQ Gouds natuurgerijpte
Noord-Hollandse oude kaas
500 gram nu slechts € 5,75

tEgoEDbon 
voor 1 grAtiS 

ZANDKORREL

bestel nu de zandvoortPas 2010

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 vanaf 1 januari 2010 tot en  
met 31 december 2010.

Uw op naam gestelde ZandvoortPas 
wordt, tezamen met een welkomstkado, 
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.

ZANDVOORT PAS  

Dobey Zandvoort
Grote Krocht 28
2042 LX Zandvoort
023-5719345

 5%
korting*

Op vertoon van

*Korting geldt niet op aanbiedingen

raveer een keer

 

Voor al uw graveerwerk.
www.graveereenkeer.nl
Tel: 023 8887758

  10% korting 
voor pashouders.



Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week 

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
Massage bij Rosa - www.massagebijrosa.nl
Plony’s Haarwinkel - Kosterstraat
Toerkoop Reisbureau - Grote Krocht

Mode en trends: 
Belli E Ribelli Kinderkleding - Haltestraat
Bibi for Shoes - Kerkstraat
Blitzkickers - Haltestraat 61A
Graveer een keer - 023-888 77 58
Sea Optiek - Haltestraat

Wonen en onderhoud:  
Avenue Living & Giving - Kerkstraat
De Bode woonaccessoires - Kerkstraat
Koene Cleaning Service - 06 1432444
Medina woninginrichters - Haltestraat 
Marlène Sjerps Internet - 06 18868837
Versteege’s IJzerhandel - Pakveldstraat

Horeca: 
Harocamo - Kerkstraat
Het Wapen van Zandvoort eten en drinken - 
Gasthuisplein 
Mollie & Co Restaurant - Verlengde Haltestraat
Take Five aan Zee Restaurant - Strand nr 5
Zaras, Café Restaurant - Haltestraat

Lijst van deelnemende bedrijven 
(in alfabetische volgorde) 

info@koenecleaning.nl • 06-14 32 44 44 

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

Dealer van Rivièra Maison, Colorique,
Braxton, Koeka, Bam Bam, Z8 & Beebielove.

Pashouders 10% korting!

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

NIEUWE COLLECTIE IS BINNEN
DUS KOM SNEL KIJKEN!

10% korting voor pashouders
Haltestraat 61A, Zandvoort, 023-5730240

www.blitzkickers.nl

Kerkstraat 14 • 2042 JE Zandvoort
Tel.nr.: 023-5712102

Geopend van 9.00 tot 22.00 uur • Woensdags gesloten

Voor Pashouders
10% korting

op onze daghap

Tijdens de maand maart:

Haltestraat 5, T 57 121 74, vrijdag koopavond

Bij aankoop van een  
paar brillenglazen voor uw kind:

Kindermontuur van het 
merk Sinner KADO!!!!

Officieel SIKKENS dealer
Voor ZandvoortPashouders

is er een leuke verrassing
Pakveldstraat 19 - Hoek Lippleintje

Tel.: 023-571 25 54

Top 3!
3 x 100 gram vleeswaren
Snijworst + 
 Gebraden gehakt +
  Rauwe ham

€ 3,25

Haltestraat 54 - T. 023-5712451
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PERMANENT
NOOIT MEER AFSCHMINKEN

15 jaar ervaring
G.G.D. gecerti� ceerd

make-up
Eyeliners

Wenkbrauwen
Lipliners

Tevens wimpers en wenkbrauwen 
verven en/of epileren en bodytatoeages

                                       Achterweg 22 Zandvoort - Tel. 023-5736021 of 06-54640714
www.boudoir-personalstyling.nl

Boudoir  47

e

9

v

www.sportinzandvoort.nl
“Sport is goed voor lichaam en geest”

Courant 
Zandvoortse 
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• Centrale balie Gemeente Zandvoort
• Bruna Balkenende (Grote Krocht)
• Greeven Makelaardij (Oranje buitenhuisje)
• Pluspunt Noord (Flemingstraat)
• Shell Duinzicht (pompstation Dr. Gerkestraat)

Voor structurele bezorgklachten: ZVO-verspreiders, 
tel. 06-1139 1478 of www.zvo-verspreiders.nl

Afhaalpunten

                           Dick Toorenent

Dirk v.d. Nulft, besloot hij in 1972 in Zandvoort te komen wonen 
en dat is hij, met een onderbreking van december 1978 tot 
oktober 1981, nog steeds met heel veel plezier blijven doen.

Naast voetbal heeft Dick veel getennist bij Tennisclub 
Zandvoort en ook de golfsport is een grote hobby van hem 
geworden. Samen met Ifna, met wie hij 22 jaar geleden in 
Suriname getrouwde, is hij bij ZHC-golf gestart en nu zijn 
beiden al jarenlang lid op de Houtrak. “Vooral de golfreisjes 
zijn geweldig. Zo organiseer ik onder meer golfreizen voor 
‘De grijze plaag’, een man of twaalf uit Zandvoort”, zegt deze 
innemende dorpsgenoot. Clubjes zijn sowieso zijn ding want 
met oud beurscollega’s speelt hij om de maand op de golfclub 

van ex-collega; één keer per maand luncht hij met 
een groepje andere eveneens oud-collega’s 

DGK genaamd (De gevulde koek) op het 
Damrak; met 20GB (gedaan en bieden, 

is een beursterm) wordt regelmatig 
een drankje genuttigd terwijl op de 

Houtrak met gelijkgestemden de 
‘wrong hole’ wordt gespeeld. 

Samen hebben Ifna en Dick ne-
gen kleinkinderen, acht meisjes 
en één kleinzoon. “Ik heb echter 

een voorsprong, want hoewel Ifna 
vier kinderen heeft uit een eerder 

huwelijk en ik twee, is de stand nu 
7-2 voor mij! Binnenkort wordt dat 

verschil echter verkleind tot 7-3.”

Onlosmakelijk bij Dick zijn de Hongaarse Vizsla 
jachthonden. Aangezien er destijds een wachtlijst voor 

Labradors was, werd hij via een collega geattendeerd op deze 
prachtige en ook voor kinderen lieve honden. Inmiddels is hij 
zijn vierde hond van dit ras toe. 

Ter afsluiting van het zeer prettige gesprek kreeg ik nog een 
mailtje, waarvan de laatste regels luidden: “Voor de rest was 
ik een lieve baby, wat ik niet lang heb volgehouden. Van een 
angry young man ben ik nu een stuurse oude man gewor-
den, die niet meer zal veranderen.” Ik kan hier alleen maar 
aan toevoegen, dat ik het totaal niet met hem eens ben. 
Integendeel! 

Dorpsgenoten

“Na mijn diensttijd bij de geneeskundige troepen in Amersfoort 
heb ik gesolliciteerd bij de Amsterdamse Bank op het 
Rembrandtplein, waar ik op de afdeling effecten kon komen. 
Van meet af aan was ik geïnteresseerd in de beurs en dus stapte 
ik op een gegeven moment over. In eerste instantie 
kreeg ik een ‘vierkante’ knoop, dan mag je zelf 
niet handelen, en na wat meer ervaring 
de ‘ronde’ knoop”, weet hij nog. Via het 
hoekmansbedrijf van J.H.J. Aders, de 
grootvader van onze plaatsgenoot 
Ben, kwam Dick bij het grotere Padt 
& Postmaa terecht, waar hij na een 
tijdje tot firmant benoemd werd. 
“In 1994 ben ik daarmee op 57-ja-
rige leeftijd, mede door allerlei 
fusies, gestopt.”

Eigenlijk voelde Dick zich nog te 
jong om geheel met werken te stop-
pen en zodoende trad hij toe tot het 
reisbureau Fairway Golf, dat zich specia-
liseert in golfreizen. Sport loopt namelijk als 
een rode draad door zijn leven. Met name voetbal 
is nog steeds zijn grote hobby en hij is een vurig suppor-
ter van Ajax, waarvan hij alle thuiswedstrijden bezoekt. Dick: 
“Ik heb zelf als stopperspil gevoetbald bij onder andere RCH, 
DIO, twee seizoenen bij het Amsterdams amateurelftal, mijn 
hoogste prestatie, en later in het veteranenelftal van HFC.” Met 
de befaamde in 1964 opgerichte voetbalclub De Beursbengels, 
waarvan hij dertig jaar secretaris is geweest, de Aleichem Boys, 
niet helemaal koosjer, maar waarin ook Eg Poster dankzij zijn 
vlammend schot de bijnaam Der Bomber had, en het zaal-
voetbalteam van Sportingclub Zandvoort van Dirk van der 
Nulft werden vele wedstrijden en gezellige, grote toernooien 
gespeeld. Juist doordat Eg hem attent maakte op de club van 

Dick Toorenent

door Erna Meijer

Een heel gezellig gesprek heb ik deze week gevoerd met 
Dick Toorenent, die je met recht een levensgenieter kunt 
noemen! Hij is 1937 in Haarlem geboren in een gezin met 
nog twee broers. Na de lagere school ging Dick naar het Lo-
rentz gymnasium. Doch na drie jaar bleek uit een test dat 
hij meer geschikt was voor de handel, waarna hij de HBS-A 
op De Raaks afmaakte.

door Erna Meijer

Afgelopen week vond de feestelijke opening plaats van 
de visspecialiteitenzaak Pesce Fresco in de Haltestraat. 
Richard de Wette (33) en zijn vrouw Corry hebben de win-
kel van Maarten en Joyce Spiers overgenomen, waardoor 
Zandvoort gelukkig kan blijven profiteren van een fraai in-
gerichte viswinkel met veel specialisatie.

Aan de deskundigheid van 
het echtpaar op dit terrein 
hoeft beslist niet getwijfeld 
te worden. Zowel Richard als 
Corry, dochter van visverko-
per Boudewijn v.d. Burg, zijn 
al jaren actief in deze branche 
en hebben nu hun droom, 
een eigen viswinkel, kunnen 
verwezenlijken. Een van hun 
drie kinderen, zoon Tycho (6), 
is echter een heel andere me-
ning toegedaan, want hij wil 
alleen bij opa in de viskraam 
staan! Samen met medewer-
ker Richard, die ook een ge-
degen opleiding krijgt om de 
fijne kneepjes van het vak on-
der de knie te krijgen, bruist 
het team van enthousiasme 
om de klanten zeven dagen 
per week van dienst te kun-
nen zijn. Het motto van Pesce 
Fresco (Italiaans voor verse 
vis) is: ‘Onze keuze is reuze’. 
En daar is geen woord teveel 
van gezegd. 

Er is een groot assortiment 
aan verse vis, meestal af-
komstig uit IJmuiden waar 
Richard zelfs een paar maan-
den heeft meegedraaid om 
zijn kennis te vergroten. Een 
kleine greep uit hun assorti-
ment: paling, makreel, schar, 
schol, zeebaars, zeewolf, rood-
baars, rode mul, zalm, dorade, 
sliptong, haring, kabeljauw, 
wijting en tonijn. Mocht een 
product bij uitzondering niet 
voorradig zijn, dan is het de 
volgende dag op bestelling 

Pesce Fresco

wel in huis, want er zijn zeer 
goede afspraken gemaakt 
met de leveranciers. Naast de 
genoemde, ook gebakken, vis-
soorten kunt u bij Pesce Fresco 
ook terecht voor oesters, 
die worden op verzoek zelfs 
opengemaakt, en dat blijft 
thuis vaak een lastig karwei, 
kaviaar, sashimi, tapas (denk 
aan garnalen in Mexicaanse 
saus, crabscharen, rivier-
kreeftjes of zalmrolletjes). 
Andere schaal- en schelpdie-
ren, zoals scampi en vongele, 
liggen op ijs te lonken in de 
vitrines. Vanzelfsprekend zijn 
alle salades en sauzen huisge-
maakt. Hun werkwijze is sim-
pel: uitsluitend werken met 
verse kwaliteitsproducten! 

Neem eens een kijkje op de 
zeer goed verzorgde en dui-
delijke website www.pesce-
fresco.nl en u zult versteld 
staan van de vele (bestel)
mogelijkheden, zelfs door het 
hele land. Naast de haast on-
telbare vissoorten en salades 
hebben Richard en Corry zich 
ook gespecialiseerd in aller-
lei Spaanse chorizo-, ham- en 
salamiproducten. Het water 
loopt je in de mond bij het 
zien van al die heerlijkheden!

Pesce Fresco is, zoals ge-
zegd, zeven dagen per week 
geopend van 09.00 uur tot 
19.00 uur. Haltestraat 16, 
Zandvoort. Tel. 5716204 of 06-
12204845.

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:

Nu bij Radio Stiphout

PC on TV
Radio Stiphout

Grote Krocht 34 Zandvoort
www.radiostiphout.nl
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Up In The Air

Komedie van Jason 
Reitman (Juno), met 
George Clooney als 
Ryan Bingham, een 
crisismanager die 
het heerlijk vindt 
om altijd onderweg 
te zijn. Wanneer 
zijn bedrijf gaat 
bezuinigen op het 
reiskostenbudget, 
moet hij voor zijn 
baan vechten. 
Bingham wordt 
verplicht meer 
tijd thuis door te 
brengen, net als hij op het punt staat tien 
miljoen frequent-flyer-miles te bemachtigen. Tegelijkertijd heeft 
hij net de perfecte vrouw ontmoet, die even reislustig is als hij.

Zondag
08:00 uur Countrytraxxx (h) 
10:00 uur ZFM Jazz 
12:00 uur Muziekboulevard 
14:00 uur Zondag in Kennemerland 
17:00 uur De Avond 
18:00 uur Golden ZFM (h) 
19:00 uur Bijzonder Zandvoort (h)
20:00 uur Inspiratieradio
21:00 uur Tep Zeppi 

Maandag
08:00 uur Zandvoort op Zaterdag (h)
11:00 uur De Watertoren
12:00 uur Muziekboulevard 
18:00 uur Muziekkoerier 
20:00 uur Golden ZFM 
21:00 uur De Hoop

Dinsdag
08:00 uur Zondag in Kennemerland (h)
11:00 uur De Watertoren
12:00 uur Muziekboulevard 
18:00 uur Bijzonder zandvoort
20:00 uur ZFM Jazz (h)

Woensdag
08:00 uur Vrijdagavond live (h)
10:00 uur De Watertoren
12:00 uur Muziekboulevard 
18:00 uur ZFM in de avond
20:00 uur ZFM Klassiek (h)

Donderdag
08:00 uur Goedemorgen Zandvoort (h) 
10:00 uur De Watertoren
11:00 uur Inspiratieradio
18:00 uur ZFM in de avond
20:00 uur Countrytraxxx
22:00 uur De Hoop 

Vrijdag
08:00 uur ZFM Jazz (h)
10:00 uur Bijzonder Zandvoort (h)
11:00 uur De Watertoren
12:00 uur Muziekboulevard 
15:00 uur Eurobreakdown 
17:00 uur Het weekend in!
19:00 uur Vrijdagavond live
21:00 uur Sea IT 

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

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

radio + tv

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

 Do. Vr. Za. Zo. 

Weer

Temperatuur

Max 13-14 11 10 9

Min 6 9 8 8

Zon 75% 20% 15% 35%

Neerslag 10% 55% 90% 65%  

Wind zzw. 4-5 zw. 5 wzw. 4 zw. 4

Vandaag proeven we 
voor even de lentesfeer

Het weekend weerbericht van zandvoort en omgeving

In een zich ontpoppende 
zuidzuidweststroming 
wordt het zelfs 17 graden 
in het zuidoosten van 
Nederland. In deze tijd 
van het jaar kan het daar 
al makkelijk een keer 20 
graden worden.

Aanstaande vrijdag en 
vooral komende zaterdag 
neemt de regenkans sterk 
toe en koelt het wat af, 
maar blijft het vooreerst 
wel zacht. We zien de 
slechtweergebieden Zuid-
Europa geleidelijk verlaten 
en in plaats van diepe de-
pressies komt daar een 
omvangrijk hogedrukge-
bied te liggen.

Wat het weer bij ons gaat 
doen vanaf het komende 
weekeinde is nog wat on-
zeker.
Mogelijk blijft het aan de 
zachte kant onder invloed 
van vrij zuidelijke stromin-
gen, maar de kans lijkt nu 
toch iets groter dat de 
koude(re) lucht eind maart 
gewoon weer terugkeert 
uit Noord-Europa.

De luchtdruk gaat waar-
schijnlijk weer flink stij-

gen in de regio IJsland, 
terwijl de druk boven 
Scandinavië (en later ook 
noordwest van Spanje) 
daalt. De kans is dan aan-
wezig dat de wind uit 
richtingen tussen noord 
en oost gaat waaien en 
eventueel een nieuwe 
portie kou meeneemt.

Een echte westcirculatie 
lijkt er steeds nog niet in 
te zitten en sinds half de-
cember 2009 zitten we al 
zonder zo’n ouderwetse 
westerdrift. Dit mag uniek 
genoemd worden en ze-
ker in een tijd waarin de 
strakke wester hoogtij 
zou moeten voeren (in het 
winterhalfjaar). Immers 
dat is onder andere een 
uitkomst van het recent-
ste KNMI-klimaatrapport.

Vrijdag en zaterdag zijn 
er dus grote regenkansen, 
maar het blijft vooreerst 
zacht met rond de 10 gra-
den. 

Volop kou eind maart ? Bel 
de weerprimeurlijn eens 
op 0900-1234554.

weerman Marc Putto 

Eindelijk is het dan zover na pakweg drie maanden winter-
weer. De lente openbaart zich even. Het kwik stroomt van-
daag uit tot royaal boven de 12 graden. Zandvoort heeft 
nu (tot half juli) een koude plas water voor de deur met 
5 graden. Daardoor kan het, zolang de wind zuidwest of 
zelfs bijna zuidzuidwest blijft, nooit zachter dan ongeveer 
15 graden worden.
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Ruim 4,5 miljoen kijkers za-
ten afgelopen zaterdagavond 
gekluisterd aan de tv. Onze 
schaatstijger Sven Kramer 
zou het waar gaan maken: 
goud op de Olympische 
Spelen. Ook ik zat tussen in-
ternetten, thee drinken en 
bellen door met grote ogen 
naar de buis te loeren. Alles 
draaide om ‘onze’ Sven: com-
mercials met Sven, het Sven 
Kramer lied (ook verkrijgbaar 
als ringtone), Kramer games, 
noem maar op! Wekenlang 
werd Nederland voorbereid 
op de koning der Olympische 
Spelen. De druk moet hoog 
geweest zijn voor de man 
in kwestie. Kramer zette 
een glansrijke tijd neer op 
de 5000 meter, maar werd 
wel even met zijn neus op 
de feiten gedrukt toen de 
Zuid-Koreaan zijn toptijd 
dicht naderde… Maar lieve 
Sven, ook thuis was de span-
ning om te snijden! Ach, ei-
genlijk wist iedereen het al: 
Kramer moest winnen en 
zou ook winnen. Juist. Toch 
viel het me zwaar dat ik 
thuis alleen zat te kijken in 
m’n joggingbroek met een 
kop thee voor m’n snufferd. 
Bij voetbal gaat dat heel an-
ders, dan is het: oranje muts, 
oranje slingers, oranje fluit, 
oranjebitter en met z’n allen 
in de kroeg, kijkend naar een 
groot scherm. Waarom is het 
met de Olympische Spelen zo 
degelijk dan? Terwijl Sven zo-
juist hoort dat hij goud in zijn 
zak heeft, sprint hij naar de 
tribune om vriendin Naomi 
van As te omhelsen: zij wel. 
Hmmm, Naomi, ook een top-
sporter waar Nederland gek 
op is. Ze won met het Ne der-
lands Hockey team goud in 
2008, maar ook toen zat ik 
gewoon thuis. Onze voetbal-
mannen, waar ik wel de deur 
voor uitga, hebben al jaren 
geen prijs meer gewonnen. 
Waar ligt het verschil dat ik 
voor Gio van ni van Bronck-
horst wel vlaggetjes op mijn 
wangen schilder en voor  
Sven niet? Ach, onze voet-
ballers hebben het ge-
woon veel harder nodig, 
Sven redt zich wel. Ilj

a

column
Svennie !

Ben jij al hip–tip
Boek een goedkoop nachtje weg!
Als je het ook zo zat bent om iedere keer in dezelfde kroeg te staan met 
dezelfde mensen en dezelfde muziek, ga dan eens ergens anders stappen! 
Het blijft een lastige kwestie; uitgaan in een andere stad, want uiteindelijk 
zal toch altijd iemand ‘de BOB’ moeten zijn en daar heb je natuurlijk niet 
iedere keer zin in… Het is veel leuker als je met heel je vriendengroep kan 
proosten op een leuke avond en niet te hoeven nadenken over de veilige 
reis terug naar huis… Boek dan eens een hotelletje, het hoeft helemaal 
niet duur te zijn!

Ook voor mijn vriendengroep 
zat de sleur er een beetje in, 
dus concludeerden we dat 
we samen best eens een 
nachtje weg konden gaan. 
Groningen, Maastricht, Delft, 
Leiden of Rotterdam? We be-
sloten ditmaal voor de laat-
ste stad te gaan en gingen op 
zoek naar een geschikt hotel. 

Vaak betekent het recht-
streeks boeken bij een hotel 
een hoog kostenplaatje, dus 
dat was geen optie voor ons 
als jonge starters. Via www.
hotelspecials.nl kwamen we 
terecht bij het Eden Savoy 

Hotel midden in het cen-
trum van Rotterdam. Voor  
€ 29,50 per persoon hebben 
we genoten van een heerlijk 
nachtje weg op een com-
fortabele kamer. Er zat zelfs 
nog een super lekker ontbij-
tje bij voor die prijs! Hotel-
specials.nl biedt 
vele aanbiedingen 
en is altijd up to 
date. Daarnaast 
kun je ook op www.
w e e k  e n d j e w e g .
nl heel veel mooie 
hotels scoren voor 
een klein prijsje! Je 
hoeft natuurlijk niet 

perse op zoek te zijn naar 
een staphotel, ook voor een 
lekker luierweekend kun je 
op bovenstaande websites 
terecht. Voor ieder wat wils, 
zullen we maar zeggen! Je 
moet het gewoon zelf maar 
even checken!

 

What’s Happening?
Zaterdag 20 maart:
Al vanaf 21:00 uur kun je vanavond helemaal uit je dak gaan 
op de hits van de jaren 80! De gaafste songs komen aan bod 
bij 80’s Verantwoord in het Patronaat in Haarlem. The kings of 
the oldschool records, de 7 INCH TWINS laten jullie over de 
dansvloer glijden met platen van Madonna, Madness, Prince 
en vele anderen… Ook DJ Whiplash zal jullie gaan vermaken 
met de beste 80’s underground hits. Vj Escapation zorgt voor 
alle videoclips, tv-series, films & commercials en speel zelf de 
echte Atari games van PacMan! Dus zorg dat je erbij bent! Check:  
www.eighties-verantwoord.nl voor meer informatie. Kaarten zijn 
€ 12,50 en the party starts @ 22.00 uur. Leeftijd: 21+

Zondag 21 maart:
Jippie!!! Het wordt weer zomer! En bij Bloomingdale aan Zee te 
Bloemendaal vieren ze dat natuurlijk heel uitgebreid… Vandaag 
vindt dan ook de grand-opening plaats met heel veel gezellig-
heid. Vanaf 14:00 uur kun je genieten van de eerste zomerse 
beachparty met alle glitter&glamour die daarbij hoort, nu alleen 
het zonnetje nog.... Kaarten zijn 15 euro en the party eindigt 
rond 00:00 uur. Ook is er dit seizoen een nieuwe hype bij deze 
exclusieve beachclub: Je kunt nu een VIP Membershipcard kopen, 
een exclusieve club van Bloomingdale. Volgens de beachclub zelf 
een absolue must have voor de vaste bezoekers, ze geven dan 
ook maar maximaal 100 VIP cards uit voor dit seizoen, wees er 
dus snel bij!

Zondag 21 maart:
Schud je heupen los en ga vanavond helemaal uit je dak bij 
Mango’s Beachbar! Vanaf 18:00 uur kun je hier terecht voor een 
salsa proefles, waarna van 18:30 uur tot 23:00 uur een waar salsa 
feest plaatsvindt waar je je kunsten kunt vertonen! DJ Andres 
zorgt ervoor dat je je helemaal kunt laten gaan op het swin-
gende ritme. Zorg dat je er bij bent: Salsamotion Salsa Sunday 
@ Mango’s! Entree: gratis.

door: Ilja Noltee

Het jaar van de Tijger in de 
Chinese astrologie begint 
voor de tijger zelf slecht. De 
tijger wordt met uitsterven 
bedreigd! Een wereld zonder 
tijgers? Ik kan het me niet 
voorstellen. In het wild, veilig 
achter de tralies bij Artis of op 
televisie bij Animal Planet. Ik 
krijg nooit genoeg van tijgers 
spotten. In Thailand heb ik 
een babytijger de fles mogen 
geven. Wat een ongelofelijk 
waanzinnig mooi dier! Het 
Wereld Natuur Fonds (WWF) 
schat dat er nog maar 3200 
tijgers in het wild leven. Dat 
is slechts 3% van de populatie 
honderd jaar geleden. Als er 
nu niets gedaan wordt, dan 
is de tijger over dertig jaar 
uitgestorven. 
Waar zijn al die tijgers ge-
bleven? Natuurlijk zit hier 
de mens weer achter. Ja, wij. 
De vernietiging van zijn na-
tuurlijke omgeving. De jacht 
op de tijger en zijn prooi 
zorgt ervoor dat de tijger 
het steeds moeilijker krijgt 
om te overleven. In China 
worden in de traditionele 
geneeskunde delen van tij-
gers gebruikt. Deze worden 
verwerkt in pillen, drankjes 
en zalfjes. Men denkt name-
lijk dat de bestandelen van 
tijgers in medicijnen een ge-
neeskrachtige werking heeft. 
Een overzicht: Oogbollen te-
gen epilepsie. Snorharen ver-
zacht kiespijn. Staart tegen 
huidziekten. Tanden tegen 
geslachtsziekten. Hersenen 
tegen luiheid en pukkels. De 
penis voor het verhogen van 
de potentie. De botten tegen 
reuma, tyfus, malaria en zwe-
ren. Van de botten wordt ook 
een wijn gemaakt, waarvan 
men gelooft dat je als je het 
drinkt langer leeft.
Weet je wat? Ga sporten, 
poets elke dag je tanden, 
heb je ook geen kiespijn, 
slik een viagra, doe aan vei-
lige sex, gebruik dagelijks 
Clearasil en los ingewikkel-
de kruiswoordpuzzels op. 
Kortom, leef gezond, dan 
leef je ook langer! Maar laat 
de tijger met rust! Red 
de tijger! Wie doet er 
met me mee? Su

ti
ah

 

column
Red de tijger!

door Ilja NolteeKijk ‘m shinen

Rob Harms radioman

bij  ZFM-Zandvoort!
Vanaf zijn dertiende was Rob al mateloos gefasci-

neerd door de radio. Hij moest hoe dan ook op de ra-

dio zien te komen. Al snel is Rob met zenden bezig, dat 

gebeurde toen nog via illegale zenders. “We werden 

radiopiraten genoemd.  Inmiddels is dat allemaal ver-

anderd. Nu zit ik alweer twintig jaar bij ZFM en ik vind 

het nog steeds heel erg leuk en spannend om radio te 

maken”, vertelt Rob enthousiast.

Vanaf het begin is Rob nauw betrokken 
bij de oprichting van ZFM-Zandvoort. 
“Samen met een groepje vrienden zon-
den we in het weekend uit. We kregen 
drie- tot vierhonderd telefoontjes van 
luisteraars die een plaatje wilden aan-
vragen. Dat was hartstikke leuk. Niet 
veel later hoorde ik dat er plannen wa-
ren om een lokale radiozender op te 
zetten. Er werd mij gevraagd of ik mee 
wilde werken. Samen met het radio-
piraten vriendengroepje zijn we erin 
gestapt. Zo is het allemaal begonnen”, 
herinnert Rob zich. 

Inmiddels heeft Rob al heel wat radio 
uitzendingen gemaakt. “Ik heb echt 
van alles gedaan. Van een jongeren-
programma, een muziekprogramma 
tot een informatief programma. In de 
studio of op locatie. Geen één radio uit-

zending of interview is hetzelfde. Het is 
altijd anders, daardoor blijft het voor mij 
een uitdaging”, aldus Rob. 

ZFM-Zandvoort is hard op zoek naar 
nieuwe radiotalenten en vrijwilligers om 
het team te versterken. Rob: “Wie het 
leuk vindt om op welke manier dan ook 
bij de radio te werken: meld je aan bij 
ZFM! Graag zelfs! We leiden je stap voor 
stap op tot een echte allround radioma-
ker. Eerst loop je een tijdje met ons mee, 
daarna leer je alles over de techniek en 
doe je gaandeweg praktijkervaring op. 
En wie weet heb je later een eigen radio-
programma! Een ding is zeker: voor mij 
geen leven zonder radio meer.”

Wil je net als Rob werken bij de radio? 
Kijk voor meer informatie op www.zfm-
zandvoort.nl

door Sutiah van netten
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De voorjaars/ 
zomer collectie 

hangt weer 
in de winkel!

o.a. JustB, Isla Ibiza, Roxy,
Street One, Fransa enz…..

Nieuw! Jeans van Mac en Nick
in div. pasvormen mt 36-44

www.rosarito.nl 
Grote Krocht 20B -Zandvoort -023-5715697

Ter introductie:

Triumph sport bh’s
met € 5 korting!

Van € 25,95 

voor € 20,95

Haltestraat 55  •  2042 LL Zandvoort
Tel. 023 571 28 39  •  Ook zondags geopend

40

o

Karim en Mo
www.autobedrijfkarimo.nl

Curiestraat 10, 2041 CD Zandvoort T. 023-5733792
F. 023-5733793 E. autobedrijfkarimo@planet.nl

Onderhoud en reparatie alle merken
Occasions in - en verkoop

APK
Grote Krocht 23 – 2042 LT Zandvoort
Tel:023-5735002 – ma 13:00-18:00
di t/m vrij 9:00-18:00 za 9:00-17:00

Bij ons bent u aan
het juiste adres

voor al uw
SCHOENREPARATIES 49

t

Als je je ei niet kwijt kunt...

Altijd wat te doen,
Altijd gezellig!

28

J

31

22

u

n

Wekelijks de krant lezen op internet?
surf naar www.zandvoortsecourant.nl

Melding van verkeersmaatregelen Circuit Run 2010
Het college van Burgemeester en Wethouders heeft besloten gedurende de Zandvoort Circuit Run 2010 verschillende straten in 
Zandvoort af te sluiten voor al het verkeer. De afsluitingen worden ingesteld op zondag 28 maart van 12.00 uur tot 15.30 uur.

Ook is besloten op woensdag 24 maart de borden “verboden te parkeren” met onderbord “Zondag a.s.” te plaatsen  
in de bocht van de Boulevard Paulus Loot en de Brederodestraat, in de gehele Haltestraat, de Kleine Krocht, het  
zuidelijke deel van de Brederodestraat, de Prins Mauritsstraat, de Boulevard Paulus Loot en de Seinpostweg om deze  
locaties vrij te houden van geparkeerde auto’s.

Zodoende zal een groot deel van Zandvoort voor motorvoertuigen op zondag 28 maart niet of moeilijk bereikbaar zijn. 

Om het verkeer te informeren over het feit dat Zandvoort gedurende de Circuit Run niet via de Zeeweg / Boulevard  
Barnaart bereikbaar is, zal op zondag 28 maart het vooraankondigingsbord “Zandvoort” met verwijzingspijl en een  
vooraankongings-tekstkar met route-informatie worden geplaatst op de Bloemendaalseweg en Zeeweg/Militairenweg.

Tevens worden gedurende de Circuit Run verkeersmaatregelen genomen op de busroutes van Connexxion. 
Dit heeft de volgende gevolgen:

Voor de route van buslijn 80 geldt vanaf 12.30  uur: 
 Haarlemmerstraat - Hogeweg - tijdelijke beginhalte en eindhalte nabij  
 Oranjestraat -Hogeweg - rotonde - Hogeweg - Gerkestraat.

Vervallen Haltes voor buslijn 80: Zandvoort, Busstation
 Zandvoort, Kostverlorenstraat
 Zandvoort, Koninginneweg

Tijdelijk haltes: Hogeweg t.h.v. Oranjestraat
 Haarlemmerstraat

Voor de route van buslijn 81: Lijn 81 komende uit Haarlem gaat vanaf 12.30 uur NIET verder dan halte de Lakens 
 in Bloemendaal aan Zee. Dus komende vanaf de Zeeweg wordt er gekeerd voor  
 Bloemendaal Strand en wordt er gewacht op halte de Lakens, vervolgens gaat  
 buslijn 81 richting Haarlem en Santpoort-Zuid. De laatste rit die deze ochtend  
 Zandvoort-Noord aandoet is de rit die om 11.48 uur vertrekt vanaf Haarlem NS  
 (Keesomstraat 12.21 uur).

Voor de volledige tekst van het “Verkeersbesluit Circuit Run 2010” wordt verwezen naar de gemeentelijke blokadvertentie.
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Els Bruyns leidt de dagbesteding

Actie aan het biljart

In de gemeente Zandvoort organiseert Regelzorg met in-

gang van 2 april maandelijks een speciale dag voor een 

voordelige rijbewijskeuring in samenwerking met een ge-

registreerde keuringsarts.

OOK Samen is een dagbestedingsproject bedoeld voor 
ouderen die behoefte hebben aan contacten met ande-
ren. Door verandering in de wet  krijgt een groep senioren 
sinds 1 januari 2010 geen AWBZ indicatie meer voor de 
reguliere dagverzorging. OOK Zandvoort streeft ernaar 
met dit nieuwe project voor hen een passend alternatief 
te bieden. 

Sinds vorige week woensdag kunnen liefhebbers terecht 
voor een potje biljart in de hal van het Pluspunt aan de 
Flemingstraat. Vanaf 14.00 tot ca. 16.00 uur kan men daar 
gebruikmaken van de perfecte biljarttafel om een partij-
tje libre, tien over  rood of driebanden te spelen. 

Op 24 maart 1970 werd in het Gemeenschapshuis een apar-
te afdeling opgericht van de landelijke ouderenbond ANBO. 
Dit jaar bestaat de lokale afdeling dus 40 jaar. Komende 
dinsdag wordt dit heuglijke feit gevierd met een receptie. 

Voordelige rijbewijskeuringen voor 
(met name) 70-plussers 

OOK Samen Dagbesteding voor senioren

Biljarten in Pluspunt

40 jaar ANBO Zandvoort

seniorenpagina
Heeft u tips? Mail dan naar senioren@zandvoortsecourant.nl

Bij ‘OOK Samen’ brengt men 
de dag door met andere se-
nioren: koffie drinken, bijpra-
ten en gezelligheid. Maar ook 
worden er activiteiten onder-
nomen en wordt er samen 
gegeten. De groep bestaat 
uit maximaal 12 deelnemers 
en de deelnemers kunnen zelf 
bepalen welke activiteit er op 
de volgende bijeenkomst ge-
daan wordt. In de groep is nog 
plek voor geïnteresseerden! 

Begeleiding
De groep komt elke donder-
dag van 10.00 tot 16.00 uur 
bij elkaar in de algemene 
ruimte van Steunpunt OOK 
Zandvoort, Flemingstraat 55. 
Gespecialiseerde beroeps-
kracht Els Bruyns begeleidt 
de groep. Het steunpunt 
is nog op zoek naar extra 
vrijwilligers om te helpen 
deze groep te begeleiden. 
Aanmelden hiervoor kan 
bij vrijwilligerscoördinator 

Dat kost dan € 2,50 inclusief 
een kopje koffie of thee naar 
keuze. En heb je zelf nog geen 
eigen keu dan staan er volle-
dig nieuwe exemplaren gra-
tis ter beschikking om de drie 
magische ballen in beweging 
te brengen. De eerste woens-
dag waren er in ieder geval 
belangstellenden genoeg om 
deze nieuwe activiteit van 
Pluspunt een goede start te 
geven. 

Biljarten bij Pluspunt hoeft 
niet perse op woensdagmid-
dag. Het kan in principe op elke 
werkdag vanaf ’s-ochtends 
ca. 09.00 tot rond 16.00 uur. 
Spreek af met een tegenstan-
der om bijvoorbeeld dinsdag-
ochtend of middag een partij-
tje te spelen. Gewoon melden 
bij de receptie. Je betaalt  

De eerste voorzitter van de 
Zandvoortse ANBO was de 
heer Hazevoet. In de toen-
malige Zandvoortse Courant 
viel te lezen dat op 13 maart 
1973 de ANBO 720 leden 
telde. Ondanks het grote 
verloop is dat aantal altijd 
redelijk stabiel geweest. Het 
huidige bestuur probeert al 
een jaar lang het aantal le-

door Agaath de Goede

Wanneer de geldigheid van 
het rijbewijs in 2010 ver-
loopt van een bestuurder 
van 70 jaar of ouder, is een 
medische keuring door een 
arts verplicht. Niet iedere 
automobilist hoeft dus bij 
het bereiken van het 70ste 
levensjaar direct gekeurd te 
worden. Het belangrijkste 
criterium is de geldigheid 
van het rijbewijs.

Omdat geïnteresseerden, 
het liefst ruim van te voren, 
telefonisch een afspraak die-
nen te maken, wil Regelzorg 

deze activiteit bekend ma-
ken. Voor meer informatie 
en/of het maken van een af-
spraak kunt u Regelzorg be-
reiken via tel. 088-2323300. 
of via internet:  www.regel-
zorg.nl

Keuringsdagen zijn in Plus-
punt, Flemingstraat 55, op de 
vrijdagen 2 april, 7 mei en 4 
juni. De prijs bedraagt € 35. 
Ook voor keuringen voor het 
zgn. groot rijbewijs (C/D/E) 
kunt u hier terecht. Kosten 
daarvoor zijn € 50. Voor deze 
categorie is het sinds een 
paar jaar verplicht en veel 
automobilisten zijn hiervan 

niet op de hoogte.

Procedures kosten tijd
Regelzorg wordt dagelijks 
gebeld voor spoedkeurin-
gen. Geadviseerd wordt om 
minimaal drie maanden 
voor het aflopen van de 
geldigheid van het rijbe-
wijs een afspraak te maken 
voor de medische keuring. 
Mensen hoeven niet te 
wachten op de brief die ze 
van de Rijksdienst voor het 
Wegverkeer krijgen over het 
verlopen van het rijbewijs, 
aldus Regelzorg. 

Niet vergeten
Automobilisten moeten 
wel vooraf zorgen voor een 
Eigen Verklaring met me-
disch verslag. Deze kan via 
de gemeente worden aange-
schaft en kan thuis al voor 
een deel worden ingevuld. 

Amber van Tetterode, via tel. 
5717373. OOK Samen is ge-
start op donderdag 11 maart. 
Na verloop van tijd kan men 
desgewenst ook op de dins-
dag deelnemen.

Aanmelden
U kunt deelname aanvragen 
via de ouderenadviseur op tel. 
5719393. De eigen bijdrage is 
vastgesteld op € 7,50 per keer 
(inclusief maaltijd en ver-
voer). Ouderen met een laag 
inkomen kunnen bijzondere 
bijstand aanvragen voor deze 
bijdrage. U kunt hierbij gehol-
pen worden. 

OOK Samen is een samen-
werkingsproject van de 
gemeente, ZorgContact, 
Pluspunt en OOK Zandvoort. 
OOK Zandvoort, steunpunt 
voor heel Zandvoort voert het 
project uit. Er wordt nauw sa-
mengewerkt met de dagop-
vang van ZorgContact.

€ 2,50 en kan dan (urenlang) je 
gang gaan. De receptie geeft 
je de ballen, keu, krijtjes en tel-
bord in bruikleen. Wel moet je 
zelf af en toe de borstel (ook 
bijgeleverd) over het biljart 
halen om de allerbeste resul-
taten te bereiken. En een kopje 
koffie of thee is inbegrepen. 

Ook vrouwen zouden zeer 
welkom zijn. Want Pluspunt 
mag nou eenmaal niet discri-
mineren. Uiteraard zijn er dan 
altijd wel ervaren mannelijke 
biljarters bereid tegen een 
kleine vergoeding (bijv. een 
meter bier) de andere sekse de 
finesses van de biljartsport bij 
te brengen. Zo kan die prach-
tige biljarttafel in de entree 
van Pluspunt zorgen voor veel 
vertier en stimulering van de 
biljartsport. 

Verder dient naar de keuring 
te worden meegenomen: 
een potje urine en een lijst 
van alle voorgeschreven me-
dicijnen. Tenslotte is het aan 
te bevelen om eerst door een 
opticien de brilsterkte te la-
ten controleren.

Goedgekeurd?
Na de keuring stuurt de 
automobilist de door de 
arts ondertekende papie-
ren zelf rechtstreeks naar 
het CBR. Het antwoord van 
het CBR, de Verklaring van 
Geschiktheid, kan tot uiter-
lijk een jaar na uitgifte wor-
den bewaard. Een week voor-
dat het rijbewijs verloopt, 
kan met deze verklaring, een 
recente pasfoto, het huidige 
rijbewijs en tegen betaling 
van de leges bij de gemeente 
een nieuw rijbewijs worden 
aangevraagd.

den boven de 800 te bren-
gen, maar tegenwoordig 
telt ANBO Zandvoort 779 
leden.

De receptie vindt van 15.00 
tot 17.00 uur plaats in de 
zaal van Huis in de Duinen. 
Iedereen die de ANBO een 
warm hart toe draagt is van 
harte welkom. 



20

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 vlak-
je naast de rij of boven de kolom. 
Indien u in een donker vlakje bij-
voorbeeld 4\8 ziet staan, bete-
kent dat u vertikaal op 4 moet 
uitkomen en horizontaal op 8. 
Let op: er zijn soms meerdere 
oplossingen mogelijk.

   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 

De oplossing staat elders op deze pagina

De bedoeling van de breinbreker 
is de rekenkundige som op zo een 
manier op te lossen dat hij klopt. 
Gelijke letters zijn gelijke cijfers.
 

Brein
breke

rBreinbreker
Breinbreker Brein

breke
r

  FJE   B   BE  
    :   =    
  -   x   +  
  KJA   A   KJE  
    -   =    
             
  HJA   GA   HDE  
    -   =    

De oplossing staat elders op deze pagina

   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

Oplossing Kakuro

 490 : 7 = 70
         
 -   x   +
  195 - 5 = 190
         
 =   =   = 
 295 - 35 = 260

Oplossing Breinbreker

Wie nog niet op de hoogte is van de enthousiaste plannen 
die Bianca van Zeijderveld van Ayurvedic Touch heeft met 
betrekking tot yoga, kan zaterdag 27 maart van 13.00 tot 
18.00 uur kennis maken bij de Yoga open dag in het Ge-
meenschapshuis. Je kunt een les meedoen of vragen stel-
len over zwangerschapyoga, yogalessen, yogareizen en de 
nieuwe cursus ‘Gezond gewicht in Zicht’, een combinatie 
van gewichtsbeheersing en beweging in de vorm van yoga.

31 maart vindt de wereldrecordpoging Heel Nederland 
Fietst plaats. Het doel van deze poging is om om 12.00 uur 
1 miljoen mensen tegelijk op de fiets te krijgen. Ook de ge-
meente Zandvoort doet graag mee aan deze actie en stapt 
massaal op de fiets. Doet u ook mee?

Open dag bij Ayurvedic Touch Yoga

Zandvoort doet 31 maart mee aan
wereldrecordpoging ‘Heel Nederland Fietst’

De Yoga open dag geeft je 
een indruk wat yoga in je 
leven kan betekenen. Het 
beste is gewoon mee te 
doen met één van de drie 
lessen en het te ervaren. Het 

De gemeente Zandvoort, VVV 
Zandvoort en Sport service 
Heemstede-Zand voort laten 
in samenwerking met het 
Nederlands Instituut voor 
Sport en Bewegen en de 
Fietsersbond op een ludieke 
manier zien dat fietsen een 
gemakkelijke manier is om 
aan de dagelijkse dosis (30 
minuten) bewegen te komen. 
Ook u kunt een belangrijke 
bijdrage leveren aan deze 
wereldrecordpoging. Hoe? 
Gewoon door op de fiets te 
stappen!

enige wat je mee 
moet nemen, is 
een handdoek/
deken en een 
flesje water en 
doe gemakkelijk 
zittende kleding 
aan. De proefles 
duurt op deze 
dag 45 minuten 
(normaal 5 kwar-
tier) en er kun-
nen per sessie 
12 mensen mee-

doen. Iedereen heeft op deze 
speciale dag de tijd om van 
alles te vragen en de sfeer, 
die bij Ayurvedic Touch heel 
erg belangrijk is, te ervaren. 
Bovendien heeft Ayurvedic 

Wat doet 
Zandvoort?
Zandvoort draagt 
haar steentje bij 
door iedereen in 
Zandvoort op te 
roepen om deel te 
nemen aan deze 
recordpoging. Om 
11.45 uur verwacht 
de organisatie alle 
g e ï nt e re s s e e rd e 
deelnemers, met 
fiets,  op het raad-
huisplein om van 
daaruit gezamenlijk 
een fietsroute van 
15 km af te leggen. 

Het startschot valt precies 
om 12.00 uur en om 13.00 
uur verwacht de organisatie 
iedereen weer op de finish in 
het centrum van Zandvoort. 
Deze fietsroute is speciaal uit-
gezet door VVV Zandvoort en 
is voor iedereen toegankelijk. 

Waarom fietsen?
Fietsen is een makkelijke vorm 
van bewegen die vrij eenvou-
dig in het dagelijks ritme van 
mensen is in te passen. Vooral 
op de kleine(re) afstanden tot 
7 kilometer kiezen we nog te 

Touch zich gespecialiseerd 
in het optimaal functione-
ren van het lichaam, zowel 
fysiek als ontspannend in 
de vorm van yoga & me-
ditatie, Personal Training 
(fitness en Nordic & Yoga 
Walk), Ayurveda massage 
en Quantum Touch behan-
delingen. Op de woensdag, 
vrijdag en zaterdag kan je 
hiervoor, op afspraak, in de 
praktijk terecht.
 
Tijdens de open dag op 
27 maart is het mogelijk 
om je direct in te schrij-
ven voor allerlei activitei-
ten. De lessen starten om 
13.30, 15.00 en 16.30. De 
zwangerschapyoga begint 
op 1 april bij Pluspunt, de 
reguliere yogalessen voor 
volwassenen start op 12 
april en wordt gegeven in 
het Gemeenschapshuis. De 
cursus ‘Gezond gewicht in 
Zicht’ start op zaterdag 3 
april. Voor meer informatie: 
www.ayurvedictouch.nl of 
bel 06-11399235.

vaak voor de auto. Daarnaast 
draagt fietsen bij aan de ge-
zondheid van mensen: drie 
keer per week drie kilometer 
heen en weer fietsen verbe-
tert de conditie van mensen 
met een slechte conditie al 
met 10%. En niet te vergeten, 
het stimuleren van fietsen 
draagt bij aan de aanpak van 
het fileprobleem en de ver-
mindering van CO2-uitstoot. 

Meedoen?
Van jong tot oud, met of 
zonder beperking, iedereen 
is welkom! Vooraf opgeven 
is niet nodig. Mocht u zich 
als organisatie aan willen 
melden of een andere route 
willen fietsen ga dan naar 
www.heelnederlandfietst.nl 
en meld uw organisatie aan. 
Wilt u individueel meedoen 
en bent u op 31 maart niet 
in Zandvoort? Kijk dan op 
de landkaart of er bij u in de 
buurt evenementen worden 
georganiseerd waarbij u kunt 
aansluiten. Veel fietsplezier 
toegewenst en hopelijk tot 31 
maart op het raadhuisplein te 
Zandvoort.

www.sportinzandvoort.nl

“Sportraad steunt ook de Fietsrecordpoging”
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Gemeentelijke publicatie week 11 - 2010

Vergadering college 
De besluitenlijst van de collegevergadering van week 10 en de 
verdere in week 10 door het college genomen besluiten zijn in 
week 11 vastgesteld. De besluitenlijst is in te zien bij de Centrale 
Balie en op de website. 

Intrekken mandaat brandweercommandant
In het kader van de invoering van de omgevingsvergunning 
is het mandaat aan de brandweercommandant om rechts-
handelingen te verrichten aangaand de gebruiksvergunning 
ingetrokken.

Jeugdnota
Op 8 december 2009 is de Nota integraal jeugdbeleid 2010-
2013, “De jeugd binnenboord!”, vastgesteld door de gemeen-
teraad. In de integrale jeugdnota staan recente onderzoeks-
gegevens en de voortgang van zaken binnen het jeugdbeleid 
beschreven. Onderscheid wordt gemaakt tussen drie domei-
nen, te weten; ontwikkelen en opvoeden, gezondheid van de 
jeugd en vrije tijd en veiligheid. Per domein worden de ontwik-
kelingen in het huidige beleid beschreven. De jeugdnota richt 
zich op alle jeugd, maar heeft extra aandacht voor jongeren 
waar het minder goed mee gaat. Primair ligt de verantwoor-
delijkheid voor opgroeien en opvoeden bij de jeugd en hun 
ouders, maar de gemeente heeft een belangrijke taak in het 
scheppen van voorwaarden, zodat de jeugd mee kan doen en 
haar talenten kan ontwikkelen. Het is van belang dat goede 
afspraken worden gemaakt en goede samenwerking plaats-
vindt tussen instellingen. De jeugdnota kan worden ingezien 
op de gemeentelijke website.

Meer informatie of vragen
Mw. L. Boeij, beleidsmedewerker Welzijn, 023 5740276 of 
l.boeij@zandvoort.nl

Mantelzorgnota
Op 1 september 2009 is de mantelzorgnota 2009-2012 “De 
Zandvoortse mantelzorger ondersteund”, vastgesteld door de 
gemeenteraad. De gemeente Zandvoort vindt het belangrijk 
dat mantelzorgers ondersteund worden. Dit is een van de 
prioriteiten uit de nota Wet maatschappelijke ondersteuning. 
De landelijke basisfuncties voor lokale mantelzorgondersteu-
ning vormen de basis van de mantelzorgnota. Het fundament 
voor mantelzorgondersteuning wordt gevormd door samen-
werking met relevante organisaties. De eerste basisfuncite, 
informatie, krijgt onder meer gestalte door brede verspreiding 
in maart 2010 van de MantelzorgWijzer, een informatief boekje 
met alle lokale informatie voor mantelzorgers. De mantelzorg-
nota kan worden ingezien op de gemeentelijke website.

Meer informatie of vragen
Mw. L. Boeij, beleidsmedewerker Welzijn, 023 5740276 of 
l.boeij@zandvoort.nl.

Ingekomen vergunningenaanvragen
Bouw-, sloop- en reclameaanvragen
Zandvoort:
- De Ruyterstraat 36-116, gedeeltelijke sloop kopgevels en dam-

men, ingekomen 05 maart 2010, 2010-054S.
- De Ruyterstraat 36-116, geheel vernieuwen kopgevels en dam-
men, ingekomen 09 maart 2010, 2010-055Rv.
- Boulevard Paulus Loot 79a, gedeeltelijk vergroten woning, 
ingekomen 01 maart 2010, 2010-056Rv1efase.
- Vinkenstraat 9, plaatsen dakkapel, uitbouw en wijzigen inde-
ling begane grond, ingekomen 11 maart 2010, 2010-0576Rv.
- Cornelis Slegersstraat 2, verwijderen asbesthoudend materi-
aal, ingekomen 11 maart 2010, 2010-058S.
- Dr.Kuijperstraat 18, gedeeltelijk vergroten zolder, ingekomen 
11 maart 2010, 2010-059Lv.

Tervisielegging ontwerpbesluiten
ONTHEFFING artikel 3.23 van de Wet ruimtelijke ordening
Het college van Burgemeester en Wethouders is voornemens 
om met toepassing van artikel 3.23 van de Wet ruimtelijke 
ordening ontheffing en bouwvergunning te verlenen voor het:
- verlenen van een ontheffing van het bestemmingsplan voor 
het gebruik als pension op het perceel Brederodestraat 162 te 
Zandvoort (bouwaanvraagnummer: 2010-020Vr).

ONTHEFFING artikel 3.23 van de Wet ruimtelijke ordening
Het college van Burgemeester en Wethouders is voornemens 
om met toepassing van artikel 3.23 van de Wet ruimtelijke 
ordening ontheffing en bouwvergunning te verlenen voor het:
- gedeeltelijk veranderen van het interne woonhuis, de dakka-
pel en de uitbouw op het perceel Schelpenplein 16 te Zandvoort 
(bouwaanvraagnummer: 2009-231Lv).

ONTHEFFING artikel 3.23 van de Wet ruimtelijke ordening
Het college van Burgemeester en Wethouders is voornemens 
om met toepassing van artikel 3.23 van de Wet ruimtelijke 
ordening ontheffing en bouwvergunning te verlenen voor het:
- optrekken van de achtergevel en het maken van een aanbouw 
op het perceel Hobbemastraat 5 te Zandvoort (bouwaanvraag-
nummer: 2009-241RV).

ONTHEFFING artikel 3.23 van de Wet ruimtelijke ordening
Het college van Burgemeester en Wethouders is voornemens 
om met toepassing van artikel 3.23 van de Wet ruimtelijke 
ordening ontheffing en bouwvergunning te verlenen voor het:
- gedeeltelijk vergroten van de woning op het perceel Boule-
vard Paulus Loot 79a te Zandvoort (bouwaanvraagnummer: 
2010-056Rv1efase).

Voormelde aanvragen met conceptbesluiten liggen met in-
gang van 19 maart 2010 gedurende 6  weken ter inzage bij de 
Centrale Balie van het gemeentehuis tijdens de openingstijden.
Gedurende de termijn van de terinzageligging kan een ieder 
schriftelijk haar/zijn zienswijze omtrent de aanvraag kenbaar 
maken bij het college van Burgemeester en Wethouders, Post-
bus 2, 2040 AA Zandvoort. U dient in de rechter bovenhoek van 
uw brief “zienswijze” te vermelden.

Verzonden besluiten
Bouw-, sloop- en reclamevergunningen
Bentveld:
- Groot Bentveld 1-6, veranderen van een tuinmuur in een hek, 
verzonden 12 maart 2010, 2009-123Lv.

Verkeersmaatregelen Circuit Run 2010
Het college van Burgemeester en Wethouders heeft besloten 
uit het oogpunt van:
- het aanbieden van een parcours voor de Zandvoort Circuit 
Run 2010;
- het verzekeren van de veiligheid op de weg;
- het beschermen van de weggebruiker en passagiers;
gedurende de Zandvoort Circuit Run 2010 verschillende straten 
in Zandvoort af te sluiten voor verkeer.

Het college van Burgemeester en Wethouders heeft besloten 
om:
over te gaan tot de plaatsing van dranghekken voorzien van 
retroreflecterend materiaal inclusief de borden conform model 
C1 van bijlage I van het RVV 1990 op zondag 28 maart van 12.00 
uur tot 15.30 uur op de volgende locaties:
- Burgemeester van Alphenstraat direct ten noorden van de 
Vondellaan;
- Boulevard Barnaart ten noorden van de rotonde (waar nog 
gekeerd kan worden; nabij camping De Branding);
- Viermaal op de rotonde Burg. van Alphenstraat om het fiets-
verkeer onmogelijk te maken;
- Tweemaal op de Boulevard Barnaart daar waar het fietspad 
het parcours kruist;
- Ir. Friedhoffplein ten oosten van de Brederodestraat;
- Brederodestraat ten westen van de Paradijsweg;
- Marisstraat ten noorden van de rotonde;
- Prins Mauritsstraat direct ten westen van de rotonde;
- Rotonde Ir. Friedhoffplein;
- Vuurboetstraat direct ten westen van de Thorbeckestraat;
- Thorbeckestraat direct ten oosten van de Boulevard Paulus 
Loot;
- Tweemaal op de rotonde ten oosten van de Thorbeckestraat;
- In-/uitgang van de parkeervoorzieningen nabij de rotonde;
- Badhuisplein direct ten zuiden van het De Favaugeplein;
- Kleine Krocht direct ten oosten van de Swaluëstraat;
- Tweemaal op de rotonde van het Raadhuisplein;
- Schoolstraat direct ten oosten van de Haltestraat;
- Willemstraat direct ten oosten van de Haltestraat;
- Pakveldstraat direct ten westen van de Haltestraat;
- Kanaalweg direct ten westen van de Oosterstraat;
- Koningstraat direct ten westen van de Oosterstraat;
- Diaconiestraat direct ten oosten van de Haltestraat;
- Achterweg direct ten westen van de Haltestraat;
- Zeestraat direct ten oosten van de Haltestraat;
- Eltzbacherstraat direct ten noorden van de Zeestraat;
- Stationsstraat direct ten noorden van de Prinsenhofstraat;
- Zeestraat direct ten oosten van de Burgemeester Engelberts-
straat;
- Tweemaal in de Van Speijkstraat direct ten westen van de Van
 Speijkstraat/Stationsplein;
- Jan Evertsenstraat direct ten westen van de Van Speijkstraat;
- Van Lennepweg direct ten oosten van de Van Speijkstraat;
- Burgemeester Van Alphenstraat in het midden van de wegvak 
ten westen van de Trompstraat;
- Burgemeester Van Alphenstraat in het midden van het weg-
vak ten westen van de Tjerk Hiddestraat;
- Burgemeester Van Alphenstraat in het midden van het weg-
vak ten westen van de  Van Galenstraat;

tevens op woensdag 24 maart van 9.00 uur tot zondag 28 

vervolg op pagina 22 >>
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ZSC ’04 heeft geen kind aan De Stal ’81
zaalvoetbal

Na een serie tegenslagen eerder dit jaar, heeft ZSC ’04 de weg omhoog weer gevonden. 
De ploeg van coach Marcel Paap is bezig aan een indrukwekkende serie wedstrijden. Af-
gelopen vrijdag hebben de zaalvoetballers van De Stal ’81 dat aan de lijve ondervonden. 

ZSC’04 blies de tegenstan-
der nog net niet de Korver 
Sporthal uit. Enig smetje 
was het tegendoelpunt dat 
de Spaarndammers wisten te 
maken, voor de rest was het 

maart 15.30 uur de borden E01 (verboden te parkeren) van 
bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens
1990 met onderbord “Zondag a.s.” geplaatst worden in de 
bocht van de Boulevard Paulus Loot en de Brederodestraat 
(driemaal), in de gehele Haltestraat (zesmaal), de Van Spe-
ijkstraat (achtmaal) het Wagenmakerspad, de Kleine Krocht, 
de Brederodestraat tot aan Zwarteweg (aan beide kanten i.v.m. 
plaatsen verzorgingsposten), de gehele Prins Mauritsstraat, de 
Boulevard Paulus Loot en de Seinpostweg om zodoende deze 
locaties zoveel mogelijk vrij te houden van geparkeerde auto’s;

op zondag 28 maart van 12.00 uur tot 15.30 uur het voor-
aankondigingsbord “Zandvoort” met pijl te plaatsen op de 
volgende locaties:
- Bloemendaalseweg direct ten noorden van de Militairenweg/
Julianalaan (Haarlem);
- Zeeweg/Militairenweg direct ten noorden van de Brouwers-
kolkweg (Haarlem);

op zondag 28 maart van 12:00 uur tot 15.30uur een vooraan-
kondiging- tekstkar met route informatie wordt geplaatst op 
de volgende locaties:
- Brouwerskolkweg direct ten noorden van de Duinlustweg 
(Haarlem; dubbelzijdig bord);
- Zandvoortselaan direct ten westen van de rotonde Nieuw-
Unicum.

Zodoende zal een groot deel van Zandvoort voor bestuurders 
op zondag 28 maart niet of moeilijk bereikbaar zijn. 

Ook worden tijdens en na afloop van de Circuit Run diverse 
activiteiten in het centrum (Raadhuisplein, Gasthuisplein en 
Haltestraat) van Zandvoort gehouden. Zodoende zullen in het 
centrum tot in de namiddag verschillende wegafzettingen 
van kracht zijn.

Tevens worden de verkeersmaatregelen genomen op de bus-
routes van Connexxion, dit heeft de volgende gevolgen:

Voor lijn 80 geldt vanaf 11:30 uur:

Haarlemmerstraat - Hogeweg - Tijdelijke begin en eindhalte 
nabij Oranjestraat - Hogeweg - rotonde - Hogeweg - Dr. C.A.  
Gerkestraat - op route.

Vervallen Haltes:
- Zandvoort, Busstation
- Zandvoort, Kostverlorenstraat
- Zandvoort, Koninginneweg

Tijdelijk haltes:
- Tijdelijke halte: Hogeweg t.h.v. Oranjestraat
- Tijdelijke halte: Haarlemmerstraat.

Buslijn 81:
Zondag 28 maart is het OV in Zandvoort verstoord vanwege 
een hardloopwedstrijd. Lijn 81 komende uit Haarlem gaat vanaf 
12:30 uur NIET verder dan halte de “De Branding”. Dus komende 
vanaf de Zeeweg: keren bij halte “De Branding” daarna richting 
Haarlem en Santpoort-Zuid. De laatste rit die deze ochtend 
Zandvoort-Noord aandoet is de rit die om 11:51 uur vertrekt 
vanaf Haarlem NS (Keesomstraat 12:23 uur).

Vervallen Haltes:
- Zandvoort, Station NS
- Zandvoort, Burg. van Alphenstraat
- Zandvoort, Circuit
- Zandvoort, Vondellaan
- Zandvoort, Curiestraat
- Zandvoort, Musschenbroekstraat
- Zandvoort, Keesomstraat
- Zandvoort, Reinwarthstraat
- Zandvoort, Thomsonstraat
- Zandvoort, Linnaeusstraat
- Zandvoort, v. Lennepweg
- Zandvoort, Tentenkamp
- Zandvoort, Sophiaweg
- Zandvoort, Q. v. Uffordlaan
- Zandvoort, Riche
- Zandvoort, Helios
- Bloemendaal, Strand

Vervolg gemeentelijke publicatie week 11

- Zandvoort, Busstation
- Zandvoort, Kostverlorenstraat
- Zandvoort, Koninginneweg

Vervangende Halte:
- Bloemendaal, De Branding

Centraal telefoonnummer 
Alle afdelingen zijn bereikbaar via (023) 574 01 00, maandag 
t/m donderdag 8.30 - 17.00 uur en vrijdag 8.30 - 16.00 uur. 

Melding of klacht? 
Bel met de Centrale Meldlijn (023) 574 02 00, óf vul op de  
website het digitale formulier in óf stuur een brief naar de 
klachtencoördinator. 

Openingstijden Centrale Balie 
Maandag t/m woensdag:  08.30  -  16.00 uur 
Donderdag:  08.30  -  20.00 uur 
Vrijdag:  08.30  -  12.30 uur 
Tijdens de donderdagavondopenstelling kunt u maar voor een 
beperkt aantal zaken terecht: paspoorten en rijbewijzen e.d. 

Openingstijden begraafplaats 
De algemene begraafplaats en dierenbegraafplaats aan de 
Tollensstraat zijn dagelijks open tussen 08.00 - 18.00 uur. 

Collegelid spreken? 
Een afspraak maken met een collegelid doet u via het centrale 
telefoonnummer. Daarbij geeft u aan waarover u het collegelid 
wilt spreken. Het kan zijn dat u eerst naar een vakafdeling 
verwezen wordt. 

Vragen over een bouwplan? 
Voor vragen over concrete of gewenste bouwplannen is de 
werkeenheid Vergunningverlening op werkdagen telefonisch 
bereikbaar tussen 08.30 en 16.00 uur. 

Op zoek naar werk of aanbieden van vacature? 
Werkgevers en werkzoekers maken gebruik van 
www.werkeninzandvoort.com. 
Voor het vinden of aanbieden van banen in Zandvoort. 

alleen maar ZSC dat simpel 
met 13-1 won.

De Zandvoorters moesten 
het afgelopen vrijdagavond 
zonder wissels stellen, maar 

aan het spel was dit niet te 
merken. ZSC scoorde vrij snel 
het eerste doelpunt. Bij de 
rust stond het al 7-0. Coach 
Marcel Paap kon hierna rustig 
achterover zitten.

Daarna kwamen de Zandv-
oorters niet meer in de pro-
blemen hoewel de score in 
het tweede bedrijf stokte. 
In de slotfase gingen enkele 
spelers van De Stal over de 
schreef. De scheidsrechter, die 
tot dat moment een goede 
en correcte wedstrijd floot, 
kende geen pardon. De kee-

per en één van de spelers van 
De Stal ontvingen een gele 
kaart. De spelers van De Stal 
gedroegen zich hierop dus-
danig dat de scheidsrechter 
een rapport opstelde voor de 
KNVB.

Berg was uiteindelijk het 
meest productief en tekende 

voor maar liefst 9 doelpun-
ten! “Ik was er vooraf niet 
gerust op. Maar toen het bij 
rust al 7-0 stond, wist ik dat 
het gelopen koers was”, aldus 
Paap. Door deze overwinning 
staat ZSC ’04 bovenaan in de 
tweede klasse. Daarbij heeft 
de ploeg ook nog een perio-
detitel op zak.
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Zandvoortse verdediging verdient drie punten

voetbal - zaterdag 

De verdediging van de zaterdagvoetballers van SV Zand-
voort heeft in een heroïsche strijd drie punten gepakt bij FC 
Castricum. Het enige doelpunt van de wedstrijd viel al na 
24 minuten, waarna de Zandvoortse supporters vaak met 
dichtgeknepen billen tot het eindsignaal moesten wachten.

gehad, dan weer voor het doel 
van de goalie van Castricum. 
Zandvoort ontwikkelde wel 
diverse kleinere maar zeker 
ook grote kansen. Echter bei-
de verdedigingen stonden pal 
tot de 24e minuut. Toen was 
er een snelle Zandvoortse 
aanval via de linker zijde 
waardoor Nigel Berg, op een 
mooie pass van Bas Kaales, in 
één keer Michel de Haan kon 
aanspelen. De goaltjesdief van 
Zandvoort bedacht zich geen 
moment en met een keiharde 
diagonale volley zette hij zijn 
ploeg op een op dat moment 
zeker verdiende voorsprong. 
Hierna kreeg met name de 
Zandvoortse ploeg nog een 
paar ‘dotten’ van kansen, waar-
van toch zeker een drietal tot 
een doelpunt had moeten lei-
den, maar op de een of andere 
wonderlijke manier kwam het 
nooit zover.

Na de thee kwam er een an-
der Castricum in het veld. Veel 
feller en nadrukkelijker aan-
wezig dan in de eerste helft. 
Waar Zandvoort vooral in die 
helft nadrukkelijk aanwezig 
was, moesten zij zich nu be-
perken tot het storen van de 
Castriumse aanval. De druk 

Zandvoort begon goed aan de 
‘klus’ Castricum. De gastheren 
stonden sowieso al 4 punten 
voor op onze plaatsgenoten 
en hadden ook nog eens 2 
wedstrijden minder gespeeld, 
waardoor de promovendus 
virtueel in de hoogste regio-
nen van de 2e klasse A geno-
teerd stond. Sterker nog: het 
Castricumse bestuur mikt 
op de derde plaats die recht 
geeft om volgend seizoen 
rechtstreeks naar de 1e klasse 
te kunnen promoveren. Daar 
heeft Zandvoort voorlopig 

Michel de Haan werkt zich langs twee tegenstanders

een aardige streep door ge-
trokken.

Zandvoort liet in eerste in-
stantie duidelijk merken dat 
ze deze middag niet om des 
keizers baard naar Castricum 
waren gekomen, mede omdat 
er op dit moment grote kan-
sen zijn voor de 3e periodeti-
tel. De eerste 10 minuten was 
er een heen en weer verkeer. 
Dan weer was het spel voor 
het doel van de Zandvoortse 
keeper Boy de Vet, die het 
achteraf niet echt druk heeft 
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adverteerders

op de Zandvoortse achterste 
linie werd naarmate de tijd 
verstreek steeds groter, maar 
De Vet en zijn verdediger 
stonden pal. Slechts één keer 
hielden de Zandvoortse sup-
porters echt hun adem in toen 
de bal rakelings voorlangs het 
doel rolde. Zelfs een blessure-
behandeling van De Vet kon 
geen roet in het eten gooien. 
Ook de ruim 6 minuten die de 
scheidsrechter bijtelde bracht 
Zandvoort niet meer in gevaar. 
Een verdiende en zeer welko-
me verwinning derhalve!

Komende zaterdag spelen de 
mannen van trainer Pieter 
Keur ook een belangrijke 
wedstrijd. Dan komt titelkan-
didaat Marken, dat afgelopen 
weekend thuis met 2-0 van 
Kennemerland won, op visite. 
Op voorhand een mooie ‘pot’ 
die om 14.30 uur van start zal 
gaan.
Overige uitslagen 2e klasse 
A: Kennemerland – HCSC: 2-1; 
Overbos – Monnickendam: 4-1; 
Voorland – CSW: 2-3 en ZOB – 
HBOK: 1-2. Door dit resultaat 
staat Zandvoort nu op de 6e 
plaats en samen met CSW 
bovenaan in de rangschikking 
om de 3e periodetitel.

Gelijkspel ZSC handbalsters

Lions dames 
net niet goed genoeg

handbal 

basketbal

Het dameshandbalteam van ZSC heeft de laatste thuis-
wedstrijd van de zaalcompetitie tegen het geroutineerde 
Legmeervogels 2 afgesloten met een 11-11 gelijkspel. Bij de 
rust was de stand ook in evenwicht, 6-6. 

De dames van The Lions hebben in het ‘hol van de leeuw’, 
de Amsterdamse Apollohal is dat voor basketballend Ne-
derland nu eenmaal, bijna voor een verrassing gezorgd. 
Omdat twee speelsters in het vierde kwart tegen hun vijf-
de, diskwalificerende fout aan liepen konden de reserveda-
mes van BV Lely alsnog de wedstrijd naar zich toe trekken.

Kristel Gazenbeek opende 
al in de eerste minuut na-
mens ZSC de score. Het 
antwoord van ZSC kwam 
snel, waarna zich een ge-
lijkopgaande strijd ontspon. 
Halverwege de eerste helft 
had ZSC een 4-3 voorsprong, 
maar bij rust hadden beide 
teams zes keer gescoord. Na 
de rust gaf Romena Daniëls 
ZSC opnieuw de leiding, 7-6. 
Ook nu kwam het antwoord 
van Legmeervogels snel. 
Gedurende de gehele twee-

De wedstrijd was alleszins 
het aanzien waard. Twee 
ploegen die wilden basket-
ballen en daar alles voor de-
den. Ook het arbitrale duo 
deed daarin goed mee aan 
deze wedstrijd met ploegen 
die aan elkaar gewaagd 
waren, al zou de stand op 
de ranglijst anders doen 
vermoedden. Lely staat drie 
plaatsen hoger dan Lions 
dat dit jaar veel pech heeft 
om wedstrijden hun kant op 
te doen kantelen.

“Na de eerste drie periodes 
stonden we gelijk. Onze 
man-to-man verdediging 
verliep erg goed, met een 
goede help-side. En in de 
aanval kwamen we vaak tot 
scoren door snel te spelen. 
Helaas liepen we in het vier-
de kwart tegen een fouten-
last aan, de scheidsrechters 
waren overigens goed’, al-
dus speelster Wendy Bluijs.

Coach Richard Koper kon 
door een schorsing, opge-
lopen na twee technische 
fouten in de op een na laat-
ste wedstrijd, niet aanwe-
zig zijn. zijn taken werden 
uitstekend overgenomen 
door de zeer ervaren speel-
ster Henriëtte Geurtse. Zij 
kon haar speelster goed 
motiveren waardoor er een 
goed resultaat, ondanks het 
verlies, kon worden opge-
tekend. “We waren blij dat 
Henriëtte de coaching op 

de helft had ZSC telkens 
een doelpunt voorsprong. 
Maar steeds weer kwam 
Legmeervogels langszij. Zo 
ook in de slotfase, zodat de 
eindstand op 11-11 uitkwam.

Charissa Koning en Romena 
Daniëls scoorden ieder 
drie doelpunten. Luca v.d. 
Drift schoot twee keer 
raak, terwijl Martina Balk, 
Laura Koning en Kristel 
Gazenbeek ieder dat één 
keer deden.

zich kon nemen. Nogmaals 
het was een leuke wedstrijd 
om te spelen, misschien 
volgende keer beter”, was 
het laatste commentaar 
van Wendy Bluijs. De da-
mes spelen hun eerstko-
mende wedstrijd op vrijdag 
26 maart aanstaande in 
IJmuiden tegen Akrides. Die 
wedstrijd begint in sporthal 
IJmuiden Oost om 21.00 uur.

Heren
De Zandvoortse basketbal-
heren waren voor niets naar 
sporthal de Uilenstede in 
Amsterdam afgereisd voor 
de topper in de 3e Rayon 
divisie. De enige ploeg die 
voor Zandvoort nog roet in 
het eten kan gooien aan-
gaande een eventueel kam-
pioenschap, SVU Basketbal, 
zou gastheer zijn. Echter 
slechts één van de opgeroe-
pen arbiters was aanwezig 
en die durfde zo een be-
langrijke wedstrijd niet al-
leen te fluiten. De wedstrijd 
werd derhalve afgelast en 
zal op een later tijdstip op-
nieuw worden gespeeld. De 
Zandvoortse heren spelen 
hun eerst komende wed-
strijd komende zaterdag in 
de Korver Sporthal tegen de 
reserves van het Helderse 
Noordkop. Daar hebben zij 
hun eerste, en vooralsnog 
laatste, nederlaag geleden. 
De wedstrijd begint om 
20.15 uur. De entree is gratis 
dus kom ze aanmoedigen!

www.sportinzandvoort.nl
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watertoren slecht
onderhouden

Steun Amanda
voor het
Revalidatiefonds

Echt Zandvoorts
optreden van
De Wurf

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

De Mannetjes
Klok uur vooruit

‘Dat wordt rennen om 
op tijd te komen voor de 
Circuit Run deelnemers’

Tijdens de open dag van de Zorg afgelopen zaterdag  
20 maart is het Bronzen Keurmerk uitgereikt aan stich-
ting ZorgContact voor de locaties Huis in de Duinen en 
A.G. Bodaan. De wooncentra kregen dit kwaliteitskeur-
merk op grond van de op 30 oktober 2009 gehouden 
toets door stichting Perspekt.

Na lang zoeken hebben de kunstenaars van BKZand-
voort eindelijk een nieuw onderkomen gevonden. Vanaf 
komende zaterdag zijn de kunstwerken van alle deelne-
mende kunstenaars te bezichtigen in het pand van de 
voormalige busrestauratie. 

Bronzen Keurmerk voor 
A.G. Bodaan en Huis in de Duinen De Buzzzzhalte

Raadhuisplein 14
T. 023-573 64 61 - Zandvoort 

Actie week 12: 
Oerdonker € 2,50
Duivenkater € 1,65
 
Actie week 13: 
Desem wit of bruin € 1,95
Saucijzenbroodje €  1,25

Nu in ons assortiment:
Div. Paas chocolade 
Zak mini muffins x 3,95
Suikerbrood x 1,95
Div. soorten cake x 4,50

door Nel Kerkman

Het Perspekt Bronzen Keur
merk in de zorg is een meer
waarde voor de cliënt. Alle 
zorg en dienstverleningen 
die in aanmerking komen 
moeten voldoen aan alle 
criteria die met wet en re
gelgeving te maken hebben. 
Belangrijk bij dit kwaliteits
keurmerk is dat afspraken 
vastgelegd zijn en mensen 
in de praktijk ook echt wer
ken volgens deze afspraken. 
Perspekt stelt het cliëntenper
spectief centraal en hieraan 
hangt bij de beoordeling van 
zorgorganisaties een zwaar 
gewicht. Burgemeester Niek 
Meijer reikte bij A.G. Bodaan 
het Bronzen Keurmerk uit. In 
Huis in de Duinen werd het 
gedaan door een vertegen
woordiger vanuit het zorg
kantoor, Frans Blokland.

Na de definitieve sluiting 
van hun galerie onder 
het Strandhotel, aan de 
Boulevard Paulus Loot, was 
een nieuw onderkomen één 
van de grootste wensen van 
BKZandvoort. Vanwege de 
bouwplannen in het gebied 
Louis Davids Carré, stond 

Kunstactiviteiten
Buiten de officiële uitreiking 
van het Bronzen Keurmerk 
waren op beide locaties 
plaatselijke kunstenaars 
uitgenodigd om hun di
verse kunstuitingen in de 
vorm van een kunstroute te 
tonen en te verkopen. Ook 
de kunstwerken van de be
woners stonden centraal 
om te laten zien hoe mooi 

de voormalige bushalte 
aan de Louis Davidstraat al 
een poosje leeg. Tot aan de 
sloop mag BKZandvoort nu 
de bushalte gebruiken als 
galerie. Met man en macht 
is de ruimte onder handen 
genomen en omgetoverd tot 
Galerie de Buzzzzhalte. 

‘krasse’ kunst kan zijn. In de 
Bodaan hielpen Meijer en 
zijn vrouw Jannie in het ka
der van de Vrijwilligersactie 
2010 de bewoners met het 
beschilderen van het schil
derdoekje en het aanreiken 
van de acrylverf. Daarbij 
ontstond er spontaan een 
gezellig gesprek tussen het 
burgemeestersechtpaar en 
de bewoners.

Open dag 
Bovendien konden belang
stellenden via een rondlei
ding kennismaken met de 
verschillende afdelingen op 
beide locaties, waaronder 
de nieuwe huiskamers in de 
Bodaan voor mensen met 
geheugenproblemen. Ook 
kon men informatie verkrij
gen over ZorgContact, vakan
tiewerk, opleidingen en sta
geplaatsen. Verder kon men 
de bloeddruk laten opmeten 
en het bloedsuikerspiegel la
ten vaststellen. Had je daar 
geen zin in dan stond de 
koffie en een gebakje gratis 
klaar. Velen lieten het zich 
goed smaken. Al met al was 
het een geslaagde open dag.

Het bronzen keurmerk voor Huis in de Duinen

De laatste hand wordt gelegd aan de verbouwing

Burgemeester helpt met schilderen

Circuit Run 2010: 
Informatie over de 

verkeersmaatregelen op pagina …

SCOOTMOBIELEN
ook met PGB (persoonsgebonden budget)

023 - 5 735 735
BETER MOBIEL, Max Planckstraat 44

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

ZONNEBRIL-AKTIE!!!
Bij aankoop van een  

RAY-BAN of PRADA-zonnebril, 
enkelvoudige zonneglazen 

op uw sterkte GRATIS!!!

SEA OPTIEK, 
zichtbaar beter!

Zomertijd
zondag 28 maart

02.00 03.00
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familieberichten

dankbetuiging

Algemene uitvaartbegeleiding Zandvoort
Omdat u voor kwaliteit kiest!

~ Regelen en uitvoeren van de uitvaart 

~ Verzorging van overledene  
~ Begeleiding voor nabestaanden 

~ Persoonlijke aandacht 
    voor U en Uw dierbare 

Dag en nacht bereikbaar

023 -7515 666
Gevestigd in Zandvoort

Evert H. Schweitzer
Voor een stijlvolle en verzorgde uitvaart

50 jaar! 
24-3-1960

Zo Edith nu ben 
jij aan de beurt! 
Maar niet getreurd, 
we zullen de glazen laten klinken
en op de volgende 50 jaar drinken! 

Van harte van ons allemaal!!

SpotlightS
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waterstanden

UITVAARTZORGCENTRUM ZANDVOORT
Tollensstraat 67, 2041 PR  Zandvoort.

Telefoon (023) 571 32 78.
www.uzn-nederland.nl

UITVAARTCENTRUM HAARLEM
Parklaan 36, 2011 KW  Haarlem.

Telefoon (023) 532 87 50.
www.uitvaartcentrumhaarlem.nl

Sinds 1992
uw uitvaartondernemer in Zandvoort.
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burgerlijke stand
13 maart - 19 maart 2010
Geboren:
Jesse Jan, zoon van: Laarman, Johan Paulus en: Molenaar, 
Susanne.
Fay Luna, dochter van: Kieft, Olav Alexander en: Rooijakkers, 
Daniëlle Johanna Cornelia Maria.

Aangifte Geregistreerd Partnerschap:
van Nimwegen, Ramon en: Bol, Feikje.

Ondertrouwd:
de Nieuwe, Robert en: van de Wetering, Mariska.
van Essen, Sebastiaan Theodorus en: Herbrink, Nikkie Sanne.
 
Overleden :
Lust geb. Kleijn, Cornelia, oud 93 jaar.
Zeeman, Elsje Pieternella, oud 57 jaar.
Wessel geb. den Haan, Clasina, oud 85 jaar.
Kemp, Klara, oud 95 jaar.
Vissinga, Engelina Frederika, oud 86 jaar.

Komende zondag
Protestantse gem. Zandvoort
10.00 uur ds.mr. J.W. Verwijs
www.kerkzandvoort.nl

RK Parochie St. Agatha
10.30 uur Pastor D. Duijves
www.aapparochies.nl

RK Parochie Antonius & Paulus
10.30 uur Pastor C. van Polvliet

kerkdiensten 

www.zandvoortsecourant.nl

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

Kantooradres: Kleine Krocht 2 • 2042 JN Zandvoort 
Tel 023 – 5732 752 • info@zandvoortsecourant.nl
Openingstijden: maandag en dinsdag 09.00  17.00 uur.
Overige dagen op afspraak.
Advertentie acquisitie: Letty van den BrandKinderdijk 
Tel. 06 – 4342 9783 • letty@zandvoortsecourant.nl
advertenties@zandvoortsecourant.nl
Bladmanager: Gillis Kok 
Tel. 06  460 460 26 • gillis@zandvoortsecourant.nl
Centrale redactie: Joop van Nes 
Tel. 06 – 1448 2685 • joop@zandvoortsecourant.nl
Vormgeving: IR Design Zandvoort 
Kleine Krocht 2  2042 JN Zandvoort
Druk: Dijkman offset 
Visseringsweg 40  Diemen
Verspreiding: ZVO Verspreiders 
Tel. 061139 1478 • www.zvoverspreiders.nl
Uitgever: Zandvoort Press B.V.
Oplage: 9.250 exemplaren

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

colofon

Enige en algemene kennisgeving 

Dankbaar, dat wij zolang bij elkaar mochten zijn, is heden 
overleden mijn lieve zorgzame zus 

Klara Kemp 

28 december 1914           Zandvoort           17 maart 2010 

Adriana Kemp 

Mijn dank gaat uit naar het personeel van de afdeling de 
Branding van het Huis in de Duinen voor de geweldige goede 

en liefdevolle verzorging, gedurende vele jaren. 

Herman Heijermansweg 73/A121 
2042 XP  Zandvoort 

De begrafenis heeft heden plaatsgevonden in het familiegraf 
op de Algemene begraafplaats te Zandvoort, Tollenstraat 67. 

Voor uw blijk van medeleven ons betoond na het overlijden van 

Jacob Dekker 
weduwnaar van Sietske Dekker - Brandenburg 

betuigen wij u onze welgemeende dank. 

Uw aanwezigheid, brieven, bloemen en condoléances waren 
voor ons een grote troost. 

Uit aller naam: 
Fam. Dekker 

Zandvoort, maart 2010 

IeDere DAg geOpenD VOOr 
OntBIjt, lUnCH en DIner

VOOr reSerVerIngen: 023-5713200
www.BeACHClUBtIen.nl
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Ingezonden stukjes zijn, naast 
columns, favoriet leesvoer voor 
mij. Ik vind het altijd weer 
mooi hoe mensen zich kun
nen verwoorden, hun mening 
geven en grieven kenbaar ma
ken. Zelf klom (en klim) ik ook 
regelmatig in de pen. Dit keer 
las ik in de ‘grootste krant van 
Nederland’ een ingezonden 
brief over gastouderschap. 
Zo heet dat tegenwoordig als 
je tegen betaling kinderen 
opvangt. Veel oma’s passen 
regelmatig op hun kleinkin
deren. Met veel plezier, hoor 
ik vaak. Meestal doen ze dit 
gratis. Of krijgen een bloeme
tje of cadeaubon van hun kin
deren. Er zijn echter ook oma’s 
en opa’s die zich hebben laten 
inschrijven bij een bureau. 
Daarvoor krijgen ze een kleine 
vergoeding. Nu heeft staatsse
cretaris Dijksma in haar ‘wijs
heid’ besloten om 40 miljoen 
uit te trekken voor verbetering 
van de kwaliteit kinderopvang. 
Prima idee! Maar nu moet ie
dereen een soort cursus gaan 
volgen, het z.g. EVCtraject. 
Om te bewijzen dat je in staat 
bent om op je (klein)kinderen 
te passen. De opa van het in
gezonden stuk heeft echter 
27 jaar bevoegd les gegeven 
in het voortgezet onderwijs. 
En heeft daarbij een diploma 
PEDAGOGIEK!! De wereld op 
zijn kop.

Er moeten natuurlijk regels 
zijn. Maar als je alleen (tegen 
betaling) op je kleinkinde
ren past, zijn die eisen zwaar 
overtrokken. Ben je echter of
ficieel bevoegd, dan moeten 
die regels worden aangepast. 
Oké, een EHBO diploma daar 
pleit ik voor en is uitstekend. 
Alle overige eisen vind ik 
erg overtrokken. Vooral voor 
oma’s en opa’s, die met liefde 
oppassen. Het geldt echter 
alleen als je een bijdrage ont
vangt. Doe je het gratis, dan 
mag je schijnbaar alles met 
je kleinkind doen wat 
je wilt! Volgens mij 
zijn we in Nederland 
een tikkie doorge
schoten. Nederland 
 Regeltjesland. Was 
het niet zo? 

cartoon

Oppassen
column
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Ongewenste OPZ wel
op lijstje informateur

Afgelopen donderdag heeft informateur Cornelis Mooij een 
tussentijdse rapportage afgegeven. Daarin werd duidelijk 
dat hij aanstuurt op een coalitie met vier partijen, te weten 
VVD, OPZ, CDA en PvdA. Jerry Kramer (VVD) heeft echter al 
laten weten dat hij een coalitie met OPZ niet accepteert.

ben hem een goed beeld 
gegeven van de situatie in 
de Zandvoortse politiek na 
de verkiezingen van 3 maart. 
Mooij constateert een aan
tal zaken zoals: een coali
tie is niet mogelijk zonder 
de VVD; er wordt door alle 
fracties om een stabiele co
alitie met voldoende steun 
gevraagd en D66 is indien 
nodig bereid in de coalitie 
deel te nemen.

Zo goed als alle partijen plei
ten voor drie wethouders of 
drie formatieplaatsen. Dat 
laatste zou kunnen leiden 
tot meer wethouders in 
deeltijd. Mooij is deze week 
begonnen met zijn tweede 
ronde en hoopt vanavond, 
donderdag 26 maart, met 
zijn eindverslag te komen. 

Mocht de Ouderenpartij in
derdaad tot de coalitie toe
treden, dan zal dat voor de 
VVDfractie grote gevolgen 
hebben. Jerry Kramer zal 
dan zijn conclusie trekken 
en zijn raadszetel opgeven. 
“We hebben afgesproken 
dat we de komende raads
periode niet met OPZ samen 
zullen gaan, en daar houd ik 
mij aan”, aldus de liberaal. 
Belinda Göransson onder
schrijft zijn woorden maar 
gaat nog niet zover. “Ik ver
wacht niet dat OPZ erbij zal 
zijn”, zei zij woensdagoch
tend naar aanleiding van de 
woorden van Kramer.

Mooij heeft begin deze week 
zijn eerste serie gesprekken 
met alle fracties in de nieu
we raad afgerond. Zij heb

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

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

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

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

Afscheidingsmuur watertoren stort in

Darwinhof officieel geopend

Twee weken terug is op het terrein van de watertoren 
een gevaarlijke situatie ontstaan. Een deel van de afschei-
dingsmuur die de rooilijn aangeeft is ingestort. Hierdoor is 
een gapend gat ontstaan waardoor een kind of een hond 
in de onderliggende garage kan vallen. De bewoners van 
de omgeving stuurden een brief naar B&W om maatrege-
len te nemen.

Afgelopen dinsdag is in Nieuw Noord het appartementen-
complex Darwinhof officieel geopend. Op de plek waar 
vroeger de Duinroosschool stond bouwde woonstichting 
De Key levensloopbestendige huurappartementen. Het 
nieuwbouwproject, met een mooie binnenplaats, is een 
combinatie van appartementen, een kinderdagverblijf en 
een parkeergarage.

De muur achter de watertoren staat op instorten

Het tegeltableau wordt onthuld

door Nel Kerkman

De watertoren is sinds 2006 
eigendom van de Watertoren 
Zandvoort CV (WZCV) en ING 
Real Estate Development. In 
het koopcontact staat dat 
de toren niet gesloopt mag 

Circa 80 bewoners en be
langstellenden waren bij de 
opening aanwezig. Ada Mol, 
Dichter bij Zee, had een spe
ciaal gedicht geschreven en 
declameerde dat met verve. 
Wethouder Gert Toonen 

worden en het beeldbepa
lende karakter behouden 
moet blijven. Eind 2009 is 
het bestemmingsplan ver
anderd en daardoor is de 
verstandhouding tussen de 
eigenaren en de gemeente 
niet echt optimaal. 

vervolgens zei dat hij een 
van de weinige wethouders 
is die zowel de eerste paal 
heeft geslagen als de ope
ning heeft verricht in één 
raadsperiode. Daarmee gaf 
hij de voortvarendheid van 

Verpaupering
De  buurtbewoners van de 
watertoren geven in de brief 
verder aan dat de verpaupe
ring van het gebouw hun 
een doorn in het oog is. De 
bewuste muur is ingestort, 
de muren zitten vol graffiti, 
de nachtelijke verlichting 
van de watertoren doet 
het allang niet meer en het 
straatje rondom de toren  
is tot de helft gesloopt en 
overal zwerven tientallen 
straatstenen op het gras. 
Voor de buurtkinderen wordt 
het gebied, dat ze sinds de 
jaren vijftig gebruiken als 
speelterrein, er niet veiliger 
op. Daarom is de brand
brief naar de gemeente ver
stuurd met het verzoek om 
er iets aan te doen. Intussen 
heeft de gemeente een af
zettingslint bij de muur 
geplaatst. Navraag bij de 
eigenaren WZCV of zij iets 
af weten van de ingestorte 
muur, wordt ontkennend be
antwoord.

de bouw aan. “Ook ben ik 
jaloers op de mensen die 
hier mogen gaan wonen. Ik 
zou er zo in willen trekken 
en dan met name dat pent
house op vijf hoog”, zei hij. 
Vervolgens overhandigde 
hij aan Lidy van der Schaft, 
de locatiemanager van De 
Key in Zandvoort, een kus
sen voor op de bank in de 
entreehal van het complex.

Hierna kon de bewoners
commissie een kunstwerk 
onthullen dat door niet
kunstenaars gemaakt is. 
Zij hebben tijdens drie ses
sies, begeleid door Marlène 
Sjerps, kunstzinnige wand
tegeltjes gemaakt die ge
bakken zijn en waar een 
tableau van is gemaakt. het 
tableau versiert de wand in 
de entreehal. Een ding moet 
er nog gebeuren. De wand 
waarop het tableau hangt 
moet nog even van een 
kwastje verf worden voor
zien. Daarna zal het onge
twijfeld heel fijn wonen zijn 
in Darwinhof.
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Karim en Mo
www.autobedrijfkarimo.nl

Curiestraat 10, 2041 CD Zandvoort T. 023-5733792
F. 023-5733793 E. autobedrijfkarimo@planet.nl

Onderhoud en reparatie alle merken
Occasions in - en verkoop

APK

Het Nederlandse + Rode Kruis
Het bestuur van de Vereniging Afdeling Zandvoort van het Nederlandse Rode Kruis  

nodigt u uit voor een algemene ledenvergadering te houden op

zaterdag  10 april 2010
om 16.00 uur

zaal open om 15.30 uur
in het Rode Kruisgebouw, 

Nicolaas Beetslaan 14 te Zandvoort.

AGENDA 
• Opening
• Notulen alg. leden-/jaarvergadering 4 april en 20 mei 2009*
• Ingekomen stukken en Mededelingen 
• Bestuursverkiezing 
 - Voordracht van de heer J. Molenaar, penningmeester.
 - Verkiezing van statutair aftredende bestuursleden:  
  Herkiesbaar is mevrouw M.E. Joustra, taakveldcoördinator opleidingen 
  en niet herkiesbaar mevrouw J.N. Beekhuijs-van Mourik, secretaris.
Eventuele tegen/medekandidaten kunnen zich overeenkomstig de statuten aanmelden.
• Aanstellen Beheerder
• Jaarverslag 2009
• Samen Eén
• Rondvraag en Sluiting

* Liggen vanaf 27 maart ter inzage in het Rode Kruisgebouw, Nicolaas Beetslaan 14 te Zandvoort

Indien verhindert graag even een bericht naar: Anneke Beekhuijs, tel. 023-5719590, 
email: G.Beekhuijs@casema.nl.

Met vriendelijke Rode Kruisgroet,
namens het bestuur,
Anneke Beekhuijs
Secretaris

De nieuwste trend op nagelgebied! 
Nu bij Boudoir by Sara het OPI Axxium Gel Systeem. Deze gel is een lak 
die uw nagels beschermt en sterk houdt zodat uw nagels kunnen groeien 
zonder af te breken. Men zal zelfs niet merken dat u een gel draagt, 
want de Axxium gel is bijna identiek als een gewone nagellak en heeft 
dezelfde mooie glans. De gel blijft wel 3 tot 5 weken zitten, het heeft een 
natuurlijke uitstraling en de gel is sterk, duurzaam en soepel. Ook is de gel 
prachtig op de teennagels en blijft dan wel zo een 8 weken zitten.
Prijs 29,50 euro

Bel vrijdagmiddag 06-1139 1478 of mail: info@zvo-verspreiders.nlKrant niet ontvangen?

Zaterdag 27 maart
Open huis 16.00-19.00 uur
U bent van harte welkom

Na 20 jaar strijd is het eindelijk een feit
Cafetaria AnyTyme De Oude Halt 

na 26 en 1/2 jaar in een nieuw pand.
Ons trouwe team Sven en Anouk,

Marcel, Marcella en Mitchell. 

Vondellaan 2B- Zandvoort 023-5716527
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Afgelopen week was de start van de landelijke “grote schoon
maak” van de openbare ruimte. Gemeenten en inwoners van 
Zandvoort zijn samen begonnen de stoepen, plantsoenen, ber
men, goten en trappen schoon te maken. 

Ook de zon is er inmiddels voorzichtig bijgekomen. Er is dus 
geen enkel beletsel meer om de bezem te pakken en uw eigen 
straatje schoon te vegen, en misschien een klein stukje meer? 
Om uiteindelijk een voldaan gevoel te krijgen over de bijdrage 
aan een prettige leefomgeving.

Samen houden we zo ZANDVOORT SCHOON!?

ZANDVOORT SCHOON!? het voorjaar in.......

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)

Kennemer Gasthuis. 
De patiënten en ver
zorgers stonden in de 
hal van de polikliniek 
rondom het koor opge
steld en genoten van 
het optreden. Voor een 
aantal Zandvoortse pa
tiënten een feest der 
herkenning natuurlijk, 
maar voor alle aan

wezigen een zeer welkome 
verrassing tijdens een veelal 
langdurig verblijf in 
het ziekenhuis. Dat 
het optreden zeer werd 
gewaardeerd bleek uit 
het meezingen, mee
deinen en zichtbaar 
genieten van de pa
tiënten en hun verzor
gers. Bij het slotlied, 
You never walk alone, 
viel hier en daar zelfs 
een  traan.

Nieuwe Oude Halt 
De nieuwe Oude Halt wordt 
komende zaterdag officieel 
geopend. Marcel en Marcelle 
Schoorl hebben lang op hun 
nieuwe onderkomen moe
ten wachten maar eindelijk 
is het dan zover. De feeste
lijkheden zullen gepaard 
gaan met een voetbaltoer
nooitje voor 12 tot 16 jarigen 
in de eveneens nieuwe voet
balkooi direct naast de Oude 

Halt. Het leek het on
dernemerspaar tevens 
een leuk idee om aan 
de opening een open 
dag te verbinden en 
daarom is iedereen 
van 16.00 tot 19.00 
uur van harte welkom. 

Paasmusical 
De Kinderen van de 

Kust zijn bezig onder lei
ding van Maaike Cappel een 
Paasmusical in te studeren, 
die een jaar of vier geleden 
ook is uitgevoerd: ‘Tijd om 
op te staan’. Kinderen zingen 
en acteren over de gebeurte
nissen van de Goede Week: 
van Palmzondag tot Pasen. 

Speels, creatief, eigentijds 
en trouw aan de bijbelse 
bronnen. Er hebben  zich 
verrassend veel kinde
ren aangemeld, in totaal 
zestig. De musical zal ko
mende zaterdag om 19.30 
uur in de Protestantse kerk 
voor familie en belangstel
lenden worden uitgevoerd.

Herten zoeken 
parkeerplaats

De herten worden met 
de dag brutaler en zijn op 
klaarlichte dag al gesigna
leerd op het parkeerplaats
je bij de Koningstraat. 
Misschien zijn de bakken 
met blauwe en gele viool
tjes die her en der in het 
centrum staan debet aan 
het bezoek? In ieder geval 
zijn de herten nu toch wel 
iets te ver gegaan!

Scout-It-Out
De scoutinggroepen in de 
regio zetten zaterdag 27 
maart tijdens de regionale 
fietsdag ScoutItOut de 
deuren wijd open. Van 11.00 
tot 15.00 uur kan ieder
een meefietsen langs de 
clubhuizen op verrassend 
mooie plekjes in en rond
om Haarlem en Zandvoort. 
Eén van de startpun
ten is de Zandvoortse 
Scoutinggroep The Buf fal
o’s Duintjesveldweg/Jac. 
P. Thijsseweg waar jong 
en oud terecht kan voor 
de diverse routes en een 
fietsvlaggetje. Aanmelden 
is niet nodig en deelname 
is gratis. 

Winnaars bezorgactie

Voorafgaande aan de ver
kiezingen had de VVD 
Zandvoort onder de bezor
gers van de Zandvoortse 
Courant een aantal prijzen 
ter beschikking gesteld 
voor de beste bezorging 
van de verkiezingsflyers 
van de VVD, die tegelijk 
met de krant werden be
zorgd. Afgelopen vrijdag
middag werden de beste 
drie bezorgers in de ka
mer van VVDwethouder 
Wilfred Tates uitgenodigd 
om de prijzen in ontvangst 
te nemen. Helaas kon de 
winnaar, Fred Foppen, niet 
aanwezig zijn maar de 
nummers 2 en 3 ontvingen 
uit handen van Tates hun 
prijzen ter waarde van € 
100 en € 50. Foppen heeft 
zijn prijs, € 150, inmiddels 
thuisbezorgd gekregen.

Mannenkoor 
naar polikliniek

Op uitnodiging van de 
geestelijk verzorgers Elly 
Walet en Carla van Erp van 
het Kennemer Gasthuis in 
Haarlem Noord, heeft het 
Zandvoorts Mannenkoor 
vorige week woensdag 
een optreden verzorgd 
voor de patiënten van het 

Zandvoortse Courant paaspuzzel
In aanloop naar Pasen is de Zandvoortse Courant vorige 
week gestart met de paaspuzzelactie. Drie weken lang 
staan er in verschillende advertenties verspreid door de 
krant een letter en een cijfer verborgen. De cijfers geven 
de plaats aan van de letter in de oplossing. Door na drie 
weken alle letters in de goede volgorde te plaatsen, vindt 
u de oplossing van de puzzelactie. 

Als u de oplossing compleet 
heeft, kunt u deze in een 
gesloten envelop inleveren 
bij Bruna Balkenende aan 
de Grote Krocht of via het 
sturen van een email naar: 
paasactie@zandvoortsecou
rant.nl. Vermeld bij uw oplos
sing altijd uw naam, adres en 
telefoonnummer. 

Onder de goede inzendin
gen worden mooie prijzen 
verloot, waaronder:
 Kaashuis Tromp: 1 kilo 
Hollandse kaas
 Slagerij Horneman: gour
metschotel voor 4 personen
 Chocoladehuis Willemsen: 
Paasei van chocolade

DORSMAN.NL OF 023-5714534

Autoverzekering
vanaf € 6,- p/mnd

* startkorting tot 65%

Volgende generatie dient zich aan
Volgende week donderdag zal de exploitatie van Ver-

steege’s IJzerhandel in de Pakveldstraat in andere handen 

overgaan. Een goed bewaard geheim dat alleen intimi wis-

ten. Hoewel, niet echt andere handen want Peter Verstee-

ge doet zijn bedrijf over aan zijn zoon Martijn die al eens 

als stagiaire bij zijn vader in de zaak heeft gestaan.

“Ik heb hier bijna 45 jaar ge
werkt en met veel plezier. Nu 
ik echter mijn laatste droom 
werkelijkheid heb zien wor
den, mag Martijn het gaan 
doen. ‘Ons’ pleintje, in de 
volksmond het ‘Lippleintje’ 

genoemd, heeft een offi
ciële status gekregen. We 
staan zelfs vermeldt op de 
parkeerkaartjes die je uit 
de parkeermeter krijgt”, ver
telt hij trots. Vorig jaar nog 
bleek uit een gemeentelijke 

schouw dat men het plein
tje was vergeten te mel
den. Dat is nu goedgezet en 
Versteege is er wat trots op. 
“Mijn Liesbeth en ik gaan ons 
nu voorbereiden voor een 
mooie en lange reis door de 
hele wereld”, sluit hij af. U 
bent van harte uitgenodigd 
om komende donderdag 
tussen 09.00 en 10.00 uur 
deze aimabele Zandvoortse 
ondernemer voor voorlopig 
de laatste keer de hand te 
schudden en zijn ‘zeun’ een 
goede toekomst te wensen.



BEL 023 – 5 731 999

www.vrijehuizenmarkt.nl of 
www.nicktenbroeke.nl 

Nick ten Broeke
Emmaweg 21

2042 NT ZANDVOORT

F.: 023 – 5 732 007
M.: 0655 – 13 03 65
E: nick@vrijehuizenmarkt.nl

Aanbod Vrijehuizenmarkt
ook op Funda!

Voordelen Vrijehuizenmarkt op een rij:
• De leukste courtage van Nederland*;
• Bezichtigingen en afspraken 7 dagen per week, ook ’s avonds;
• Persoonlijke en pro-actieve karakter van onze dienstverlening;
• Etalage op A-1 lokatie aan de Grote Krocht in Zandvoort;
• Optimale woning presentatie, fotografie en woning beschrijving;
• Complete makelaardij: uw persoonlijke makelaar bij verkoop, 
 aankoop, verhuur en beheer;
• No cure, no pay;
• Gratis waardebepaling van uw woning*;
• Bel of mail ons voor een vrijblijvende afspraak!
• Uw woning wordt geplaatst op de volgende websites: 
 funda.nl, zah.nl, jaap.nl, huislijn.nl en natuurlijk Vrijehuizenmarkt.nl! 
* Vraag naar de voorwaarden

Karel Doormanstraat 8-8  Zandvoort

Spoorbuurtstraat 12  Zandvoort

M. v. Sint Aldegondestr. 11 Zandvoort

Celsiusstraat 191  Zandvoort

Doctor C A Gerkestraat 75  Zandvoort

Martinus Nijhoffstraat 79  Zandvoort

Martinus Nijhoffstraat 61  Zandvoort

Oosterparkstraat 53  Zandvoort

•	 BEZICHTIG DEZE WONING ZONDER AFSPRAAK TIJDENS HET “OPEN HUIS” 
A.S. ZATERDAG 27 MAART 12-15 UUR!

•	 Moderne,	verrassend	ruime	eengezinswoning	met	o.a.	moderne	keuken,	moderne	
badkamer,	4	(optie	5)	slaapkamers,	voor-		en	besloten	achtertuin!

•	 Beg.	gr.:	royale	living	met	toegangsdeur	naar	en	zicht	op	de	tuin,		
moderne	keuken	vzv	div.	inbouwapp.;

•	 1e	verd.:	3	slaapkamers,	moderne	badkamer	vzv	ligbad,	wastafelmeubel	en	2e	toilet;

•	 BEZICHTIG DEZE WONING ZONDER AFSPRAAK TIJDENS HET “OPEN HUIS”
 A.S. ZATERDAG 27 MAART 12-15 UUR!

•	 Moderne	tussenwoning	met	o.a.	riante	uitbouw	aan	de	achterzijde,	royale	living,	
moderne	keuken,	moderne	badkamer,	5	slaapkamers,	voor-	en	achtertuin	op	het		
zuiden	met	achterom!

•	 Beg.	gr.:	o.a.	riante	living	met	o.a.	uitbouw	aan	de	achterzijde,	allesbrander		
en	opensl.	deuren	naar	de	tuin,	moderne	open	keuken	vzv	div.	inbouwapp.;

• BEZICHTIG DEZE WONING ZONDER AFSPRAAK TIJDENS HET “OPEN HUIS”  
A.S. ZATERDAG 27 MAART 12-15 UUR!

• Deze	uitstekend	onderhouden,	moderne	20-er	jaren	tussenwoning	met	opbouw	(2007)	
met	riant	dakterras,	voortuin	en	besloten	patio	op	het	oosten,	is	rustig	gelegen	in	de	
geliefde	en	kindvriendelijke	“Parkbuurt”!	

• Beg.	gr.:	modern	toilet	met	fontein,	sfeervolle,	zonnige	woonkamer	(ca.	8,0	X	3,4	mtr)	met	
schuifpui	naar	achtertuin,	schouw	met	open	haard	en	eiken	vloerdelen,		
moderne	keuken	vzv	div.	inbouwapp.	en	toegang	tot	achtertuin;

•	 Topappartement! Direct te betrekken, uiterst verzorgd en royaal 
3- (voorheen 4-) kmr appartement met zonnig balkon op het zuidwesten  
met fraai zeezicht!

•	 Gelegen	op	de	4e	(tevens	hoogste)	verdieping	van	een	goed	onderhouden		
appartementen	complex;

•	 Gesitueerd	op	loopafstand	van	openbaar	vervoer	(Station	NS),	winkels	en	restaurants;
•	 Zonnige,	zeer	riante	living	(zuidwest	ligging)	met	fraai	kamerbreed	zeezicht		

• BEZICHTIG DEZE WONING ZONDER AFSPRAAK TIJDENS HET “OPEN HUIS” A.S. 
ZATERDAG 27 MAART 12-15 UUR!

• Charmante,	gerenoveerde	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,		

• BEZICHTIG DEZE WONING ZONDER AFSPRAAK TIJDENS HET “OPEN HUIS”
A.S. ZATERDAG 27 MAART 12-15 UUR!

• Een	gerenoveerde	5-kamer	halfvrijstaande	woning	met	een	
onderhoudsvriendelijke	tuin	rondom	met	patio!

• Gelegen	in	een	kindvriendelijke	woonomgeving	in	Zandvoort	Zuid	(parkbuurt);
• Beg.	gr.:	o.a.	modern	toilet,	zonnige	L-vormige	woonkamer	met	grenen	vloerdelen,	schouw	

met	open	haard	en	openslaande	deuren	naar	moderne	keuken	vzv	div.	inbouwapp.,	bijkeuken;
• 1e	verd.:	3	slaapkamers,	luxe	badkamer	vzv	ligbad	met	gecombineerde	douche	en	modern	

• BEZICHTIG DEZE WONING ZONDER AFSPRAAK TIJDENS HET “OPEN HUIS” A.S. 
ZATERDAG 27 MAART 12-15 UUR!

•	 Luxe,	halfvrijstaande	woning	met	garage,	oprit	en	een	onder	architectuur		
aangelegde	voor-	en	achtertuin	met	achterom!

•	 Gelegen	op	een	perceel	van	277	m²,	in	rustige	woonomgeving	in	“Nieuw	Noord”;
•	 Beg.	gr.:	riante	woonkamer	met	schouw	en	toegang	tot	luxe	open	keuken		

vzv	div.	inbouwapparatuur;	

• Moderne, halfvrijstaande 70-er jaren woning met o.a. royale living, moderne 
keuken, 2 badkamers, 4 slaapkamers,  loggia en balkon, voor- en besloten  
achtertuin op het noordoosten!

• Parkeermogelijkheid	voor	1	auto	op	eigen	terrein;	
• Beg.	gr.:	royale,	zonnige	living	(ca.	9,6	X	3,7	mtr)	met	o.a.	schouw	met	open	haard,	eiken-

houten	vloerdelen	en	schuifpui	naar	achtertuin,	moderne	open	keuken	vzv	div.	inbouwapp.;
• 1e	verd.:	2	slaapkamers	(1	met	loggia),	moderne	badkamer	vzv	ligbad,	wastafelmeubel,	

design	radiator	en	toilet;

Vraagprijs: 
€ 259.000,- k.k.

Vraagprijs: 
€ 237.500,- k.k.

Vraagprijs: 
€ 329.000,- k.k.

Vraagprijs: 
€ 459.000,- k.k.

Vraagprijs: 
€ 398.000,- k.k.

Vraagprijs: 
€ 349.000,- k.k.

Vraagprijs: 
€ 369.000,- k.k.

Vraagprijs: 
€ 369.000,- k.k.

Een huis kopen of verkopen?
Bel Nick ten Broeke

•	 2e	verd.:	1	(optie	2)	ruime	slaapkamer,		
kast	met	aansluiting	was/droogmachine;

•	 Voortuin	op	zuidoosten	en	achtertuin		
(ca.	60	m²,	11	mtr	diep)	op	noordwesten	
met	achterom	en	stenen	schuur;

•	 Woonoppervlakte	ca.	120	m²,		
perceel	127	m²,	inhoud	ca.	310	m³.

•	 1e	verd.:	3	slaapkamers,	moderne	badkamer		
vzv	douchecabine,	modern	wastafel	meubel		
en	2e	toilet	(wandcloset);

•	 2e	verd.:	2	slaapkamers;
•	 Voortuin	op	noorden	en	achtertuin	op	het		

zuiden	met	achterom	en	stenen	schuur;
•	 Woonoppervlakte	ca.	125	m²,		

perceel	104	m²,	inhoud	ca.	325	m³.

NIEUWE PRIJS

NIEUW NIEUW NIEUW

toilet,	zeer	ruime	kelder/hobbyruimte,	2	slaap-
kamers,	nette	badkamer	met	bad/douchecombi-
natie	en	wastafelmeubel,	royale	vliering/berging;

•	 Besloten	dakterras	op	het	zuidoosten;
•	 Kleine	voortuin	op	het	westen	en	kleine	achter-

plaats	op	het	oosten	met	achterom;
•	 Woonoppervlakte	ca.	95	m²,	perceel	52	m²,		

inhoud	ca.	265	m³.

wastafelmeubel;
• Tuin	rondom	is	deels	op	zuiden	en	deels	op	

westen	gelegen	en	beschikt	over	een	patio,	
berging	en	open	haard;

• Woonoppervlakte	ca.	85	m²,	
perceel	114	m²,	inhoud	ca.	220	m³.

•	 1e	verd.:	3	slaapkamers,	luxe	badkamer	met	
ligbad,	2e	toilet,	douchecabine	en	wastafel;

•	 2e	verd.:	ruime	overloop/berging		
en	2	slaapkamers;

•	 Voortuin	op	zuiden	en	royale	(ca.	12,5	X	10	mtr),	
besloten	achtertuin	op	het	noorden	met	achterom;

•	 Woonoppervlakte	ca.	155	m²,		
perceel	277	m²,	inhoud	ca.	370	m³.

• 2e	verd.:	2	slaapkamers	(1	met	balkon),	
badkamer	vzv	doucheruimte	en	2e	toilet;

• Voortuin	op	zuidwesten	en	achtertuin	op	
noordoosten	met	achterom	en	stenen	schuur;

• Woonoppervlakte	ca.	140	m²,	
perceel	137	m²,	inhoud	ca.	450	m³.

(aangrenzende	voormalige	slaapkamer	erbij	
getrokken)	met	open	haard,	laminaatvloer		
en	schuifpui	naar	balkon	op	zuidwesten,	moderne	
keuken	vzv	div.	inbouwapp.	en	toegang	tot	klein	
balkon	op	noordoosten,	luxe	badkamer	voorzien	
van	whirlpool,	sep.	douchecabine,	wastafel,	toilet	
(wandcloset)	en	vloerverwarming,	2	slaapkamers;

•	 Woonoppervlakte	ca.	100	m²,	inhoud	ca.	275	m³.

OPEN HUIZEN ROUTE 
VRIJEHUIZENMARKT ZANDVOORT!

Ook Vrijehuizenmarkt Heemstede - Zandvoort e.o. neemt 
met een aantal woningen deel aan de Nationale Open 

Huizenroute welke a.s. zaterdag 27 maart wordt georgani-
seerd. Tussen 12.00  en 15.00 uur kunt u de deelnemende 
woningen zonder afspraak en vrijblijvend bezichtigen.

Kunt u zaterdag toevallig niet? Bij Vrijehuizenmarkt kunt 
u ALTIJD - 365 dagen per jaar, 7 dagen per week - van ’s 
morgens 08.00 uur tot ’s avonds 21.00 uur terecht voor 

een bezichtiging. Dát is pas klantgerichtheid!

• 1e	verd.:	3	(slaap)kamers,	moderne	
badkamer	vzv	ligbad,	wastafelmeubel,		
2e	toilet	en	design	radiator;

• 2e	verd.:	1	royale	slaapkamer	vzv	opensl.	
deuren	naar	riant	dakterras;

• De	woning	beschikt	over	een	voortuin	op	
het	westen	en	een	besloten	patiotuin	op	het	
oosten	met	stenen	schuur	en	achterom;

• Woonoppervlakte	ca.	115	m²,	
perceel	110	m²,	inhoud	ca.	300	m³.

OPEN 
HUIS

OPEN 
HUIS

OPEN 
HUIS

OPEN 
HUIS

OPEN 
HUIS

OPEN 
HUIS
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Wethouder samen met 
vrijwilligers aan de slag

Opening 
Strandseizoen 2010

Style & Fashion show

Zandvoortse 3e in 
schrijverswedstrijd

Steun Amanda Pellerin

Vorige week vrijdag was de landelijke vrijwilligers actie. 
Ook in Zandvoort werd daar aandacht aan besteed. Ver-
schillende Zandvoortse organisaties hadden zich aange-
meld op de website van NL DOET met een vrijwilligersklus. 
De actie is georganiseerd door het Oranjefonds en Movisie.

Op 27 maart wordt traditiegetrouw het nieuwe strandsei-
zoen geopend. Dit jaar is gekozen om de opening in sa-
menwerking met het Juttersmu-ZEE-um te organiseren. 
Het wordt een korte maar leuke bijeenkomst.

Maandagavond 29 maart staat café Neuf in de Haltestraat 
geheel in het teken van de Style & Fashion show Night at 
Neuf. Ladyspeaker Marianne Rebel zal vanaf 19.00 uur voor 
140 gelukkigen, alle kaarten zijn helaas al uitverkocht, de 
presentatie van dit modefestijn op zich nemen. 

Onze 15-jarige plaatsgenote Lotte Determann is derde ge-
worden in de regionale voorronde van het landelijk kam-
pioenschap ‘Write now!’. Vorige week werden tijdens een 
feestelijke avond in de Haarlemse Toneelschuur de uitsla-
gen bekend gemaakt.

Komende zondag, tijdens de 3e Runners World Zandvoort 
Circuit Run, staat het centrum van Zandvoort bol van de 
activiteiten. Een heel leger van vrijwilligers zet zich in om 
de lopers en de kijkers te vermaken. Eén daarvan is heel 
speciaal. De 21-jarige plaatsgenote Amanda Pellerin zal, 
ondanks haar handicap, een uur gaan ‘droogfietsen’ om 
zodoende geld in te zamelen voor het Revalidatiefonds.

Wethouder Toonen assisteert de vrijwilligers

Onder andere was wet
houder Gert Toonen samen 
met Peter van Kessel en Jan  
van Bavelgem druk bezig 
met het maken van twee 
grote tuinbakken voor 
Steunpunt OOK Zandvoort. 
Het steunpunt wil graag 
voor haar dagbesteding  
senioren, OOK Samen ge
naamd, een binnentuin cre

Het programma ziet er als 
volgt uit: inloop vanaf 14.00 
uur bij het JuttersmuZEE
um en beneden op het 
strand bij de partytent waar 
ook de vaar en voertuigen 
zijn te bezichtigen die borg 
staan voor de veiligheid 
van het strand en op zee. 
Tevens staan de kunstwer
ken van zwerfafval gemaakt 
door schoolkinderen op het 
strand.

Het officiële gedeelte begint 
om 14.20 met een gedicht 
van Ada Mol, Dichter bij Zee. 
Om 14.30 uur opent wethou
der Wilfred Tates het strand
seizoen op een ludieke wijze, 
gevolgd door een korte uit
leg over wat ‘Kimo’ is. Verder 

De modezaken Drommel 
Exclusief, Drommel Apart 
en Sacktime geven een 
voorproefje van de nieuw
ste voorjaar en zomermode; 
kapsalon LaVogue laat met 
zes eigen modellen op de 
catwalk kleur en kniptech

De wedstrijd is voor 15 tot 
24jarigen die literaire in
spiratie hebben. Er werd dit 
jaar vanuit de omgeving van 
Haarlem voornamelijk proza 
en poëzie aangeleverd die 
door een vakkundige jury 
werd beoordeeld. Lotte 
werd uiteindelijk derde en 
mocht een boekenbon van 
€ 75 in ontvangst nemen. 
Helaas heeft zij zich niet 

In een reactie op de website 
van Talpa Internet geeft het 
Revalidatiefonds aan: “Wij zijn 
heel blij met het initiatief van 
Amanda. Als iemand de afge
lopen weken heeft bewezen 
dat een lichamelijke beper
king niet in de weg hoeft te 
staan bij het bereiken van je 
doelen, dan is zij het wel. Dat 
past precies bij de doelstel
ling van het Revalidatiefonds: 
het Revalidatiefonds helpt 
mensen met een lichame
lijke handicap zo zelfstandig 
mogelijk mee te doen in de 
maatschappij. Amanda heeft 
heel veel partijen weten te 

eren. Deze binnentuin wordt 
gebruikt om gezamenlijke 
tuinactiviteiten te houden 
met de senioren en de kin
deren van de buitenschoolse 
opvang de Boomhut. Net 
zoals Toonen hebben zijn 
collegawethouders en de 
burgemeester zich afgelo
pen weekend ook ingezet 
als vrijwilliger.

zingt om 15.05  het Gemengd 
Zandvoorts Koper Ensemble 
over de zee met aanslui
tend de overhandiging van 
de traditionele geschenken 
van de KNRM, Zandvoortse 
Reddingbrigade, de strand
politie en de watersportver
eniging. 

Het JuttersmuZEEum is 
geopend waar vrijwilligers u 
welkom heten. Aan de wand 
van het museum is een foto
presentatie te bezichtigen 
van de Circuit Run 2009 en 
tevens kunt u een diapresen
tatie zien over het jutten. De 
afsluiting van de feestelijke 
opening is gepland om 16.15 
uur. Iedereen is van harte 
welkom. 

nieken zien, terwijl parfume
rie Moerenburg makeup en 
styling tips zal geven. Aan 
het eind van de avond is er 
een loterij en zanger Jeroen 
Weerdenburg neemt het vo
cale entertainment voor zijn 
rekening.

geplaatst voor de finale die 
voorbehouden is voor de 
18 regionale winnaars uit 
Nederland en Vlaanderen 
en drie inzenders die van 
de landelijke jury een wild
card kregen. Wie de finale 
wint, mag zich het grootste 
Nederlandstalige schrijfta
lent van het jaar noemen. In 
totaal werden 1.372 inzen
dingen ontvangen.

overtuigen haar te steunen 
en er staat een prachtig be
drag op de teller. Een gewel
dige prestatie waarvoor we 
haar heel dankbaar zijn. We 
wensen haar veel succes de 
28ste!” Haar streefbedrag is  
€ 3200 en daarvan heeft zij 
bij het maken van dit artikel 
al € 3.080 bij elkaar. Gaat 
u haar zondag vanaf 13.30 
uur op het Gasthuisplein 
aanmoedigen en doneer ter 
plekke als u dat nog niet ge
daan mocht hebben. Laten 
wij allemaal zorgen dat het 
eindbedrag ver boven haar 
streefbedrag uit komt!

evenementen agenda

25 Ondernemersavond - Sunparks Zandvoort 
aan Zee. Aanvang 19.30 uur 

25 Bar Battle - 8e ronde: Team VVV Zandvoort in de 
Klikspaan. Aanvang 20.00 uur  

26 Mutated Minds - Live optreden in Yanks saloon. 
 Aanvang 22.00 uur, toegang gratis 

27 Opening Strandseizoen - JuttersmuZEEum

28 Circuit Run - Circuit, strand en centrum

28 70’s middag - Het Wapen van Zandvoort 
staat vanaf 15.00 uur in het teken van 
de muziek uit de jaren zeventig

29 Modeshow - Georganiseerd door 4 Zandvoortse 
bedrijven. In café Neuf, aanvang 19.30 uur

maart

VVV Zandvoort: 7 dagen per week geopend!

Mariaschool loopt voor
Sarcoïdose vereniging

Vorige week vrijdag heeft de Mariaschool een sponsor-
loop voor de Sarcoïdose Belangenvereniging Nederland 
georganiseerd. Alle groepen namen daaraan deel. Bij het 
ter perse gaan van de Zandvoortse Courant was het exacte 
bedrag nog niet bekend, zeker is wel dat het eindbedrag de 
€ 5000 zal overschrijden.

Sponsorloop Mariaschool

Sarcoïdose is een ziekte 
waarbij spontaan ontste
kingen ontstaan in verschil
lende organen en weefsels 
van het lichaam. Tot nu toe is 
er nog geen medicijn tegen 
sar coïdose gevonden. Reden 

voor de school om met een 
sponsorloop geld in te zame
len voor de SBN. Op 14 april 
aanstaande zal de SBN op 
een bijzondere manier het 
sponsorgeld in ontvangst 
komen nemen.
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BY CHRIS KUIN

Naast onze à la carte kaart :
 driegangen menu voor voor € 29,50 

 Trio van gerookte zalm, gerookte heilbot  
en Hollandse garnalen 

of
Pastrami van runderbil  

met een rode pesto mayonaise
iii

Biefstuk Hereford  
met een roomsaus van champignons en cognac

of
Blackened zalm  

met een Provençaalse roomsaus
iii

Dame Blanche

Dinsdag gesloten
Zeestraat 36

2042 LC Zandvoort
023-5736680

www.restauranthugoos.nl

Als je je ei niet kwijt kunt...

Altijd wat te doen,
Altijd gezellig!

Strandpaviljoen Boom 11
te Zandvoort
Tel.023-5717580

Op onze ouderwetse manier
Goulashsoep - 3 soorten vlees - Palacinka of

Vissoep - Zeebaarsfilet - Palacinka 

€10,50
Als brunch, lunch of diner. De gehele week door.

Graag tot ziens, fam. Boom

 

 

 

 

Seniorenmenu: € 7,00 
Ma 14-09-09  Gebakken tartaar met gebakken aardappelen en spinazie 

Di 15-09-09  Kibbeling met frites, sla en sausjes 

Wo 16-09-09  Macaroni met een gebakken ei 

Do 17-09-09 Andijvie stamppot met een bal gehakt 

Vr 18-09-09  Vissticks met frites, doperwten en wortelen 

Za 19-09-09  Nasischotel met 1 stokje saté en een gebakken ei 

Zo 20-09-09  Kippotje met frites en sla 

Ma 21-09-09  Gebakken lever met aardappelpuree en rode kool 

Di 22-09-09  Scholfilet met gebakken aardappelen en wortelen 

Wo 23-09-09 Hutspot met warme worst en gebakken spek 

Do 24-09-09  Schnitzel met frites en witlof 

Vr 25-09-09 Gestoofde kabeljauw met aardappelpuree en bloemkool 

Za 26-09-09  Kippenbout met frites en sla 

Zo 27-09-09  Bal gehakt met gebakken aardappelen en bloemkool 

Bestellen voor 11.00 en bezorgd tussen 12.00 en 14.00 uur of eventueel tussen 16.00 en 
17.30 uur.  U kunt ook een plaatsje reserveren in ons restaurant om gebruik te maken 
van het seniorenmenu. Bent u in bezit van de ZandvoortPas, dan krijgt u een toetje 
gratis. 

Brasserie restaurant Harocamo 

Kerkstraat 14  |  023-5712102 

Geen zin om te kokkerellen? Gewoon Harocamo even bellen!
Wij bezorgen voor ieder wat wils, zoals broodjes, saté, 
spareribs, diverse visgerechten of een uitgebreid diner.
U kunt het zo gek niet bedenken!

Let op! Ook de seniorenmenu’s à € 7,-- 
en de daghap à € 10,-- bezorgen wij gratis!

  Bel: 5712102 
  kijk voor meer info:
  www.harocamo.nl 

Brasserie restaurant Harocamo 
Kerkstraat 14, 2042 JE Zandvoort
Geopend van 9.00 tot 22.00 uur
Woensdags gesloten

Strandpaviljoen

is weer open!
De nieuwe eigenaren, Marcel Kokernoot  

en Marco Coster heten u van harte welkom.

Wij zijn nieuw, maar willen het oude Skyline  
gevoel behouden. Daarom ook dit jaar weer het 

traditionele paasontbijt en eieren zoeken 
op 2e paasdag vanaf 10.00 uur.

Voor informatie en reserveringen kunt u bellen met 
023-5714525.

Wij zijn dagelijks geopend vanaf 9.00 uur.
Onze avondkeuken gaat open vanaf vrijdag 2 april.

Tot ziens bij Skyline,
Het Skylineteam

Wegens omstandigheden 
waren wij helaas een poosje gesloten.

Wij willen bij deze de inwoners van Zandvoort 
bedanken voor hun begrip en medeleven.

Nu zijn we er weer elke dag
van 16.00 - 22.00 uur

BEL DE BEZORGLIJN!
Tel.:023-571 37 96

(Wij bezorgen niet op maandag)

www.riminizandvoort.nl

P.S. wij bezorgen alleen in Zandvoort, niet op campings, strand en zomerhuisjes

www.wapenvanzandvoort.nl                     
Tel.: 023-8223780
Geopend van woensdag t/m zondag

Zondag tijdens de 70’s staat

Hans Bank
achter de bar

Vanaf 1 april 
zijn wij ook weer op 

dinsdag geopend!

Van Stolbergweg 1 -  Tel. 57 170 93

TELEWAY
Littekenloos  
verwijderen van:

Couperose•	
Fibromen•	
Wratten•	
Vetknobbeltjes•	
Pigmentvlekken•	

Prijzen vanaf  € 50,-  
per behandeling

YAG LASER
Het verwijderen van:

Body tattoo’s•	
Foutieve perma-•	
nente make-up
Pigmentvlekken•	
Maakt donkere         •	
littekens licht

Prijzen vanaf  € 50,- 
per behandeling
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C U L T U U R
Veel kijkplezier bij de Wurf Bijzondere uitvoering 

Classic ConcertsIn plaats van twee avonden besloot folklorevereniging de 
Wurf om de jaarlijkse toneeluitvoering maar eenmalig aan 
te bieden. Het was een juiste beslissing want niets is leu-
ker om voor een volle zaal te spelen. Ook de uitvoering de 
dag erna in het Huis in de Duinen was een groot succes.

Onder leiding van de eminente dirigent André Kaart, gebo-
ren en getogen Haarlemmer, vond zondag jl. een geweldig 
concert plaats in de Protestantse kerk. Ondanks het mooie 
lenteweer, dat in het centrum een drukke pantoffelparade 
te zien gaf, was de kerk goed gevuld. 

De acteurs worden bedankt voor hun spel
Die Haerlemsche Musyckcamer

dige man die wel iets voor 
haar voelt. Hij stuurt haar 
een liefdesbrief en brengt 
haar later een bezoek. 
Argeloos schenkt Annemarie 
haar Jacob twee overheer
lijke glaasjes brandewijn in. 
Jacob valt als een blok van 
zijn stoel en is niet meer 
wakker te krijgen. De buur
mannen Dirk en Jaap schie
ten haar te hulp en brengen 
Jacob op een ladder naar 
het dichtstbijzijnde kroegje 

door Nel Kerkman

Het toneelstuk ‘Het aanzoek 
van Jacob aan Annemarie’ 
werd geschreven door me
vrouw B. JongsmaSchuiten 
en is een komische aaneen
schakeling van toevallighe
den. Het stuk speelt zich af 
in de woning van weduwe 
Annemarie. Zij verdient haar 
kost als visloper en ontmoet 
tijdens het uitventen van 
haar vis te Haarlem een aar

waar de politie hem vindt. 
Later blijkt de brandewijn 
een haargroeimiddel te zijn. 
Ondanks alles blijft Jacob van 
Annemarie houden en vraagt 
haar ten huwelijk. Het brui
loftsfeest is het sluitstuk van 
het toneelspel.

Zoals de ouden zongen
Hoewel de toneelbezetting 
kleiner wordt, groeit het to
neelspel van de spelers. De 
oudste toneelspeelster, Rie 
Molenaar, declameerde tij
dens het bruiloftfeest een 
mooi gedicht en ook haar 
zang is nog steeds gewel
dig. Els Hoogervorst zette 
met veel expressie een per
fecte Annemarie neer. Mieke 
Hollander en Ans Veldwisch 
zijn zeer bedreven in het im
proviseren. Zonder planken
koorts speelde de 7jarige 
Amber Donkerlo haar rolletje 
en danste dapper mee met 
‘Gort met stroop’. Als van
ouds was Bob Gansner de 
komische noot in het spel en 
samen met Freek Veldwisch 
leefden de heren zich heerlijk 
uit om Jacob, gespeeld door 
Willem Schilpzand, op het 

Zoekplaatje
Al vrij snel werden we gebeld door de heer Keur, beter be
kend als bakker Keur. Enigszins verbaasd over het feit dat 
we dezelfde foto hadden als die hij in zijn fotoalbum had 
zitten. Hij herkende het echtpaar als zijnde Arie Molenaar 
(Arie Veis), van beroep visser, en Kornelia Molenaar, de 
ouders van zijn grootvader Pieter Molenaar.

Arie is een zoon van De Puur. Hij is geboren op 14041848 
en overleden op 4101925 op de leeftijd van 77 jaar. Voor 
die tijd een zeer hoge leeftijd. Cornelia is de dochter van 
Pieter Molenaar, van beroep schoenmaker, en Grietje 
Pietersdr. van der Schinkel, geboren 10091850 en over
leden op 10011925. Ze kregen 5 kinderen, 3 dochters en 2 
zonen. De heer Keur in bijzonder geïnteresseerd in de fa
miliegeschiedenis en alles wat met oudzandvoort te ma
ken heeft. Daarnaast heeft hij een enorme kennis van de 
Zandvoortse bijnamen waar we graag gebruik van maken.

Ook dit zoekplaatjes is dus opgelost en bleek gelukkig niet 
moeilijk te zijn. Volgende week een nieuwe foto.

laddertje (‘leerje’) te krijgen. 
Ook de bijrollen van Corry 
Jochems en Ton Daane als 
echtpaar, Alma Daane als 
buurvrouw en Hans Gansner 
als agent werden foutloos 
neergezet. Onder begelei
ding van accordeonist Ruud 
Schouten zong men tot slot 
gezamenlijk ‘Hoe zou het zijn 
in Zandvoort’ en natuurlijk 
het Zandvoorts volkslied. De 
regie die jarenlang in profes
sionele handen is geweest 
van Rob van Toornburg, is 
overgenomen door souffleu
se Sylvia Holsteijn. Ronald 
Hoogervorst verzorgde het 
licht en geluid.

Somber
De sombere mededeling 
dat het misschien de laatste 
toneelvoorstelling zou zijn 
is gelukkig positief omge
draaid. Zandvoort kan nog 
jaren genieten van dit heerlij
ke toneelspel. Wel is de Wurf 
op zoek naar nieuwe leden. 
Dus hebt u zin om mee te 
doen? Neem dan contact op 
met Freek Veldwisch via tel. 
5716487 of kijk op www.de
wurf.nl voor meer informatie. 

vanni Battista Persolesi da
teert uit 1736 en verhaalt 
in een twaalftal gezangen 
van het smartelijk lijden van 
Maria, die haar zoon Jezus aan 
het kruis ziet sterven. Een deel 
van de Latijnse tekst luidt ver
taald: “De moeder stond door 
smart bevangen en met tra
nen langs haar wangen, waar 
haar zoon gekruisigd hing; en 
het was haar in haar lijden of 
een zwaard haar kwam door
snijden, dat dwars door het 
hart heen ging.” De jonge 
zusters Charlotte (1979 alt/
mezzo) en Josefien (1981 so
praan) Stoppelenburg komen 
uit een gezin van professio
nele musici en zingen heel 
vaak samen. Zowel de duet
ten als de soli waren heel 
indrukwekkend, ingeleefd en 
expressief. Hun mooie, volle 
stemmen kwamen volledig 
tot hun recht, zoals o.a. in ‘O 
Quam Tristis et Afflecta’, ‘Fac, 
ut Ardeat cor Meum’ en ‘Quis 
est Homo’.

Volkomen terecht kregen zij 
aan het einde een ovationeel 
applaus, dat mede bestemd 
was voor de sublieme ‘onder
steuning’ door het orkest! 

Het volgende concert van de 
Stichting Classic Concerts is 
op zondag, 18 april a.s., wan
neer het koor Sine Nomine 
onder leiding van Paul Valk 
zal optreden.

Het kamerorkest Die Haer
lem sche Musyckcamer, in 
1946 opgericht door Kaart 
en bestaande uit een twin
tigtal strijkers, begon met 
het ‘Concerto Armonico IV 
van Graaf Unico Wilhelm van 
Wassenaer. Deze Nederlandse 
staatsman/diplomaat en 
amateurviolist werd in 1692 
geboren op het landgoed 
Twickel in Delden, waar het 
manuscript van deze mooie 
harmonieuze compositie in 
1981 weer boven water kwam. 
Hierna volgden twee in 1891 
gecomponeerde romanti
sche melodieën van de Noor 
Edward Grieg, gebaseerd op 
volksmuziek: ‘Norsk’ en ‘Det 
föste Möde (de eerste ont
moeting). Van geheel andere 
orde en zoals de dirigent het 
omschreef “een expressief 
stuk met soms iets spon
taans en dissonants”, was de 
‘Ouverture for Strings’ van 
de in 1895 geboren Engelse 
componist Gordon Jacob. 
Heel verrassend! Het laatste 
nummer voor de pauze was 
‘een juweel van een klein stuk’ 
met een prachtige cellosolo 
van de hand van Max Reger 
(1873–1916 en tijdgenoot 
van Brahms). Deze ‘Lyrische 
Andante’ was een cadeau ter 
gelegenheid van het huwelijk 
van zijn beste vriend.

Stabat Mater 
Het Stabat Mater van Gio

Foto: bld01180
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Lentekriebels
met bloemen

Specialist voor al uw bloemwerken.

Bruna Balkenende
Grote Krocht 18 • 2042 LW Zandvoort

Tel. 023 571 6033 • brunabalk@planet.nl

Eerste paasdag gesloten
Tweede paasdag geopend

van 12.00- tot 17.00 uur

VAN AACKEN 
GLASZETTERSBEDRIJF 
levering en plaatsing alle glassoorten.

NU OOK:
vernieuwen kozijnen & schilderwerk.

vrijblijvende offerte!
023-5720480 / 06-41374921
email: aacken@kpnmail.nl

APK KEURING
Alle merken vanaf € 29,-

vraag naar de voorwaarden

Bij grote beurt gratis!

Transformatie begint hier...

Obagi is wereldwijd een van de meest 
bekende namen op het gebied van 

huidgezondheidsverzorging en heeft de 
voorkeur van artsen en huidtherapeuten 
over de hele wereld voor (gedeeltelijk) 

receptplichtige productlijnen, 
die de huid Transformeren. 

Ontdek de Obagi huidverzorgingsproducten 
en hoe zij uw huid transformeren op 

cellulair niveau, waardoor uw huid er niet 
alleen jonger uitziet, maar dit ook werkelijk is.

     Behandelingen vanaf € 25,00

DE SALON
Bilderdijkstraat 30 zw
2041 NK Zandvoort
0643049362

ZANDVOORT PAS

 5% 
korting

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

Op vertoon van

*Korting geldt niet op aanbiedingen

Grote Krocht 28  Zandvoort
Zaterdag 3 april

van 11.00 uur tot 16.00 uur

Nutrodag
Gratis voedingsadvies voor uw hond!

Nutrochoice, voor een gezonde huid, 
glanzende vacht en vitaliteit

De voorjaars/ 
zomer collectie 

hangt weer 
in de winkel!

o.a. JustB, Isla Ibiza, Roxy, Street One, Fransa enz…..
Nieuw! Lovable Soft BH 

B t/m D cup 
nu actieprijs € 29,95

www.rosarito.nl 
Grote Krocht 20B -Zandvoort -023-5715697

Grote Krocht 23 – 2042 LT Zandvoort
Tel:023-5735002 – ma 13:00-18:00
di t/m vrij 9:00-18:00 za 9:00-17:00

Nieuwe zomercollecties
tassen en Birkenstocks

zijn weer binnen
aanstaande zondag geopend

Nu bij Radio Stiphout

PC on TV
Radio Stiphout

Grote Krocht 34 Zandvoort
www.radiostiphout.nl

Doe met Pasen een Leonidas paasei,
goed gevuld met bonbons of een

luxe doos Leonidas bonbons kado.

Bestel tijdig i.v.m. drukte.

Paashaas taart, paasbrood, kuikentaart.

U bent bij ons aan het juiste adres voor 
gebak, taarten en koekjes van Tummers.

Dagelijks vers geleverd 
en gratis bezorgd.

Bezoekt u ook onze website eens:
www.labonbonniere.nl
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Haltestraat 55
2042 LL Zandvoort
Tel. 023 571 28 39

Ook zondags geopend

2+1
gratis

20,00

American T-shirts
M-L-XL-XXL-XXXL
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Naast de Pip Home Collectie is nu ook de Pip Stationary Collectie verkrijgbaar bij onze winkels in Zandvoort.

huisstijl hoofdlogo

Woonkado Discovery
Haltestraat 10
2042 LM Zandvoort
T: 0649102217
(Jupiter Plaza)

Dreams & Daytime
Haltestraat 10 C
2042 LM Zandvoort
T: 0649102217
(Jupiter Plaza)

Melding van verkeersmaatregelen Circuit Run 2010
Het college van Burgemeester en Wethouders heeft besloten gedurende de Zandvoort Circuit Run 2010 verschillende straten in 
Zandvoort af te sluiten voor al het verkeer. De afsluitingen worden ingesteld op zondag 28 maart van 12.00 uur tot 15.30 uur.

Ook is besloten op woensdag 24 maart de borden “verboden te parkeren” met onderbord “Zondag a.s.” te plaatsen  
in de bocht van de Boulevard Paulus Loot en de Brederodestraat, in de gehele Haltestraat, de Kleine Krocht, het  
zuidelijke deel van de Brederodestraat, de Prins Mauritsstraat, de Boulevard Paulus Loot en de Seinpostweg om deze  
locaties vrij te houden van geparkeerde auto’s.

Zodoende zal een groot deel van Zandvoort voor motorvoertuigen op zondag 28 maart niet of moeilijk bereikbaar zijn. 

Om het verkeer te informeren over het feit dat Zandvoort gedurende de Circuit Run niet via de Zeeweg / Boulevard  
Barnaart bereikbaar is, zal op zondag 28 maart het vooraankondigingsbord “Zandvoort” met verwijzingspijl en een  
vooraankongings-tekstkar met route-informatie worden geplaatst op de Bloemendaalseweg en Zeeweg/Militairenweg.

Tevens worden gedurende de Circuit Run verkeersmaatregelen genomen op de busroutes van Connexxion. 
Dit heeft de volgende gevolgen:

Voor de route van buslijn 80 geldt vanaf 12.30  uur: 
 Haarlemmerstraat - Hogeweg - tijdelijke beginhalte en eindhalte nabij  
 Oranjestraat -Hogeweg - rotonde - Hogeweg - Gerkestraat.

Vervallen Haltes voor buslijn 80: Zandvoort, Busstation
 Zandvoort, Kostverlorenstraat
 Zandvoort, Koninginneweg

Tijdelijk haltes: Hogeweg t.h.v. Oranjestraat
 Haarlemmerstraat

Voor de route van buslijn 81: Lijn 81 komende uit Haarlem gaat vanaf 12.30 uur NIET verder dan halte de Lakens 
 in Bloemendaal aan Zee. Dus komende vanaf de Zeeweg wordt er gekeerd voor  
 Bloemendaal Strand en wordt er gewacht op halte de Lakens, vervolgens gaat  
 buslijn 81 richting Haarlem en Santpoort-Zuid. De laatste rit die deze ochtend  
 Zandvoort-Noord aandoet is de rit die om 11.48 uur vertrekt vanaf Haarlem NS  
 (Keesomstraat 12.21 uur).

Voor de volledige tekst van het “Verkeersbesluit Circuit Run 2010” wordt verwezen naar de gemeentelijke blokadvertentie.
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Vraagprijs:  € 192.500,= k.k.

Vanafprijs:  € 349.000,= k.k.

Vraagprijs:  € 159.950,= k.k.

Vraagprijs:  € 159.500,= k.k.

Vraagprijs:  € 198.500,= k.k.

Vraagprijs:  € 269.000,= k.k.

Vraagprijs:  € 279.000,= k.k.

Vraagprijs:  € 249.000,= k.k.

Vraagprijs:  € 329.000,= k.k.

Vraagprijs:  € 359.000,= k.k.

Vraagprijs:  € 224.900,= k.k.

Vanafprijs:  € 239.000,= k.k.

Vraagprijs:  € 259.000,= k.k.

Vraagprijs:  € 579.000,= k.k.

Vraagprijs:  € 199.000,= k.k.

Vraagprijs:  € 499.000,= k.k.

OPEN HUIS zatErdag 
a.S. vaN 12.00 tOt 15.00 UUr 

Kijk op onze website voor alle deelnemende panden! U bent van harte welkom!
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Stationsplein 17-4

Dr. J.G. Mezgerstraat 135

De Ruyterstraat 34

Schuitengat 1B

Passage 3-15

Sara Roosstraat 16

Nicolaas Beetslaan 40

Schelpenplein 18

Jan Steenstraat 2

Diaconiehuisstraat 28

Dr. C.A. Gerkestraat 48 rood

Zandvoortselaan 9

Kostverlorenstraat 72a

Witte Veld 49

Dr. C.A. Gerkestraat 49 rood

Koninginneweg 29



Vraagprijs:  € 239.000,= k.k.

Vraagprijs:  € 279.000,= k.k.

Vraagprijs:  € 219.000,= k.k.

Vraagprijs:  € 164.500,= k.k.

Vraagprijs:  € 189.000,= k.k.

Vraagprijs:  € 365.000,= k.k.

Vanafprijs:  € 309.000,= k.k.

Vraagprijs:  € 249.000,= k.k.

Vraagprijs:  € 649.000,= k.k.

Vraagprijs:  € 598.000,= k.k.

Vraagprijs:  € 259.000,= k.k.

Vraagprijs:  € 499.000,= k.k.

Vraagprijs:  € 269.000,= k.k.
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Zuiderstraat 2B

Martinus Nijhoffstraat 97

Swaluestraat 23 A

Van Ostadestraat 21a

Bm. van Fenemaplein 13-7

De Ruyterstraat 13

Dr. C.A. Gerkestraat 61

Sara Roosstraat 26

Schuitengat 3-5

Kostverlorenstraat 70

Verzetsplein 12

Vinkenstraat 7

Helmersstraat 18

Het kantoor van Greeven Makelaardij is deze 
zaterdag geopend van 12.00 tot 15.00 uur. 

U  kunt hier terecht voor al uw vragen over de 
woningen. Wij zijn u graag van dienst!

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

Meest verkopende makelaar in Zandvoort 2009! (bron: NVM)

Rob Greeven Kim Dekker Timo Greeven Suzanne Greeven

verkocht onder voorbehoud

NIEUW!
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CRUQUIUS  •  2142 EV  •  Cruquiusplein 10  •  Tel. 023 - 543 88 00  •  www.mediamarkt.nl

Cruzer 4 - zwart
Face & bodyshaver

Alles in één: scheren, stylen en trimmen van lichaam en gezicht, 
speciaal voor mannen, oplaadbaar, onder de douche te gebruiken, 
extra breed flexibel scheerhoofd, trimopzetstuk met 4 standen, 
uitschuifbare brede tondeuse, incl. stoppelbaard opzetstuk.

Volledig afspoelbaar

Draadloos gebruik

Scheren, stylen en trimmen

MEDIA MARKT PRIJS

GC-FM1
HD Camcorder

1080p HD video, 8.0 Megapixels foto, 2" LCD-scherm, 
beeldstabilisatie, direkt overzetten naar iTunes-YouTube, werkt 
op SD/HC kaart, HDMI en AV-aansluiting, 4x zoom, incl. accu en 
software, verkrijgbaar in blauw, lila of zwart. 

8.0 Megapixels (foto)

Werkt op SD/HC

1080p HD video

MEDIA MARKT PRIJS
Diverse
 kleuren!

WAS 287B1EU Piano Black
Wasmachine

Energieverbruik-A -(10%), 1 tot 8 kg vulgewicht, 1400 toeren, comfortabele bediening, TouchControl tiptoetsen, VarioSoft trommelsysteem, speciale programma's 
o.a. Sport-, PowerWash-, Extra snel 15 min., uitgestelde starttijd, AquaStop met levenslange garantie, kinderbeveiliging, vlekkenautomaat, (HxBxD) 84x 60x 59 cm.

no Black

1400
Toeren

8 kg
inhoud

     Energieverbruik A-10% 
10% zuiniger dan vereist voor het A-label

Extra grote vulopening 32 cm

    Aqua-Stop 
levenslange garantie

WAWAWAWASSSS 282828287B7B7B7B1E1E1E1EUUUU iPiPiPiPianannnoo BlBlBlBlacackkkk

MEDIA MARKT PRIJS
Wij bezorgen 

uw wasmachine 
graag bij thuis!
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                           Henk van Arkel

Maar eerst moest Henk wadend door het water om het kof
fertje en de piloten af te leveren. Alleen kon Henk niet meer 
terug naar z’n Adrie en bleef tot aan het eind van de oorlog 
in Eindhoven waar hij bij Philips als sportleraar werkte. Vlak 
na de bevrijding is Henk met Adrie getrouwd, dit jaar vieren 
zij hun 65jarig huwelijk.

Zandvoort
Inmiddels is het 1960, Henk leest in een advertentie dat er 
een echtpaar wordt gevraagd voor de pas geopende camping 
Sandevoerde aan de Kennemerweg in Zandvoort. Dat leek 
Henk en Adrie wel wat en omdat hij ook sportleraar was, kon 
hij in de wintermaanden voetballes bij TZB en tevens huis

vrouwengymnastiek geven. “De camping was toen 
nog een kale vlakte, zonder elektra, douche 

of toiletten. Ik heb stukje bij beetje alles 
geregeld zoals riolering, geasfalteerde 

weg, noem maar op. We organiseer
den feestavonden met onbekende 

artiesten zoals Lee Towers, Mini 
en Maxi en Imca Marina. Na 21 
jaar stopten Henk en Adrie, op 
eigen verzoek, als beheerders: 
het werd tijd voor andere din
gen. Natuurlijk hoorde daar 
sport bij, lange afstand lopen, 

skiën en tennissen maar ook in 
de wintermaanden naar Spanje 

waar ze nog steeds een hechte band 
hebben met een Spaanse familie. Ze 

zijn zelfs eregast geweest bij het huwelijk 
van de dochter. Als het aan Henk lag, pakte hij 

gisteren zijn koffer in om naar Spanje te verhuizen. 
Adrie schudt haar hoofd en vindt het geen goed plan. “Ik kan 
slecht zien en hier in mijn eigen appartementje kan ik alles 
terugvinden. En ook mijn zoon zal ik dan missen.” 

Voordat ik vertrek bewonder ik nog even de schilderkunst 
van Henk die in de kamer hangt. Het ziet er professioneel uit 
met flamingodansers, een Spaans huisje en een vergezichtje. 
Als ik aan Henk vraag wat de mooiste belevenis tot nu toe 
was in zijn leven dan zegt hij: “Dat ik als ‘linecrosser’ heb mee 
geholpen aan de bevrijding. Ondanks het gevaar was dat een 
belevenis die ik nooit zal vergeten.”

Dorpsgenoten

Henk van Arkel is in Gorinchem geboren (1917). In 
zijn jeugdjaren zat hij op een echte jongens
school en volgde daarna een vakopleiding 
als apotheker. Henk en zijn broer waren 
topturners op het hoogste landelijk 
niveau (vader was gymnastiekle
raar) en turnden topwedstrijden 
in Parijs en Italië waar ze menige 
beker wonnen. 

Ondergrondse
Zo te horen was Henk niet bang 
uitgevallen. Aan het begin van de 
oorlog overviel hij samen met een 
vriend een voedseltransportwagen, 
maar ze werden door de Duitsers ge
snapt en opgepakt. Daar hoorde Henk 
dat de volgende dag een razzia zou zijn en 
hij dacht “dan moet ik nu weg wezen”. Hij dook 
onder en via de broer van Adrie (waar hij al verkering 
mee had) hielp hij mee in de ondergrondse. Later haalde hij 
een bruin koffertje op waar belangrijke papieren in zaten. Het 
koffertje plus twee geallieerde piloten, een Amerikaan en een 
Canadees, moesten van het bezette gebied via de Biesbosch 
naar het bevrijde gebied gebracht worden. Samen met een 
roeier en Henk als kaartlezer volgden ze in een roeibootje 
de aangegeven crossroute vanaf de Sliedrechtse haven naar 
de haven van Lage Zwaluwen. Het was noodweer, de tocht 
was moeizaam langs Duitse mitrailleurposten met kans op 
ontdekking. Na veel pech, de boot moest over de Overtoom 
gesleept worden, kwam men op de plaats van bestemming. 

Henk van Arkel

tekst en foto Nel Kerkman

Ada Mol schreef mij: “Wanneer je op zoek bent naar een 
leuke dorpsgenoot dan heb ik er eentje voor je. Hij is mijn 
liefste kameraad, ging altijd mee met mijn zoon naar ten-
nistoernooien. Hij heeft zelf geen kleinkinderen dus is 
hij geadopteerd als opa voor mijn kinderen.” Nieuwsgie-
rig belde ik Henk van Arkel op met de vraag: “Wilt u mijn 
dorpsgenoot worden?” Na een korte aarzeling zei hij: “Ja, 
kom maar langs.” In de gezellige kamer van de Arie Kerk-
man flat vertelt Henk, met ondersteuning van Adrie, zijn 
levensverhaal. 

door Erna Meijer

Wat beschikken wij in Zandvoort toch over veel bijzonder 
vakbekwame inwoners. Deze week was ik zeer onder de 
indruk van Victor Woters (36) en Cristina Mollá Moltó (31). 
Sinds 2007 hebben zij officieel samen hun bedrijf ‘Drie 
Meubelambachten’ succesvol van de grond gekregen.

Beide hebben een gedegen 
opleiding gevolgd aan het 
Hout en Meubelerings
college te Amsterdam. Dat 
is niet ‘zomaar een cursusje’, 
maar een vierjarig fulltime 
traject. Victor bekwaamde 
zich eerst als meubelmaker 
en volgde daarna nog de 
tweejarige studie antiekres
tauratie. Cristina is gediplo
meerd meubelstoffeerder, 
waardoor hun Zandvoortse 
bedrijf is gespecialiseerd in 
het ambachtelijk werk van 
restaureren, stofferen en het 
maken van meubels. 

Victor en Christina werken 
altijd samen aan een pro
ject en hun opdrachtgevers 
in het hele land zijn beslist 
niet de eerste de beste! De 
van oorsprong Spaanse 
Cristina, die nu 11 jaar in 
Nederland woont, vertelt: “In 
2007 zijn wij benaderd door 
de Vereniging ‘Hendrick de 
Keijser’ in Amsterdam, die 
zich ten doel stelt architec
tonische of historisch waar
devolle huizen in Nederland 
te behouden en te restaure
ren.” Via deze vereniging zijn 
diverse opdrachten uitge
voerd, zoals diverse meubel
restauraties in het beroemde 
Planetarium in Franeker en 
restauratie van de stijlka
mers van de vereniging. De 
met een fraaie lichtblauwe 
meubelstof bekleedde stoe
len in onze eigen trouwzaal 
van gemeente Zandvoort 
zijn eveneens van hun hand.

Cristina maakt uitsluitend 
gebruik van de beste mer
ken in kwaliteitsmeubel

Drie Meubelambachten

stoffen, zoals o.a. Designers 
Guild, Osborne and Little en 
Kravet. “Deze zijn niet alleen 
kleurecht en brandwerend, 
maar mocht er iets mis zijn 
dan heb ik garantie bij de 
leverancier. Er is een ruime 
keuze in zowel klassieke 
motieven als moderne vari
anten.” Zoals Victor terecht 
met trots opmerkt: “Cristina 
heeft gevoel voor kleur en 
weet altijd feilloos het goe
de advies qua stof te geven.” 
Naast het bekleden van 
meubilair heeft dit enthou
siaste koppel onlangs ook 
een restaurant in Haarlem 
een complete makeover 
gegeven. 

Het ambachtelijke werk van 
Victor, meubelrestauratie 
en meubelmaken, is tevens 
zeer arbeidsintensief. Vooral 
het politoeren, waarbij wel 
twintig lagen schellak wordt 
aangebracht, is zwaar. “Voor 
restauratie wordt zoveel mo
gelijk gebruik gemaakt van 
originele materialen, zoals 
die in het meubel zelf ge
bruik zijn. Dit geldt ook voor 
de verbindingen, zoals pen 
en gatverbindingen en zwa
luwstaarten”, aldus Victor.

Voor een afspraak en een vrij
blijvende offerte, zowel voor 
bedrijven als particulieren, 
is ‘Drie Meubelambachten’ 
op werkdagen van 09.00 
tot 17.00 uur telefonisch 
bereikbaar op tel. 5714695, 
0645390286 (Victor) of 06
22225684 (Cristina). Bekijk 
ook eens de door Cristina zelf 
ontworpen website: www.
driemeubelambachten.com

Het is er weer:
Verse Aspergesoep 

uit de keuken van Fleur.
 

Tevens maken wij ook 
ambachtelijke ham-aspergesalade.

Haltestraat 38
2042 LN Zandvoort
Tel./Fax (023) 571 50 00

Te Huur per 1 mei 2010:

Woonhuis met 4 slaapkamers
Bg grond : woonkamer, keuken en toilet
1e etage : 3 slaapkamers en badkamer
2e etage : ruime zolder

Voortuin en achtertuin met schuur en achterom

Huur € 1200,00 inclusief  gas, licht en water

Voor info: 06-22446830
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Locatie Noord
Wijksteunpunt
Zandvoort Noord

Flemingstraat 55
2041 VW Zandvoort
Tel: 023 574 03 30 

Curso de Verdana de Español 
Zomercursus Spaans
Enige kennis van de Spaanse taal is vereist.
Woensdag 20:00 – 22:00 hora
26 mayo t/m 30 junio

Digitale Fotobewerking
Donderdag 20:00 – 22:00 uur
25 maart – 29 april  

Website bouwen en onderhouden
Woensdag  20:00 – 22:00 uur
24 maart – 28 april  

Pilates
Zaterdag  11:00 – 12:00 uur

Zwangerschapsyoga
Donderdag 19:30 – 21:00 uur 
1 april – 10 juni

1001 Dingenclub
Elke woensdagmiddag van 13:30 – 15:00 uur  
voor kinderen van 6 tot 12 jaar.
Bijdrage: € 2,-  

Peuterspeelzaal De Duinpiepers 
heeft nog plaatsen beschikbaar! 
De peuterspeelzaal is tijdens schoolweken van 8.30-11.30 
uur geopend en zit in de Beatrixschool in Zandvoort Noord. 
Meer info: zie onze website of bel Sandra Bartling 
06 11 30 18 08

Dansmiddag voor senioren 
Elke 1ste vrijdag van de maand 14.00-16.00 uur
2 april  Bijdrage:  € 3 per keer inclusief consumptie.

OOK Samen is een dagbestedingsproject voor 
ouderen die behoefte hebben aan contact met anderen.  
Elke donderdag.

Alzheimer Café Zandvoort
Elke 1ste woensdag van de maand. Vanaf 19:00 – 21:30 uur.

Inlooppunt Bibliotheek Zandvoort, elke 
woensdag 10:00 – 12:00 uur
Thema: 31 maart: Paas Musical van de Oranje Nassau school

Spreekuren Steunpunt OOK Zandvoort:
Medial: Bloedafname maandag en donderdag 8.15 - 11.00 uur
Loket Zandvoort informatie en advies over voorzieningen, 
instellingen en regelingen op het gebied van wonen, welzijn en zorg. 
Elke donderdag van 09.00 - 11.00 uur
De Wijkmeester van de Key. U kunt een wijkmeester 
raadplegen in de spreekkamer. elke dinsdag van 15.00 tot 16.00 uur
De wijkagent op de even weken:    Dinsdag 15.00-16.30 uur
op de oneven weken: Dinsdag 19.00-20.30 uur
Sociaal Raadslieden Kontext: elke vrijdag inloopspreekuur  
9:00-10:30 uur.

Voor meer informatie en inschrijfformulieren: 
www.pluspuntzandvoort.nl 

 Do. Vr. Za. Zo. 

Weer

Temperatuur

Max 15 11 10 10

Min 9 9 7 6

Zon 35% 30% 30% 25%

Neerslag 55% 85% 65% 55%  

Wind z. 4 zw. 4 zw. 4 wzw. 4-5

Minstens tien dagen 
wisselvallig en koel   

Het weekend weerbericht van zandvoort en omgeving

Zulke maartwarmte duurt in 
de regel nooit lang en wordt 
ook deze keer weer gevolgd 
door afkoeling, vooral op 
vrijdag en daarna. Tevens 
neemt de wisselvalligheid 
dan toe en staan we hoogst
waarschijnlijk aan het begin 
van een wat langduriger on
standvastige fase. 

Het komende weekeinde 
verloopt naar alle waar
schijnlijkheid niet heel fraai. 
Met een graad of 10, af en 
toe regen en vaak bewol
king zullen de meesten niet 
echt in hun sas zijn. De wind 
blaast dan ook weer uit de 
vertrouwde zuidwesthoek. 
De kou gedurende de eer
ste maandhelft wordt trou
wens wel goeddeels gecom
penseerd door het zachtere 
weer tijdens deze tweede 
maarthelft.

Wat het weer begin april 
exact gaat doen weet nie
mand nog. Het zou wel eens 
kunnen zijn dat de wat kil
lere trend zich gewoon 
doorzet in de grasmaand. 
Sommige maandprogno
ses gaan uit van een te 
koele aprilmaand die ook 
te nat zal verlopen. Klassiek 
begin april is een stevige 
noordoostenwind en lichte 
sneeuwval, zoals we zo vaak 

zagen de afgelopen jaren. 

Zelfs tot en met eind april 
kan het nog koud zijn, zoals 
ook op 19 april 1980 toen het 
kustgebied werd getroffen 
door een noordwesterstorm 
inclusief natte sneeuw in de 
nacht. Veel schade was er 
toen aan de meeste strand
tenten vanwege vooral het 
extreem hoge water dat 
tot aan de boulevard ge
raakte. Bijna niemand hield 
toen rekening met zo’n late 
voorjaarsstorm. Dit jaar zal 
het waarschijnlijk niet zo’n 
vaart lopen met eventu
ele storm, sneeuw en kou, 
maar een overgang naar on
vervalst lenteweer met 20 
graden en meer zit er ook 
niet in voorlopig.

Afgelopen maandag lazen 
we in sommige kranten dat 
we de warmste zomer ooit 
zouden gaan krijgen. Het 
frappante was dat onderge
tekende dat in januari al bij 
radio Veronica vertelde. De 
kans op een warme zomer 
lijkt inderdaad wat groter 
dan normaal en later veel 
meer hierover.
Meer interessant weer (en 
aardige foto’s) is er op www.
weerprimeur.nl   

weerman Marc Putto 

Dinsdag en woensdag werden we getrakteerd op heel 
schappelijk weer, met vooral op woensdag hoge tempera-
turen in Zandvoort. Het was warempel bijna strandweer. 
Landelijk werd het voor het eerst nipt 20 graden.



Hogeweg 56a, 2042 GJ Zandvoort
(023) 57 129 44, info@vanschaikomaco.nl

OPEN HUIZEN ROUTE
Voor de landelijke NVM Open Huizen Dag is het maken van een afspraak  
niet nodig. De bewoners zullen u op deze dag zelf ontvangen en rondleiden. 

ZATERDAG 27 MAART
11.00 - 15.00 UUR

Koningstraat 29A.J. v.d. Moolenstraat 69

Vraagprijs € 349.000,-- k.k.Vraagprijs € 330.000,-- k.k.

Brederodestraat 22

Vraagprijs € 319.000,-- k.k.

Van Speykstraat 2/51Haarlemmerstraat 45

Vraagprijs € 439.900,-- k.k.Vraagprijs € 429.000,-- k.k.

Bilderdijkstraat 19Stationsstraat 1a

Vraagprijs € 299.000,-- k.k.Vraagprijs € 298.000,-- k.k.

Kromboomsveld 40

Vraagprijs € 399.000,-- k.k

Aerdenhout, Veldlaan 18Brederodestraat 8e

Vraagprijs € 678.000,-- k.k.Vraagprijs € 595.000,-- k.k.

Hogeweg 56/8Hogeweg 51 rood 

Vraagprijs € 185.000,-- k.k.Vraagprijs € 165.000,--  k.k. Vraagprijs € 279.000,-- k.k.

C. v.d. Lindenstraat 2/30

Gratis waardebepaling? 
Een gratis waardebepaling van uw woning geeft u inzicht als u 
zich aan het oriënteren bent op een andere woning en u graag 
wilt weten wat uw bestedingsruimte is.
Vul onderstaand formulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk 
contact met u op voor het maken van een afspraak. Heeft u de 
exacte waarde van uw huidige woning nodig voor derden? Dan 
heeft u een officieel taxatierapport nodig. Onze gecertificeerde 
taxateurs zorgen er voor dat u een goed onderbouwd taxatie-
rapport betreffende uw onroerend goed ontvangt.

Naam………………………………………

……………………………………………..

Adres………………………………………

……………………………………………..

Tel……………………………………………

incl.

garage



Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week 
Voor 
Pashouders 
10% korting 
op onze 
nieuwe
 lente-
menukaart.

Hartelijk welkom in het

www.wapenvanzandvoort.nl 
Gasthuisplein 10

2042 JM Zandvoort 
Tel.: 023-8223780

Maandag en dinsdag gesloten

Medina Woninginrichters 

www.medina-woninginrichting.nl

023-531 78 40 
Haltestraat 56
2042 LP Zandvoort

Aanbieding voor de maand maart: Laminaat - met  
10 jaar garantie - € 13,95 per m² inclusief  ondervloer

(Vouw)gordijnen	 Tapijt
Vitrages	 Vinyl
Luxaflex	 Laminaat
Zonwering	 Parket

Nieuwe collectie grote 
en kleine meubelen.
Alles voor in en om het huis

Pashouders 5% korting

 Hele maand maart  voor Pashouders:
Varkensfilet lapjes 

4 stuks 5 euro
kijk ook eens op onze website:

www.slagerijhorneman.nl

Het beste van zomer 2009:
Bekroonde boerenkaas

500 gram van € 7,45 voor € 5,95

tegOeDBOn 
VOOr 1 grAtIS 

ZANDKORREL

Bestel nu de Zandvoortpas 2010

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.

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

Betreft: Nieuwe ZandvoortPas (€ 7,50) 

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

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

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

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

Deze pas is geldig vanaf 1 januari 2010 tot en  
met 31 december 2010.

Uw op naam gestelde ZandvoortPas 
wordt, tezamen met een welkomstkado, 
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.

Plony’s
Haarwinkel

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

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

ZandvoortPas houders 10% korting



Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week 

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
Massage bij Rosa - www.massagebijrosa.nl
Plony’s Haarwinkel - Kosterstraat
Toerkoop Reisbureau - Grote Krocht

Mode en trends: 
Belli E Ribelli Kinderkleding - Haltestraat
Bibi for Shoes - Kerkstraat
Blitzkickers - Haltestraat 61A
Graveer een keer - 023-888 77 58
Sea Optiek - Haltestraat

Wonen en onderhoud:  
Avenue Living & Giving - Kerkstraat
De Bode woonaccessoires - Kerkstraat
Koene Cleaning Service - 06-1432444
Medina woninginrichters - Haltestraat 
Marlène Sjerps Internet - 06-18868837
Versteege’s IJzerhandel - Pakveldstraat

Horeca: 
Harocamo - Kerkstraat
Het Wapen van Zandvoort eten en drinken - 
Gasthuisplein 
Mollie & Co Restaurant - Verlengde Haltestraat
Take Five aan Zee Restaurant - Strand nr 5
Zaras, Café Restaurant - Haltestraat

Lijst van deelnemende bedrijven 
(in alfabetische volgorde) 

info@koenecleaning.nl • 06-14 32 44 44 

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

Dealer van Rivièra Maison, Colorique,

Nieuwe jurkjes, leggings en 
bikinietjes van Jil&Sil! 

Maat 62 t/m 116.
Pashouders 10% korting!

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

15% korting 
op wenskaarten

Op vertoon van de ZandvoortPas in de maand maart

Ondernemers opgelet:
Meedoen aan de zandvoortPas 
vergroot uw vaste klantenkring

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

 Enkele voordelen voor u op een rijtje:
•  Ruim 1000 huishoudens zijn in het bezit van een zandvoortpas
•  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.zandvoortsecourant.nl/zandvoortpas
•  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…)
•  Ter ondersteuning zijn gratis toonbankstandaards en/of raamschildjes verkrijgbaar,  
 waarop u zelf uw  ZandvoortPas aanbiedingen kenbaar kunt maken
•  Vraag naar de zeer voordelige tarieven en de uitgebreide mogelijkheden 



Swaluëstraat 2,  Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
info @ zandvoort.nl - www.zandvoort.nl

Gemeentelijke publicatie week 12 - 2010

Vergadering college 
De besluitenlijst van de collegevergadering van week 11 en de 
verdere in week 11 door het college genomen besluiten zijn 
in week 12 vastgesteld. De besluitenlijst is in te zien bij de 
Centrale Balie en op de website. 

RECTIFICATIE  
Per abuis is in de gemeentelijke advertentie van week 10 voor 
wat betreft de aanleg van parkeerplaatsen in Park Duinwijk, 
een fout opgetreden. In de advertentie werd als locatie van 
de aanleg van extra parkeerplaatsen genoemd: Pieter Paap-
straat. De locatie van de parkeerplaatsen moet zijn: Petrus de 
Blockstraat. Het college heeft besloten tot aanleg van 15 extra 
parkeerplaatsen in de Petrus de Blockstraat om de parkeerdruk 
in Park Duinwijk te verlagen. De ontwerptekening ligt ter 
inzage bij de balie in het gemeentehuis. 

Verkeersmaatregelen Circuit Run 2010
Het college van Burgemeester en Wethouders heeft besloten 
uit het oogpunt van:
- het aanbieden van een parcours voor de Zandvoort Circuit 
Run 2010;
- het verzekeren van de veiligheid op de weg;
- het beschermen van de weggebruiker en passagiers;
gedurende de Zandvoort Circuit Run 2010 verschillende stra-
ten in Zandvoort af te sluiten voor verkeer.

Het college van Burgemeester en Wethouders heeft besloten 
om:
over te gaan tot de plaatsing van dranghekken voorzien van 
retroreflecterend materiaal
inclusief de borden conform model C1 van bijlage I van het 
RVV 1990 op zondag 28 maart van 12.00 uur tot 15.30 uur op 
de volgende locaties:
- Burgemeester van Alphenstraat direct ten noorden van de 
Vondellaan;
- Boulevard Barnaart ten noorden van de rotonde (waar nog 
gekeerd kan worden; nabij camping De Branding);
-  Viermaal op de rotonde Burg. van Alphenstraat om het 
fietsverkeer onmogelijk te maken;
- Tweemaal op de Boulevard Barnaart daar waar het fietspad 
het parcours kruist;
- Ir. Friedhoffplein ten oosten van de Brederodestraat;
- Brederodestraat ten westen van de Paradijsweg;
- Marisstraat ten noorden van de rotonde;
- Prins Mauritsstraat direct ten westen van de rotonde;
- Rotonde Ir. Friedhoffplein;
- Vuurboetstraat direct ten westen van de Thorbeckestraat;
- Thorbeckestraat direct ten oosten van de Boulevard Paulus 
Loot;
- Tweemaal op de rotonde ten oosten van de Thorbeckestraat;
- In-/uitgang van de parkeervoorzieningen nabij de rotonde;
- Badhuisplein direct ten zuiden van het De Favaugeplein;
- Kleine Krocht direct ten oosten van de Swaluëstraat;
- Tweemaal op de rotonde van het Raadhuisplein;
- Schoolstraat direct ten oosten van de Haltestraat;
- Willemstraat direct ten oosten van de Haltestraat;
- Pakveldstraat direct ten westen van de Haltestraat;
- Kanaalweg direct ten westen van de Oosterstraat;
- Koningstraat direct ten westen van de Oosterstraat;

- Diaconiestraat direct ten oosten van de Haltestraat;
- Achterweg direct ten westen van de Haltestraat;
- Zeestraat direct ten oosten van de Haltestraat;
- Eltzbacherstraat direct ten noorden van de Zeestraat;
- Stationsstraat direct ten noorden van de Prinsenhofstraat;
- Zeestraat direct ten oosten van de Burgemeester Engelberts-
straat;
- Tweemaal in de Van Speijkstraat direct ten westen van de 
Van Speijkstraat/Stationsplein;
- Jan Evertsenstraat direct ten westen van de Van Speijkstraat;
- Van Lennepweg direct ten oosten van de Van Speijkstraat;
- Burgemeester Van Alphenstraat in het midden van de weg-
vak ten westen van de Trompstraat;
- Burgemeester Van Alphenstraat in het midden van het weg-
vak ten westen van de Tjerk Hiddestraat;
- Burgemeester Van Alphenstraat in het midden van het weg-
vak ten westen van de Van Galenstraat;

tevens op woensdag 24 maart van 9.00 uur tot zondag 28 
maart 15.30 uur de borden E01 (verboden te parkeren) van 
bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens
1990 met onderbord “Zondag a.s.” geplaatst worden in de 
bocht van de Boulevard Paulus Loot en de Brederodestraat 
(driemaal), in de gehele Haltestraat (zesmaal), de Van Spe-
ijkstraat (achtmaal) het Wagenmakerspad, de Kleine Krocht, de 
Brederodestraat tot aan Zwarte weg (aan beide kanten i.v.m. 
plaatsen verzorgingsposten), de gehele Prins Mauritsstraat, de 
Boulevard Paulus Loot en de Seinpostweg om zodoende deze 
locaties zoveel mogelijk vrij te houden van geparkeerde auto’s;

op zondag 28 maart van 12.00 uur tot 15.30 uur het voor-
aankondigingsbord “Zandvoort” met pijl te plaatsen op de 
volgende locaties:
- Bloemendaalseweg direct ten noorden van de Militairenweg/
Julianalaan (Haarlem);
- Zeeweg/Militairenweg direct ten noorden van de Brouwers-
kolkweg (Haarlem);

op zondag 28 maart van 12.00 uur tot 15.30 uur een vooraan-
kondiging- tekstkar met route informatie wordt geplaatst op 
de volgende locaties:
- Brouwerskolkweg direct ten noorden van de Duinlustweg 
(Haarlem; dubbelzijdig bord);
- Zandvoortselaan direct ten westen van de rotonde Nieuw-
Unicum.

Zodoende zal een groot deel van Zandvoort voor bestuurders 
op zondag 28 maart niet of moeilijk bereikbaar zijn. 

Ook worden tijdens en na afloop van de Circuit Run diverse 
activiteiten in het centrum (Raadhuisplein, Gasthuisplein en 
Haltestraat) van Zandvoort gehouden. Zodoende zullen in het 
centrum tot in de namiddag verschillende wegafzettingen 
van kracht zijn.

Tevens worden de verkeersmaatregelen genomen op de bus-
routes van Connexxion, dit heeft de volgende gevolgen:

Voor lijn 80 geldt vanaf 11.30 uur:
Haarlemmerstraat - Hogeweg - Tijdelijke begin en eindhalte 
nabij Oranjestraat - Hogeweg - rotonde - Hogeweg – Dr. C.A. 
Gerkestraat - op route.

Vervallen Haltes:
- Zandvoort, Busstation
- Zandvoort, Kostverlorenstraat
- Zandvoort, Koninginneweg

Tijdelijk haltes:
Tijdelijke halte: Hogeweg t.h.v. Oranjestraat
Tijdelijke halte: Haarlemmerstraat.

Buslijn 81:
Zondag 28 maart is het OV in Zandvoort verstoord vanwege 
een hardloopwedstrijd.
Lijn 81 komende uit Haarlem gaat vanaf 12:30 uur NIET verder 
dan halte de “De Branding”. Dus komende vanaf de Zeeweg: 
keren bij Halte “De Branding” daarna richting Haarlem en 
Santpoort-Zuid. De laatste rit die deze ochtend Zandvoort-
Noord aandoet is de rit die om 11:51 uur vertrekt vanaf Haarlem 
NS (Keesomstraat 12:23 uur).

Vervallen Haltes:
- Zandvoort, Station NS
- Zandvoort, Burg. van Alphenstraat
- Zandvoort, Circuit
- Zandvoort, Vondellaan
- Zandvoort, Curiestraat
- Zandvoort, Musschenbroekstraat
- Zandvoort, Keesomstraat
- Zandvoort, Reinwarthstraat
- Zandvoort, Thomsonstraat
- Zandvoort, Linnaeusstraat
- Zandvoort, v. Lennepweg
- Zandvoort, Tentenkamp
- Zandvoort, Sophiaweg
- Zandvoort, Q. v. Uffordlaan
- Zandvoort, Riche
- Zandvoort, Helios
- Bloemendaal, Strand
- Zandvoort, Busstation
- Zandvoort, Kostverlorenstraat
- Zandvoort, Koninginneweg

Vervangende Halte:
• Bloemendaal, De Branding

Ingekomen vergunningenaanvragen
Bouw-, sloop- en reclameaanvragen
Zandvoort:
- Haarlemmerstraat 11A, gedeeltelijk vergroten van de woning, 
ingekomen 12 maart 2010, 2010-060Lv
- Secretaris Bosmanstraat 30, gedeeltelijk vergroten woning, 
ingekomen 12 maart 2010, 2010-061Lv.
- Brederodestraat 102a, plaatsen van een dakkapel, ingekomen 
15 maart 2010, 2010-062Lv.
- Tolweg 22, veranderen dakkapel, ingekomen 17 maart 2010, 
2010-063Lv.
- Thorbeckestraat 32, vernieuwen, veranderen en vergroten 
ramen en deuren, ingekomen 18 maart 2010, 2010-065Lv.
- Koninginneweg 21, gedeeltelijk vernieuwen aanbouw, inge-
komen 19 maart 2010, 2010-066Rv.

Let op. De hierboven genoemde aangevraagde vergunningen 



21

liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt deze inzien 
tijdens openingstijden. Deze publicatie betekent niet dat u 
uw zienswijze over deze aangevraagde bouwplannen ken-
baar kunt maken. Slechts indien voor deze bouwplannen 
vrijstelling van het bestemmingsplan of bouwverordening 
kan worden verleend, kan tegen ons voornemen daartoe een 
zienswijze kenbaar worden gemaakt. Een voornemen tot het 
verlenen van vrijstelling wordt afzonderlijk gepubliceerd. 
Deze publicatie betekent ook niet dat u een bezwaarschrift 
kunt indienen. Mocht de vergunning of vrijstelling worden 
verleend dan zal dit worden gepubliceerd en pas dan kunnen 
belanghebbenden bezwaar indienen.

Verzonden besluiten
Kapvergunning verleend
- Bentveldsduin 18, 2 iepen, 2 esdoorns en 1 linde, om de dun-
ning van de heesterlaag beter te laten ontwikkelen, geen 
herplantplicht, zaaknr: 2010-235.

Bouw-, sloop- en reclamevergunningen
Zandvoort:
- Perceel Amsterdamse Waterleidingduinen, veranderen van 
het bestaande raster op de terreingrens, verzonden 16 maart 

2010, 2010-034Lv
- Haltestraat 37, geheel vernieuwen van de voorgevel, verzon-
den 16 maart 2010, 2010-023Rv
- Boulevard Paulus Loot (kavel 1a), plaatsen van een seizoens-
gebonden strandpaviljoen, verzonden 16 maart 2010, 2009-
202Rv
- Boulevard Barnaart (strandkavel 23), plaatsen van een jaar-
rond strandpaviljoen (gewijzigde vergunning), verzonden 18 
maart 2010, 2010-049Rv.
- Boulevard Paulus Loot 61, veranderen van de gevels, verzon-
den 19 maart 2010, 2010-031Rv.

Belanghebbenden die in een eerder stadium zienswijzen 
hebben ingediend, kunnen tegen de bovenstaande beslui-
ten in beroep gaan bij de rechtbank te Haarlem, afdeling 
Bestuursrecht, Postbus 1621 2003 BR Haarlem. Het indienen 
van een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Een 
schorsende werking wordt pas bereikt nadat de president van 
de rechtbank dat in een voorlopige voorziening heeft bepaald. 
In geval van onverwijlde spoed kunt u een verzoek om voorlo-
pige voorziening indienen bij de president van de rechtbank te 
Haarlem. Een dergelijk verzoekschrift dient vergezeld te gaan 
van een kopie van het beroepschrift. Voor het indienen van een 
verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven.

Vervolg gemeentelijke publicatie week 12

Centraal telefoonnummer 
Alle afdelingen zijn bereikbaar via (023) 574 01 00, maandag 
t/m donderdag 8.30 - 17.00 uur en vrijdag 8.30 - 16.00 uur. 

Melding of klacht? 
Bel met de Centrale Meldlijn (023) 574 02 00, óf vul op de  
website het digitale formulier in óf stuur een brief naar de 
klachtencoördinator. 

Openingstijden Centrale Balie 
Maandag t/m woensdag:  08.30  -  16.00 uur 
Donderdag:  08.30  -  20.00 uur 
Vrijdag:  08.30  -  12.30 uur 
Tijdens de donderdagavondopenstelling kunt u maar voor een 
beperkt aantal zaken terecht: paspoorten en rijbewijzen e.d. 

Openingstijden begraafplaats 
De algemene begraafplaats en dierenbegraafplaats aan de 
Tollensstraat zijn dagelijks open tussen 08.00 - 18.00 uur. 

Collegelid spreken? 
Een afspraak maken met een collegelid doet u via het centrale 
telefoonnummer. Daarbij geeft u aan waarover u het collegelid 
wilt spreken. Het kan zijn dat u eerst naar een vakafdeling 
verwezen wordt. 

VOMAR VOORDEELMARKT ZANDVOORT:

IEDERE
ZONDAG

GEOPEND!
VAN 10:00 TOT 17:00 UUR

Vomar Voordeelmarkt • Celsiusstraat 192 • Zandvoort
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Verlies SV ZandvoortOnverdiend 
verlies handbalsters

Leerzame haringavond 

zaalvoetbalhandbal

De zaalvoetballers van SV Zandvoort hebben het niet ge-
makkelijk in de derde klasse, nadat zij vorig seizoen gepro-
moveerd waren uit de vierde klasse. Veel wedstrijden gin-
gen verloren simpelweg door het niveauverschil. Afgelopen 
vrijdagavond kwamen de Zandvoorters in actie tegen Diok 
’72 Prismaat uit Heemskerk en ook nu weer konden onze 
plaatsgenoten het zoet van de overwinning niet proeven. 

De handbaldames van ZSC hebben de laatste wedstrijd van 
de zaalcompetitie verloren van KDO. In De Kwakel werd een 
11-10 nederlaag geleden.

De haringavond, georganiseerd door de Zeevisvereniging 
Zandvoort (ZVZ) bij hotel Faber, werd druk bezocht. Arie 
Vooys uit Katwijk hield een praatje over de haring, waarvan 
hij altijd zegt: “De haring is een veelzijdige vis.”

Gelegenheidskeeper Pim Hoogland had het heel druk

Beagle weggelopen! 
De hond, reu Benni, heeft 

een halsband met op 
het schild ‘Ibbenbüren’. 

Beloning € 300,. Contact 
via politie Zandvoort of 

tel. 0049151 1933 1111 
of 00495456 1390. 

Email: pschlat@aol.com
.........................................................

Zwangerschapsyoga. 
Vanaf april is er plaats 

in de groep van Jolande 
Zevenboom. Tel. 5712695

.........................................................
Edith 50 jaar (243’60) 
Samen lachen, samen 

huilen, samen zingen, en 
nog heel veel dingen. Hier 
een dikke kus, je blijft altijd 

mijn kleine zus! Tineke
.........................................................

Dringend woonruimte 
gezocht omgeving Zvrt 
Noord. voor vriendelijke 

alleenstaande heer. 
Tel. 0647320979

.........................................................
Te koop: Iiyama monitor 

type 1905S. 2 jaar oud, 
geen dode pixels, 19 inch, 

zwart Prolite monitor 
voor pc. Prima staat, 
€ 50,. Bellen: 5712187

.........................................................
Te huur aangeboden: 
caférestaurant in de 

Zeestraat. Kleine overname
 huur € 1700 per maand. 
Ook geschikt voor winkel 

of kantoor. Info, tel. 
063372 1706

.........................................................
Waar rook is…

Deskundig advies en  
montage van Garvan 

rook en/of koolmonoxide 
melder(s). Info bij Versteege’s 

Ijzer handel, tel. 5712554
.........................................................
Gevraagd ervaren schoon

maakhulp voor een keer 
in de twee weken
Tel: 06 28787237

ZANDKORRELS INVULBON
Met ZandvoortPas korting op een zandkorrel

particuliere zandkorrel €7,50
Met Zandvoortpas €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 zandkorrel €12,50 (excl.BTW)
Met Zandvoortpas €10,-
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, Kleine Krocht 2
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 verkeerde of onjuiste inhoud 
van Zandkorrels. Zet en typefouten voorbehouden. 

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 0654 264 259 
Voor al uw behang, wit en 
schilderswerkzaamheden 

www.arnoldnijkamp.nl 
.........................................................

Kabelinternet/adsl 
installa  teur helpt bij alle 

PC-PRO BLEMEN. Advies en 
aanleg (draadloos) netwerk. 

Ook avonden/weekend.
 Repit, to taal service voor

 computergebruikers. 
0235719666 of 0644696001. 

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

Autobedrijf Trade Ard. 
Lid BOVAG en NAP. 

Max Planckstraat 44, 
tel. 5730519 / 0653498304 

www.trade-ard.nl
.........................................................

Beautysalon MYRNA 
Van Speijkstraat 2/101, 

2041KL Zandvoort. 
Behandeling volgens 

afspraak, ook ‘s avonds. 
Tel. 5720108 

of 0648318230
.........................................................

L. Paap 06-51815360
Aanmeten thera peutische 

elastische kousen, hulp
middelen, braces, diabetes 
sokken, verbandpantoffels, 

slechtziende artikelen, 
agenda’s, webboxen, enz.

.........................................................
Auto kopen of verkopen? 

Een dure reparatie, 
onderhoudsbeurt , 

APK of schade ?
Het kan altijd goedkoper!! 

Bel Patrick van Kessel 
0655383624 of kijk op  
www.autoverkoper.nu

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

20m2 afsluitbare opslag-
ruimte in grote loods in 

Zandvoort Noord. Inl. via tel. 
5717805 of 0623030013

De Zandvoortse ploeg deed 
natuurlijk haar uiterste best, 
maar bleek toch niet te zijn 
opgewassen tegen het spel 
van de Heemskerkers. In 
de beginfase nam de uit
spelende ploeg de leiding. 
Zandvoort wist vrij snel te
gen te scoren en bracht daar
mee de stand in evenwicht. 
Daarna kwamen de mannen 
van coach Marcel Paap niet 
meer in het stuk voor. 

Vooral het samenspel was een 
stuk minder verzorgd bij de 

In de eerste helft hielden bei
de teams elkaar in evenwicht. 
Om beurten namen KDO en 
ZSC de leiding. ZSCkeepster 
Angela Schilpzand stopte 
een strafworp waardoor het 
bij rust 66 was. Na een aan
trekkelijk eerste helft volgde 
een dito tweede helft, waarin 
Romena Daniëls twee straf
worpen miste. Het gaf KDO 
de gelegenheid de wedstrijd 

Vooys heeft al heel wat leden 
van de zeevisvereniging het 
fileren van vis bijgebracht 
via een cursus op de visserij
school in Katwijk. Nu hield hij, 
op zijn puur ‘Katteks’, een ver
haal over de geschiedenis van 
de haring en wat je zoal van 

Zandvoorters. Diok wist daar 
op een prima manier gebruik 
van te maken, wat in de sco
re tot uiting werd gebracht. 
Vooral in de tweede helft 
was het verschil tussen de 
beide ploegen zichtbaar. De 
Zandvoortse spelers vonden 
elkaar niet, ondanks het harde 
werken. Na vijftig minuten 
spelen moest Zandvoort op
nieuw een nederlaag incas
seren. Degradatie ligt op de 
loer als het roer niet wordt 
omgegooid. De einduitslag 
was uiteindelijk 27.

met een doelpunt verschil 
winnend af te sluiten, 1110.
De Zandvoortse treffers wer
den gemaakt door Romena 
Daniëls (3), Laura en Charissa 
Koning (beiden 2), Lucia v.d. 
Drift, Naomi Kaspers en Kristel 
Gazenbeek ieder een doel
punt. Komende zondag wordt 
de veldcompetitie hervat met 
om 12.40 uur een thuiswed
strijd tegen Legmeervogels 2.

haring kunt maken. Ook had 
hij allerlei producten van en 
met haring meegenomen om 
te proeven. Ook waren er films 
en een diapresentatie over de 
haringvisserij van vroeger. Een 
leerzame clubavond van de 
Zeevisvereniging Zandvoort.  

“Sporten houdt de geest 
jong en het lichaam vitaal”

www.sportinzandvoort.nl
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Felicitaties voor de 100 jarige KennemerFouten brengen nederlaag

golfvoetbal - zaterdag 

De Kennemer Golf & Country Club viert dit jaar het 100 jarig 
bestaan van de club. Reden voor 33 leden van de Amster-
damsche Senior Golf Society (ASGS) om bij hun algemene 
ledenvergadering, in het clubhuis van de jarige Kennemer 
Golf & Country Club, hun felicitaties aan te bieden. Zij de-
den dat in de vorm van een oorkonde.

Waar de verdediging van SV Zandvoort vorige week te-
gen Castricum voor drie punten zorgde, liet deze nu een 
aantal steken vallen. Hierdoor ging titelkandidaat Marken  
met een overwinning terug naar het voormalige eiland 
in het IJsselmeer. Op een vreselijk slecht te bespelen veld 
werd het 0-2.

Osch, voorzitter van de ASGS, 
de oorkonde aan de nieuwe 

De ASGS is een club met al
leen maar oudvoetballers, 
oudcricketers en oudten
nissers van de roemruchte 
Amsterdamse sportclub 
AFC. Toen hun eigen sport in 
verband met de gevorderde 
leeftijd wat moeilijker werd, 

Karel van Osch (l) feliciteert Hans Bosch

Ook dit schot van Roberto Molina zal naast gaan

Keeper Boy de Vet zou geblesseerd uitvallen

hebben zij in 2003 de ASGS 
opgericht, die ieder jaar na 
een wedstrijd in Zandvoort 
gevolgd wordt door hun le
denvergadering als start van 
het nieuwe seizoen. Voor 
aanvang van de vergade
ring overhandigde Karel van 

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:

Bruna
Café Oomstee
Cafetaria AnyTyme De Oude Halt 
Cense en van Lingen
Chocoladehuis Willemsen
Circus Zandvoort
Club Nautique
Corry’s Kaashoek
De Lamstrael
De Salon
Dobey Zandvoort
Dorsman Assurantiën
Greeven, Makelaardij o.g.
Groenestein & Schouten 
 Fin. diensten

Administratiekantoor
  K. Willemse
Algemene uitvaartbegeleiding 
 Zandvoort
Autobedrijf KariMo
Autobedrijf Zandvoort 
Bar Battle
Beach Club Tien
Bertram & Brood
Beter Mobiel
Bloemsierkunst 
 Jef & Henk Bluijs
Boom Strandpaviljoen 11
Boudoir by Sara
Boudoir Personal Styling

adverteerders

Harocamo 
Hugoos
Kroon Mode
La Bonbonnière
Media Markt Cruquius
Motorrijschool Goede
P. van Kleeff
Pizzeria Rimini
Pluspunt
Radio Stiphout
Riche aan Zee
Rode Kruis 
 afd. Zandvoort
Rosarito 
Sea Optiek

Sentinel Alarm b.v.
Shanna’s Shoe 
 Repair & Leatherwear
Skyline
Uitvaartcentrum Haarlem
Van Aacken Glaszettersbedrijf
Van Schaik Omaco Makelaars
Vomar
Vrijehuizenmarkt.nl
Wapen van Zandvoort, 
 eten en drinken…
Woonkado Discovery 
 Dreams & Daytime 
Zandvoortse Vereniging 
 van Huurders

voorzitter van de KG&CC, 
Hans Bosch.

SV Zandvoort legt tegenstander het vuur na aan de schenen

voetbal - zondag

Bijna was het gelukt. Het op de tweede plaats van de 
ranglijst staande HYS heeft de handen vol gehad aan de 
zondagvoetballers van SV Zandvoort. Slechts door domme 
pech aan Zandvoortse kant gingen de Haarlemmers toch 
nog met de zege naar huis.

Opnieuw had Zandvoort
trainer Marcel Paap grote 
problemen om elf man op 
te kunnen stellen. Een aan
tal blessures en afwezig
heid waren daar debet aan. 
Slechts met de groots mo
gelijke moeite kon hij een re
delijk elftal de wei insturen. 
Dat Zandvoort zich deze keer 
de kaas niet van het brood 
wilde laten eten, werd snel 
duidelijk. Veelal werden de 
Haar lemmers fel geatta
queerd en kwam Zandvoort 

zodoende vaak in balbezit. 
Ook vond HYS een in vorm 
zijnde Zand voortse doelman 
op haar weg die met katach
tige reflexen lange tijd zijn 
doel leeg hield.

Na de 01 was Zandvoort re
gelmatig voor het doel van 
HYS te vinden maar richting 
en vaal kracht ontbraken in 
de schoten van onze plaats
genoten. Met een beetje 
meer geconcentreerdheid 
zou Zandvoort in ieder ge

Zaterdagtrainer Pieter Keur 
miste op het middenveld  
Max Aar de  werk die geschorst 
was en Rem ko Ron day die 
aan een been geopereerd is. 
Naar verluid kan Ron day ko
mende week alweer de trai
ning hervatten. De absentie 
van beide spelers zou in het 
verloop van de wedstrijd op 
het spel van onze plaatsge
noten drukken. Veelal werd 
de lange bal gebruikt, en dus 
het middenveld overgesla
gen, in een poging de spitsen 
te bereiken.

Aanvankelijk ontspon zich 
een aardige wedstrijd maar 
dat was redelijk snel ook weer 
voorbij. Beide ploegen waren 
in de eerste helft niet in staat 
om de andere in grote pro
blemen te brengen. Zelfs niet 
toen Zandvoortkeeper Boy 
de Vet in een scrimmage een 
schop tegen zijn hoofd kreeg. 
Deze trap zorgde ervoor dat 
de ervaren goalie onwel 
werd en er waarschijnlijk een 
lichte hersenschudding aan 
over heeft gehouden. Tweede 
keeper van Zandvoort, Jorrit 
Schmidt die ’s ochtend al 
een wedstrijd in het tweede 
elftal had gespeeld en die op 
het terras naar de wedstrijd 
stond te kijken, moest zich 
noodgedwongen snel om
kleden om De Vet te kunnen 
vervangen. 

Na de thee een aandringend 
Marken dat almaar sterker 
werd, zonder echter de ster
ren van de hemel te spelen. 
Toen een Zandvoortse ver
dediger in de 59e minuut op 
de helft van Marken in de 
fout ging, konden de snelle 
Markense spitsen voor het 
eerste doelpunt zorgen. 
Zandvoort kreeg daarna een 
paar aardige kansen maar 
wist het vijandige net niet 
te vinden. Wel was er veel 
druk op het Markense doel 
waardoor er aan de andere 
kant veel ruimte was voor 
counters. De meeste wer
den door een voortreffelijke 
Schmidt op zeep geholpen 
maar in blessuretijd moest 
hij voor de tweede keer, na 
een vermeend buitenspel, 
opnieuw buigen.

Komende week spelen de 
Zandvoorters de inhaalwed
strijd in Zuidoost Beemster te
gen het een plaats lager dan 
Zandvoort staande ZOB, dat 
zaterdag niet verder kwam 
dan een gelijkspel (11) in Den 
Helder tegen HCSC. De wed
strijd begint om 14.30 uur. 

Overige uitslagen 2e klasse 
A: CSW – Kennemerland: 
51; HBOK – Castricum: 22; 
Amstelveen – Overbos: 12 en 
Mon nickendam – Voorland: 
22.

val voor een gelijkmaker 
hebben kunnen zorgen, het 
lukte echter niet waardoor 
er weer een wedstrijd verlo
ren werd.

Komend weekend is een 

inhaalweekend en dan spe
len de Zandv oorters niet. 
De eerste wedstrijd is op 
Paas maandag in Zandvoort 
tegen mededegradatiekan
didaat Vogelenzang. Een cru
ciale wedstrijd dus!
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Courant 
Zandvoortse 

3 23119Actueel Actie Cultuur Sport
Stijlvolle
opening van  
strandseizoen

Avond voor
ondernemers
druk bezocht

Buzzzzhalte
voorlopig een
kunstgalerie

Weer trekt
Nederland aan
kortste end

6e jaargang • week 13
1 april 2010

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

De Mannetjes
Zwaar parcours
van Circuit Run

‘Straks kunnen ze over 
de Natuurbrug in plaats 

van het mulle strand’

Afgelopen zondag stond heel Zandvoort in het teken van de Circuit Run. Rondom het 
hardloopevenement waren veel festiviteiten in het dorp georganiseerd. Vooral op het 
Gasthuisplein konden de bezoekers, ondanks de gure wind, genieten van allerlei vormen 
van entertainment.

De Klankbordgroep Natuurbrug Zandpoort heeft op 
16 maart een advies uitgebracht om te komen tot een 
fietspad naar de nog te realiseren Natuurbrug over de 
Zandvoortselaan. De voorkeur gaat uit naar de ‘Buiten-
randvariant’ langs de Amsterdamse Waterleidingduinen 
(AWD). De start verliep wat moeizaam, maar uiteindelijk 
hebben alle partijen constructief meegedacht en blijven 
betrokken in het verdere proces.

Heel Zandvoort 
in de ban van Circuit Run

Alternatief fietspad 
naar Natuurbrug

Raadhuisplein 14
T. 023-573 64 61 - Zandvoort 

Saucijzenbroodje € 1,25
Desem wit of bruin € 1,95
Paas brood 500 gr € 5,95
 
Wij zijn beide paasdagen geopend 

Nu in ons assortiment:
Div. Paas chocolade 
Zak mini muffins x 3,95
Suikerbrood x 1,95
Div. soorten cake x 4,50

Om 13.00 uur werd de aftrap 
verricht door ‘Haagse Elvis’ 
met zijn zoontje. Amanda 
Pellerin volbracht een fan-
tastiche prestatie door ge-
durende een uur voor het 
Revalidatiefonds te fietsen. 
Voor aanvang van haar pres-
tatie had zij al aan sponsor-
geld het schitterende bedrag 
van € 3.500 bijeengebracht. 

Bij Quattro BT kon een fittest 
gedaan worden, terwijl bij 
golfclub Sonderland gepro-
fiteerd kon worden van een 
zeer voordelige aanbieding 
om in 2010 daar te komen 
spelen. De Zumbadansers 
gingen lekker los, terwijl de 
Taoïstische Vereniging Tai 
Chi regelmatig een demon-
stratie van geheel andere 
aard gaf. Het publiek was 
onder de indruk en werd en-

thousiast opgewarmd door 
de Joyce Meister Band, maar 
ook de kindershow door het 
ballet van Conny Lodewijks 
deed de handen op elkaar 
slaan. In het Wapen van 
Zandvoort stond de bekende 
barman Hans Bank, voorma-
lig uitbater van de Oase Bar, 
achter de tap.

De doorkomst van de dui-
zenden deelnemers aan de 
Circuit Run, waaronder vele 
bekende Zandvoorters zoals 
oud-profvoetballer Pieter 
Keur maar ook BN’er Beau 
van Erven Doorens, gaf soms 
ook reden tot hilariteit. Zo 
kwamen er een paashaas, 
twee Elvisfiguren, een man 
met ontbloot bovenlijf en 
hond en zelfs iemand op 
blote voeten voorbij! In de 
Haltestraat werd de sfeer 

verhoogd door de boerenka-
pel Geinpiepers uit Abcoude 
en café Fier had ‘s middags 
als leuze: “Vandaag geen 
bier, maar sinaasappels bij 
Fier.”

Al met al is de Circuit Run 
van veel promotionele 
waarde voor Zandvoort; de 
treinen waren overvol en 
ook de wegen naar het dorp 
brachten vele bezoekers deze 
kant op. De vele vrijwilligers 
zoals die van het Rode Kruis, 
het organisatiecomité en de 
Zandvoortse verkeersrege-
laars, verdienen eveneens 
een compliment voor hun 
belangenloze inzet. Want 
zonder deze mensen is een 
dergelijk evenement, dat met 
wat overdrijving de allure 
heeft van een Elfstedentocht, 
niet te realiseren. 

Duizenden hardlopers passeerden het drukke Gasthuisplein

Auto Strijder
Zandvoort

www.autostrijder.nl

Op 5 april worden de 
GFT-rolemmers niet geleegd 

i.v.m. Pasen. 
Dit gebeurt dinsdag 6 april

Het beoogde fietspad zal 
straks niet over de dienst-
weg maar langs de bui-
tenrand van de AWD en 
achterlangs het terrein van 
het Naaldenveld lopen, om 
daarna gedeeltelijk via de 
AWD over de Natuurbrug 
te gaan. De Natuurbrug 
over de Zandvoortselaan, 
het in de volksmond ge-
naamde ‘recroduct’, is een 

initiatief van het Nationaal 
Park Zuid-Kennemerland, 
de gemeente Zandvoort, 
PWN Waterleidingbedrijf 
Noord-Holland, Na tuur mo-
numenten, Waternet en de 
provincie Noord-Holland. 
Naar verwachting start de 
bouw in 2012 en zal het in 
2013 klaar zijn.

vervolg op pagina 3

Attentie!
In verband met Pasen,

wordt verzocht om
advertenties en kopij

voor de volgende editie
uiterlijk vrijdag 2 april

aan te leveren. Bvd.
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familieberichten

Algemene uitvaartbegeleiding Zandvoort
Omdat u voor kwaliteit kiest!

~ Regelen en uitvoeren van de uitvaart 

~ Verzorging van overledene  
~ Begeleiding voor nabestaanden 

~ Persoonlijke aandacht 
    voor U en Uw dierbare 

Dag en nacht bereikbaar

023 -7515 666
Gevestigd in Zandvoort

Evert H. Schweitzer
Voor een stijlvolle en verzorgde uitvaart

april w a t e r
Hoog Laag Hoog HoogLaag

do
vr
za
zo
ma
di
wo
do

-
-
-
-
-
-
-
-

01
02
03
04
05
06
07
08

01.05
02.00
02.45
03.36
05.16
04.50
05.24
06.14

05.41
06.20
07.02
07.42
08.29
09.26
10.34
12.36

1 3 . 3 4
14.40
1 5 . 3 5
16.04
16.56
1 7. 2 0
1 8 . 1 0
19.34

1 8 . 0 1
18.46
19.29
20.16
21 .05
2 1 . 5 4
23.34

-

waterstanden

UITVAARTZORGCENTRUM ZANDVOORT
Tollensstraat 67, 2041 PR  Zandvoort.

Telefoon (023) 571 32 78.
www.uzn-nederland.nl

UITVAARTCENTRUM HAARLEM
Parklaan 36, 2011 KW  Haarlem.

Telefoon (023) 532 87 50.
www.uitvaartcentrumhaarlem.nl

Sinds 1992
uw uitvaartondernemer in Zandvoort.
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B I J   OB I J   OB I J   OB I J   OB I J   O V E R L I J D E NV E R L I J D E NV E R L I J D E NV E R L I J D E NV E R L I J D E N

Paasviering

Protestantse gem. Zandvoort
Voorganger: Ds.mr. J.W. Verwijs 
1 april: witte donderdag, 19.00 uur 
2 april: Goede vrijdag, 14.00 uur
4 april: Eerste paasdag, 10.00 uur 

RK Parochie St. Agatha
Voorgangers: Pastores D. Duijves en C. van Polvliet  
1 april: witte donderdag, 19.00 uur 
2 april: Goede vrijdag, 10.00 uur
3 april: Paaswake, 22.30 uur
4 april: Eerste paasdag, 10.30 uur pastor D. Duijves

RK Parochie Antonius & Paulus
Voorgangers: Pastores D. Duijves en C. van Polvliet  
1 april: witte donderdag, Viering in Agatha kerk
2 april: Goede vrijdag, 15.00 uur
3 april: Paaswake, 20.00 uur
4 april: Eerste paasdag, 10.30 uur pastor C. van Polvliet  

kerkdiensten 

Eindelijk 16!!!!
Veel plezier 

op je scooter....

Pappa en mamma   
xxx

Lieve Wesley,

Met grote droefheid geven wij u kennis van het overlijden van 
onze lieve vader, schoonvader, opa en overgrootvader 

Martinus Johannes Vleeshouwers 
- Martien - 

Geldrop, 22 januari 1935             Haarlem, 30 maart 2010 

Ineke en Guus 

Martin en Cruz 
Symon 

Afra en Robert 

Tonnie en Karolien 

Peter en Willeke 

Kleinkinderen en 
achterkleinkinderen 

Correspondentieadres: 
Afra Demmers-Vleeshouwers 
Koningstraat 11 
2042 VG  Zandvoort 

Er is gelegenheid tot afscheid nemen en condoleren op vrijdag 
2 april van 19.00 tot 19.45 uur in Uitvaartzorgcentrum 
Zandvoort, Tollensstraat 67 te Zandvoort. 

De Uitvaartdienst zal worden gehouden op dinsdag 6 april 
om 11.00 uur in de H. Agathakerk, Grote Krocht 43 te 
Zandvoort. Aansluitend zal om 12.00 uur de begrafenis 
plaatsvinden op het parochiekerkhof achter de kerk. 

Na de plechtigheid is er gelegenheid tot condoleren in gebouw 
De Krocht, Grote Krocht 41 te Zandvoort. 

Waar mensen mensen zijn 
die elkaar verstaan. 
Waar liefde liefde is 
daarheen wil ik gaan. 
Waar het eeuwig vrede is 
waar de zon schijnt. 
Waar een nieuwe wereld is 
die niet meer verdwijnt. 
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Klankbordgroep
Het fietspad is gekoppeld aan 
de nog te bouwen Natuurbrug 
die de AWD moet verbinden 
met het Nationaal Park Zuid-
Kennemerland. Door het fiets-
pad ontstaat een fietsroute 
vanuit de Haarlemmermeer 
naar de kust, met een vei-
lige oversteek over de 
Zandvoortselaan. De Europese 
Unie en de provincie Noord-
Holland namen om die reden 
het fietspad op in hun subsi-
dievoorwaarden (3,2 miljoen 
euro) voor de Natuurbrug. 
Bij de ontwikkeling van de 

plannen wilde vorig jaar een 
aantal belangengroepen geen 
fietspad dwars door de AWD. 
Zij vreesden voor aantasting 
van het duingebied en het 
wandelgenot. Er werd een 
klankbordgroep samenge-
steld, waarin zowel voor- als 
tegenstanders waren verte-
genwoordigd die meedachten 
over mogelijke oplossingen. 
Uiteindelijk staan alle neuzen 
nu één richting op.

Buitenrandvariant
De klankbordgroep advi-
seert de gemeente Am-

sterdam, eigenaar van het 
gebied, het verbindende 
fietspad niet over de dienst-
weg neer te leggen maar te 
kiezen voor de zogenaamde 
‘Buitenrandvariant’. Omdat 
er gedeeltelijk gebruik wordt 
gemaakt van bestaande in-
frastructuur is dat voor zo-
wel de natuur als voor het 
kostenaspect voordelig. Het 
is nu aan de gemeenteraad 
van Amsterdam om defini-
tief de knoop door te hakken 
over het fietspad. Voor meer 
informatie zie www.natuur-
brugzandpoort.nl.

betekent Pasen voor vele van 
ons een paar dagen vrij. Met je 
gezin leuke dingen doen, heer-
lijk brunchen, eieren zoeken en 
beschilderen. Ook een bezoek-
je aan een meubelboulevard is 
je van hét. 
Voor mij was het Grieks ortho-
dox paasfeest vorig jaar een 
bijzondere ervaring. Bij aan-
komst in het Kretenzer berg-
dorpje is de jeugd druk bezig 
om takken en boomstronken 
te verzamelen voor de brand-
stapel. Bovenop de stapel komt 
als offer de pop ‘Judas’ te staan. 
Op zaterdag wordt het vuur na 
de paasdienst aangestoken. 
Het kerkje is zaterdagavond 
tjokvol, aan de ene kant zingen 
de mannen naar de andere 
kant waar de vrouwen staan. 
Ondanks dat we er niets van 
snappen is het indrukwek-
kend. Voor middernacht doven 
alle lichten in de kerk. Iedereen 
haalt bij de priester zijn ‘Heilig’ 
vuur. Daarna lopen we naar 
buiten en wensen elkaar ‘Kalo 
Pascha’. De klok wordt door 
sterke jongeren geluid. Met 
de brandende kaars maken 
we een rondje om de kerk, 
vervolgens wordt de brand-
stapel ontstoken. Overal barst 
het vuurwerk los. Voor alle 
vensters staan kaarsjes en 
we worden op paasbrood en 
koekjes getrakteerd. De kaars 
nemen we mee om er thuis 
boven de voordeur een zwart 
kruisje mee te branden als 
teken voor een goed jaar. Met 
de familie eten we speciale le-
versoep en tikken de ‘rode’ ei-
eren. Op eerste paasdag draait 
al vroeg het lammetje aan het 
spit en familie en vrienden zijn 
uitgenodigd. Iedereen heeft 
zijn favoriete maaltijd en raki 
meegenomen. Er wordt tot 
diep in de avond gedanst, ge-
zongen en gedronken. Tweede 
paasdag wordt alles dunnetjes 
over gedaan. We doen natuur-
lijk mee. Wat een belevenis!

In een onderzoek staat dat 
we jaarlijks meer dan  
€ 0,5 miljard aan paas -
inkopen uitgeven. Ook 
daar doe ik vrolijk aan 
mee, het is ten slotte 
Pasen. 
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Formateur richt zich op
3 partijen coalitie

Informateur Cornelis Mooij heeft in zijn eindrapportage 
bekendgemaakt dat hij een coalitie van VVD, CDA en PvdA 
de best mogelijke combinatie vindt om te komen tot een 
nieuw college. Hierdoor staat voorlopig de op een na groot-
ste fractie van de nieuwe raad, OPZ, opnieuw buitenspel.

Symbolisch werden 2 vissen vrijgelaten

digde zowel het CDA als de 
PvdA uit om komende dins-
dag 6 april in een openbare 
zitting bijeen te komen om 
de eerste onderhandelingen 
te gaan voeren. De openba-
re bijeenkomst begint om 
20.00 uur. De verwachting is 
dat tijdens de eerstkomende 
raadsvergadering een coali-
tieakkoord behandeld kan 
worden.

Hoe de verdeling van de wet-
houderszetels zal moeten 
worden, ging Mooij niet op 
in. Hij vroeg zich af hoe het 
verschil in zetels tussen de 
VVD aan de ene kant en de 
anderen tot uiting kan ko-
men in aantal wethouders 
en dus in de verhoudingen in 
het aantal stemmen binnen 
het college.

Mooij was na de eerste infor-
matieronde verder gegaan 
met vier partijen: VVD OPZ, 
CDA en PvdA. Met die partij-
en heeft hij een aantal the-
ma’s doorgenomen en ad-
viezen aangehoord. Hieruit 
bleek dat OPZ, voornamelijk 
ten opzichte van de andere 
drie voor wat betreft het toe-
risme, veel minder ‘scoorde’. 
Mooij vindt de toeristische 
functie van Zandvoort zeer 
belangrijk en noemde het 
de peiler van de Zandvoortse 
toekomst, een toekomst 
waar drastisch in bezuinigd 
zal moeten worden.

De bal ligt nu bij VVD-
lijsttrekker Wilfred Tates die 
na het in ontvangst nemen 
van de rapportage van Mooij 
direct de agenda trok. Hij no-

Wethouder Wilfred Tates heeft zaterdag het ‘startsein’ 
gegeven voor het strandseizoen 2010. Nadat hij met de 
strandmobiel van Victor Bol was aangekomen op het 
strand voor de Rotonde, liet hij twee vissen los in de Noord-
zee. Gestoken in een waadbroek maar wel met colbert, gaf 
hij het duo de vrijheid.

De open huizenroute van de Zandvoortse makelaars die af-
gelopen zaterdag georganiseerd werd heeft de landelijke 
trend gevolgd. De makelaars waren dan ook verheugd met 
de behoorlijke interesse van kijkers en de serieuze belang-
stelling voor een flink aantal woningen. 

Stijlvolle opening strandseizoen 

Open huizenroute volgt landelijke trend

Voorafgaande aan deze of-
ficiële handeling schetste 
Tates in een korte toespraak 
de ontwikkelingen op het 
strand. In het bijzonder de 
uitbreiding van een naar vijf 
jaarrondpaviljoens. Hij was 

Op sommige woningen is een 
bod uitgebracht of dat wordt 
binnenkort verwacht. De 
Zandvoortse makelaars zien 
in ieder geval een voorzichtig 
herstel van de huizenmarkt.

van mening dat er een posi-
tieve invloed van uit zal gaan 
op het jaarrond toerisme, zo-
wel op het strand maar ook 
in het dorp.

Voorafgaande aan de ope-

Timo Greeven van Greeven 
Makelaardij was heel po-
sitief: “We hebben zelfs 
uitschieters gehad van 
meer dan 10 kijkers per wo-
ning.” Nick ten Broeke van 

ningshandeling werden de 
gasten ontvangen in het 
Juttersmu-ZEE-um. Te zien 
was daar onder meer een 
fotoimpressie van de Circuit 
Run 2009 en een diapresen-
tatie over het jutten. Dichter 
bij Zee Ada Mol las een spe-
ciaal voor deze gelegenheid 
geschreven gedicht voor. 

Vervolgens gaven diverse 
hulpverleners acte de pre-
sence op het strand met 
diverse voer- en vaartuigen. 
Opmerkelijk waren ook drie 
kunstwerken gemaakt van 
op het strand gevonden afval. 
Het programma werd voor 
en na de opening muzikaal 
omlijst door het Gemengd 
Zandvoorts Koper Ensemble 
dat op hun bekende wijze 
een aantal passende liede-
ren luidkeels en vol overgave 
presenteerde. Al met al een 
stijlvolle opening van een 
hoplijk zonnig strandseizoen.         

Vrijhuizenmarkt sprak van 
“opvallende belangstelling”. 
Van Schaik Omaco had een 
aardig bezochte open hui-
zenroute ervaren, net als 
Van der Reijden Makelaardij. 
Jan van Lingen, van Cense & 
Van Lingen, ten slotte was 
eveneens “voorzichtig posi-
tief” en meldde dat hij een 
aantal woningen uit de open 
huizenroute al daarvoor ver-
kocht had.

IeDere DAg geopenD voor 
ontbIjt, lunCH en DIner

voor reServerIngen: 023-5713200
www.beACHClubtIen.nl
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Als je je ei niet kwijt kunt...

Altijd wat te doen,
Altijd gezellig!

Strandpaviljoen Boom 11
te Zandvoort
Tel.023-5717580

Op onze ouderwetse manier
Goulashsoep - 3 soorten vlees - Palacinka of

Vissoep - Zeebaarsfilet - Palacinka 

€10,50
Als brunch, lunch of diner. De gehele week door.

Graag tot ziens, fam. Boom

Dierenartsenpraktijk

Mevr. A.C. Dekker - Lukkassen

Spreekuur: ma. t/m vr. 13.00 - 14.00 uur
 ma.- wo.- vr. avond 19.00 - 20.00 uur
 en volgens afspraak

Lijsterstraat 7  -  2042 CH Zandvoort  -  Tel. (023) 571 58 47

Kostverlorenstraat 121, Zandvoort
Telefoon: 023 57 168 41
E-mail: notarissen@zandvoort.knb.nl

Uitvaartverzekering
Snel en eenvoudig te regelen

DORSMAN.NL OF 023-5714534

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

Strandpaviljoen 
Thalassa 18

sinds 1959

Verse Vis!
Mosselen!

Oesters en kreeft!
Reserveren: 023-5715660

Voor lunch en diner.

Vers aan zee!

5
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• Centrale balie Gemeente Zandvoort
• Bruna Balkenende (Grote Krocht)
• Greeven Makelaardij (Oranje buitenhuisje)
• Pluspunt Noord (Flemingstraat)
• Shell Duinzicht (pompstation Dr. Gerkestraat)

Voor structurele bezorgklachten: ZVO-verspreiders, 
tel. 06-1139 1478 of www.zvo-verspreiders.nl

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:
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Het apart inzamelen van plastic verpakkingsmateriaal blijft 
een groot succes. Om het onverwacht grote aanbod te kunnen 
verwerken zijn op enkele tijdelijke aanbiedplekken extra bak-
ken geplaatst. Tevens zijn er twee nieuwe brengmogelijkheden  
bijgekomen op de Sophiaweg en de Tolweg.

De speciale zakken waarin het plastic kan worden verzameld zijn 
gratis verkrijgbaar bij het Raadhuis en bij de Remise. Raadpleeg 
voor meer info de gemeentelijke website onder de rubriek 
Digitaal Loket/ Afval en Milieu.

Samen houden we ZANDVOORT SCHOON !?

Zandvoort Schoon!? Inzamelen plastic uitgebreid

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)

VVV verrast 
prijswinnaars

Eind vorig jaar hield VVV 
Zandvoort een wedstrijd 
om op een originele wijze 
Zandvoort bekend te maken. 
Dit mondde uit in een wed-
strijd kleurplaten inkleuren 
of een originele tekst schrij-
ven op een Zandvoorts bier-
viltje. Vorige week woensdag 
werden de winnaars bekend 
gemaakt. Zij ontvingen een 
polskompas of een boekje 
over sporen in de natuur resp. 
een uitnodiging om een ge-
zellige en leerzame middag 
mee te gaan in de dui-

nen onder leiding 
van een expert . 
Niet alle winnaars 
waren aanwezig 
maar zij zullen ze-
ker hun prijs nog 
ontvangen.

Bibliotheek  
Op Goede Vrijdag is bi-
bliotheek Duinrand tot 
17.00 uur geopend. Op 
Paaszaterdag gelden 

de normale openingsuren, 
op tweede Paasdag zijn 
alle vestigingen gesloten. 

Scouting open dag
Kampvuurtje stoken, tochten 
lopen en torens bouwen: dat 
is waar de meeste mensen 
aan denken als ze het woord 
scouting horen. Toch is scou-
ting, vroeger de padvinderij 
geheten, veel meer dan dat! 
Om dat te bewijzen houdt 
scoutinggroep The Buffalo’s 
uit Zandvoort op zaterdag 10 
april een open dag. Van 14.00 
tot 17.00 uur kan iedereen 
vanaf vier jaar actief mee-

doen met alles wat de scou-
tinggroep te bieden heeft.

Tuinset gestolen
Afgelopen maandag is 
uit een tuin van de flat 
Vo gel hof (Patrijzen-
straat) een splinter-
nieuwe hardhouten 
tuinset, bestaande uit 
een tafel en 4 vaste 
stoelen, gestolen. 

De lente is begonnen, de 
tuinsets gaan weer naar 
buiten, echter weten som-
migen het mijn en dijn niet 
te scheiden. Dus let goed 
op uw spullen en wordt u 
een tuinset aangeboden 
die zelfs al voor u gemon-
teerd is ... waarschuw dan 
de politie. Misschien dat de 
eigenaars dan zelf op hun 
stoelen kunnen zitten deze 
zomer.

‘Ik eet het beter’

Afgelopen week heb-
ben leerlingen van de 
Beatrixschool deelgeno-
men aan het project ‘Ik 
weet het beter’. Het project 
is mede door Albert Heijn 
op poten gezet om vooral 
de jeugd zich bewust te 
maken dat gezonde voe-
ding van levensbelang is. 
AH-bedrijfsleider Pieter 
Jan Aries had daarvoor 
een aantal pakketten sa-
mengesteld om de jeugd 
bekend te maken met de 
vele mogelijkheden voor 
gezonde voeding. Ook 
werden er klassikaal diver-
se proefjes gedaan en zal 
groep 8 binnenkort van een 
gezonde lunch genieten. 
Een uitstekend initiatief 
van de grootgrutter!

Gaan we doen
Wendy Jacobs en Maaike 
Cappel hebben één 
grote wens. Zij wil-
len in de Oranje Nas-
sauschool een pop-
pentheater maken voor 
kinderen, jongeren en 
ouders in Zandvoort. 
De Zandvoortse dames 
doen mee aan een TV 
wedstrijd en kunnen 
€ 3000 winnen als u uw 
stem uitbrengt via www.
gaanwedoen.tv. Als u voor 
4 april via ‘fan’ van het pop-
pentheater in Zandvoort 
op hun stemt, dan hopen 
Wendy en Maaike dat 
zij worden genomineerd 
voor de prijs. Op You Tube 
is ook hun promofilmpje 
te zien. Het zou helemaal 
te gek zijn om eindelijk 
een echt poppentheater 
in Zandvoort te krijgen!! 

Kunstzinnig rek

Ter bescherming zijn om 
de sokkel van het beeld 
van Sissi op de boule-
vard vier roestvrijstalen 
hekken geplaatst. Het is 
geen fraai geheel met het 
beeld maar wel doelma-
tig. Hoewel? Heel vaak 
worden deze hekken ook 
als fietsenrekken gebruikt. 
Zou het niet verstandig 
zijn om langs het muur-
tje extra fietsenrekken 
te plaatsen? Of anders 
het fietsenrek dat in al-
lerlei kronkels achter het 
afscheidingsmuurtje ligt 
herplaatsen?

Bewonersprotest tegen De Key
Al geruime tijd zijn er klachten over de werking van de liften 
in de 4 flats aan de Keesomstraat. Telefonische en schriftelij-
ke klachten hierover hebben geen verbetering opgeleverd. 
Liften staan soms weken buiten werking terwijl er toch vijf 
verdiepingen mee bereikt moeten worden. De zesde verdie-
ping heeft vreemd genoeg überhaupt geen directe toegang 
tot de lift die slechts tot de vijfde verdieping gaat.

Protesterende bewoners van flatgebouw De Meeuw

Hiertegen zijn de bewoners 
nu in het geweer gekomen. 
Ze zijn het zat dat ze soms 
weken, met boodschappen 
en al, veel trappen moeten 
beklimmen. Ook oudere 
bewoners komen daardoor 
slechts spaarzaam buiten 
de deur. Afgelopen donder-
dag hebben ze in de hal van 
flatgebouw De Meeuw hun 
grieven kenbaar gemaakt. 

Woonstichting De Key en de 
servicedienst van de liften, de 
firma Mijnssen, zijn verant-
woordelijk voor de liften. Het 
meest gehoorde antwoord 
op de vragen van de bewo-
ners is dat onderdelen niet 
voorradig zijn. Ook de ser-
vice in geval van storingen is 
beneden de maat. Zo werkt 
bijvoorbeeld de afstands-
bewaking in de lift niet. 
Kom je vast te zitten tussen  
2 etages dan is men afhanke-
lijk van de mobiele telefoon 

om de brandweer te bellen, 
die dan noodgedwongen 
moet uitrukken. Er zijn zelfs 
gevallen bekend waarbij de 
deur geopend kon worden, 
terwijl er geen lift aanwezig 
was. Een levensgevaarlijke 
situatie die door middel van 
slechts een stukje tape om 
de deur vast te plakken werd 
opgelost. Deze situatie werd 
het weekend waarin het ge-
beurde niet opgelost. 

In het verleden gaf een on-
derhoudscontract met Otis, 
de bouwer van de liften, 
ook al de nodige proble-
men waardoor de toenma-
lige EMM overstapte naar 
Mijnssen. Bij de overgang 
naar De Key kwam het on-
derhoud in eerste instantie 
weer terug bij Otis, maar in-
middels is opnieuw het con-
tract met Otis verbroken en 
is men weer met Mijnssen 
in zee gegaan. Het resultaat 

is weer langdurige storingen 
met deze sterk verouderde 
liften. Een interessant detail 
is dat zowel Otis als Mijnssen 
liften leveren en onderhou-
den. In feite zijn het dus con-
currenten. Het is daarom niet 
vreemd dat het gerucht de 
ronde gaat dat Otis niet staat 
te trappelen om Mijnssen 
onderdelen te leveren. 

De bewoners vinden het 
treurig om te ervaren hoe la-
coniek woonstichting De Key 
is in deze situatie. Een mede-
werker van De Key schreef in 
reactie op een klacht over 
een lift die meer dan 2 weken 
stilstond: “Helaas moeten we 
nog even geduld hebben met 
z’n allen.” Een spontane op-
roep afgelopen donderdag 
van een van de bewoners 
bracht heel wat mensen op 
de been. Ook hier ontbrak 
de eveneens uitgenodigde 
woonstichting. Opmerkelijk, 
want helder communice-
ren en klantgericht werken 
staat volgens eigen zeggen 
op hoog peil.

De Zandvoortse Vereniging 
van Huurders (ZVH) onder-
steunt van harte het initi-
atief van de bewoners om 
nu actie te ondernemen. 
Binnenkort ontvangen alle 
bewoners een bericht met 
het verzoek hun klachten 
schriftelijk te melden bij de 
ZVH, die zal proberen harde 
afspraken over service en on-
derhoud te maken. De ZVH 
vond het prettig om te zien 
dat vertegenwoordigers van 
de Zandvoortse politiek aan-
wezig waren om de klachten 
aan te horen.
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Binnenkort in Zandvoort

Dreams & Daytime
Haltestraat 10 C  •  2042 LM Zandvoort
Tel 06-49102217  •  (Jupiter Plaza)

Lief en Stoer Lifestyle

Grote Krocht 23 – 2042 LT Zandvoort
Tel:023-5735002 – ma 13:00-18:00
di t/m vrij 9:00-18:00 za 9:00-17:00

Hoort burgers van Zandvoort hoort….

de enige schoenmaker
van Zandvoort is 

te vinden op:

GROTE KROCHT 23

16

h

27

45

t

p



Zandvoortse Courant • nummer 13 • 01 april 2010

7

Style & Fashionshow in café Neuf 

‘Drukkie’ voor Oranje

Zandvoortse Courant paaspuzzel

Vier Zandvoortse ondernemers hadden hun krachten ge-
bundeld en gezamenlijk een uitgebreide modeshow geor-
ganiseerd in café Neuf. Een initiatief, met Nel Wendelgelst 
als stuwende kracht, dat zeker navolging verdient.

Meiden met een missie, zo kun je Marianne Rebel, Aaltje 
Vink en Emmy Stobbelaar wel noemen. Nadat Nederland 
zich had geplaatst voor het WK voetbal in Zuid-Afrika ont-
stond het idee om hun verbondenheid met Oranje te to-
nen. Voeg daarbij de Zuid-Afrikaanse uitdrukking ‘drukkie’, 
wat omhelzing betekent, en ziedaar de liefdevolle maar 
ook stoere symboliek van het omarmen door supporters 
van een sportploeg.

Dit is de laatste week van de paaspuzzelactie. Door alle let-
ters van deze en de afgelopen twee weken in de goede volg-
orde te plaatsen, vindt u de oplossing van de puzzelactie. 

Modellen op de catwalk in Café Neuf

De drie initiatiefneemsters

Alle genodigden kregen bij 
binnenkomst een glas pro-
secco en werden gedurende 
de avond continue voorzien 
van heerlijke hapjes. Zanger 
Jeroen Weerdenburg ver-

maakte tussendoor het 
publiek met populaire lied-
jes. Drommel Exclusieve en 
Apart, uit de Kerkstraat, liet 
prachtige creaties zien met 
opvallende prints. Een lief 

evenementen agenda

1 Bar Battle - 9e ronde: Team The Full Monty in 
Laurel&Hardy. Aanvang 20.00 uur  

2 Dansmiddag voor senioren - OOK Zandvoort, 
Flemingstraat 55. 14.00-16.00 uuur 

2 Jan Knippenberg Memorial - Hardloopwedstrijd 
over strand van Vlaardingen naar Den Helder

3 Paasbal - Vrije dansavond met Rob Dolderman 
in De Krocht, aanvang 20.00 uur

3-5 Paasraces - Circuit Park Zandvoort 

4 Jazz café - SPOOR 5 in café Alex, aanvang 16.30 uur

5 Muziekpaviljoen - The Pheasant Pluckers,
13.30-16.00 uur

7 Alzheimer café - Thema: Samen op vakantie, 
Toch uit? Pluspunt, aanvang 19.30 uur

8 Bar Battle - 10e ronde: Mystery Team 
1 in Fame. Aanvang 20.00 uur

13 ANBO/De Key - Informatiemiddag over het huren 
van woningen. Voor alle senioren (ook niet-leden).  
Gemeenschapshuis, aanvang 14.30 

April

VVV Zandvoort: 7 dagen per week geopend!

Medina Woninginrichters 
Nieuw!!!

Nu ook bij Medina verkrijgbaar:
Horren en zonwering voor binnen en buiten.

Knikarm schermen en markiezen
www.medinawoninginrichting.nl

023-531 78 40  •  Haltestraat 56  •  2042 LP Zandvoort

roze meisjesjurkje met strik 
was heel vertederend. Ook 
de getoonde badmode deed 
verlangen naar mooi zomer-
weer; vooral het zwarte pakje 
met bijpassende accessoires 
en een grijs badpak met een 
glitterrand kregen veel ap-
plaus. Sack Time, eveneens 
in de Kerkstraat, liet stoere 
jongens-en herenkleding 
zien, maar vooral de in lek-
ker vlotte kleren getooide 
meiden verdienen een com-
pliment voor hun flitsend 
optreden, dat met veel flair 
gepaard ging.

Dennis Moerenburg gaf een 
aantal tips over de actuele 
make-up: de lipgloss is echt 
uit, want de lippen mogen nu 
extra geaccentueerd worden 
met een felle kleur en dat 
geldt ook voor de wimpers 
(lekker zwart en krullend) 
evenals de wenkbrauwen. 

LaVogue uit de Haltestraat 
had de verzorging van zowel 
het haar als de visagie van 
de twintig modellen voor 
haar rekening genomen en 
dat zag er bijzonder profes-
sioneel en zeer modieus uit. 
Ladyspeaker Marianne Rebel 
kweet zich met verve van 
haar soms moeilijke taak, 
want de geluidsinstallatie liet 
te wensen over. Ook de ondui-
delijke overbrugging van het 
café- naar het restaurantge-
deelte maakte dat het geheel 
soms een rommelige indruk 
maakte. Schoonheidsfoutjes, 
die de volgende keer aan-
dacht verdienen.

Niettemin gingen de vele 
bezoekers na de getoonde 
bruidsmode, waaronder een 
door Remy Drommel zelf ont-
worpen jurk, en een loterij, 
voldaan naar huis met een 
rijk gevulde ‘goodie bag’.

In de opgave van vorige week 
is een foutje geslopen. Op 
plaatsen 12 en 17 stond een T, 
dit moet echter in beide ge-
vallen een R zijn.

Uw oplossing kunt u tot en 
met maandag 5 april in een 
gesloten envelop inleveren 
bij Bruna Balkenende aan 
de Grote Krocht of opgeven 

via e-mail: paasactie@zand-
voortsecourant.nl. Vermeld 
bij uw oplossing altijd uw 
naam, adres en telefoon-
nummer. 

Onder de goede inzendingen 
worden mooie prijzen ver-
loot, waaronder:

- Kaashuis Tromp: 1 kilo 
Hollandse kaas
- Slagerij Horneman: gour-
metschotel voor 4 personen
- Chocoladehuis Willemsen: 
Paasei van chocolade

De winnaars krijgen persoon-
lijk bericht.

Marianne: “Wij doen dit ook 
mede uit liefde voor de sport 
en willen tevens benadruk-
ken dat je een team, onge-
acht van welke sport, kunt 
aanmoedigen met een posi-
tief geluid in plaats van al die 
nare en kwetsende spreekko-
ren.”

Het team van ‘Drukkie & Co’ 
heeft de afgelopen maanden 
niet stil gezeten en heeft di-
verse artikelen op de markt 
gebracht. Zo zijn er oranje 
T-shirts met leuke prints voor 
volwassenen en kinderen, ( 
€ 9,95 per stuk, grotere aan-
tallen op aanvraag), koffie-
mokken en indien gewenst 
vele andere toepassingsmo-
gelijkheden. Binnenkort is 
bij ZFM als primeur de Cd te 
beluisteren van een speciaal 

lied, met Barry Heimerink als 
leadzanger en het popkoor Si 
Volta. Er is zelfs een videoclip 
gemaakt. Een deel van de 
opbrengst zal worden afge-
staan aan een goed doel. Voor 
informatie en bestellingen 
zie: www.drukkie.nl.

De insteek van de dames is 
tweeledig. Naast de tijdelijke 
support voor Oranje hebben 
zij inmiddels ook contact 
gelegd met onder meer FC 
Groningen. Onder de noemer 
‘Drukkie voor mijn cluppie’ 
kunnen supporters de ver-
bondenheid met hun club 
tot uiting brengen. Om het 
rotzooi trappen te ontmoe-
digen zijn er diverse, in de 
eigen clubkleuren en speels 
ontworpen artikelen verkrijg-
baar. Een prima initiatief. 
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ZANDVOORT PAS

 5% 
korting

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

Op vertoon van

*Korting geldt niet op aanbiedingen

Grote Krocht 28  Zandvoort
Zaterdag 3 april

van 11.00 uur tot 16.00 uur

Nutrodag
Gratis voedingsadvies voor uw hond!

Nutrochoice, voor een gezonde huid, 
glanzende vacht en vitaliteit

De voorjaars/ 
zomer collectie 

hangt weer 
in de winkel!

o.a. JustB, Isla Ibiza, Roxy, Street One, Fransa enz…..
Nieuw! Lovable Soft BH 

B t/m D cup 
nu actieprijs € 29,95

www.rosarito.nl 
Grote Krocht 20B -Zandvoort -023-5715697

Haltestraat 55
2042 LL Zandvoort
Tel. 023 571 28 39

Ook zondags geopend

Boxershorts
2 stuks € 19,95

S-M-L-XL-XXL

Pasen bij de Kaashoek:
Pittige kaas uit Stompetoren

 Mooie Franse kazen
 Ham-aspergesoep

 Eiersalade of gevulde eieren

En nog veel meer voor 
gezellige en lekkere paasdagen.

Eerste en tweede paasdag  
zijn wij geopend

Haltestraat 38
2042 LN Zandvoort
Tel./Fax (023) 571 50 00

Fleur uw Pasen op met 
onze bloeiende planten

Van Stolbergweg 1 -  Tel. 57 170 93

21

e

30

34

z

i

48

s

ZANDVOORT:
mode opklaringen in het dorp

STAbiele mODesTROmiNgeN
VANuiT PARijs:
wARme mODewiNDeN
uiT Alle RichTiNgeN.
TeVeNs DAAlT De
PRijsbAROmeTeR.
wil je meegeNieTeN
VAN heT heeRlijke
mODeweeR kOm DAN
eeNs NAAR cONfeT’Ti
iN heT hART VAN heT DORP.

halteStraat 11
tel.: 023-57 154 73        www.confet-ti.nl
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De Zandvoortse Jeugdraad heeft vorige week een bezoek 
gebracht aan Sunparks en de rotonde in de Van Lennep-
weg. Onder leiding van Belinda Göransson en Ushi Riet-
kerk heeft de Jeugdraad zich laten informeren over de vei-
ligheid op deze locaties.

Dansschool Dolderman verhuist vanuit het gebouw van 
Pluspunt aan de Flemingstraat naar De Krocht. De dans-
school die zowel voor jongeren als voor ouderen lessen 
verzorgt, opent de deuren vanaf zaterdag 3 april in het ge-
bouw aan de Grote Krocht. 

De Ondernemers Vereniging Zandvoort (OVZ) mag terug-
kijken op een zeer succesvolle bijeenkomst.  Circa 150 à 200 
veelal jonge ondernemers gaven vorige week donderdag 
gehoor aan de oproep om in hotel Sunparks te genieten 
van een aantrekkelijk programma, dat zeker opvallend in 
het teken stond van klant- en gastvriendelijkheid. 

Jeugdraad laat zich op locatie informeren

Dansschool Dolderman verhuist naar De Krocht

Succesvolle ondernemersbijeenkomst 

Tijdens de vorige vergade-
ring van de jeugdraad werd 
een aantal zaken aan de orde 
gesteld waar nu antwoord 
op werd gegeven. Ten eer-
ste vroeg de jeugdraad zich 
af of het bungalowpark van 
Sunparks wel voldoende 
beveiligd was om vooral 
Zandvoortse jeugd te be-
schermen tegen groepen 
vandalen die daar op vakan-
tie zijn. Zijn er beveiligers, 
vooral ook ’s nachts? Staan er 
camera’s? Wat gebeurt er als 
er een conflict ontstaat? Dat 
waren een aantal van de vra-

Rob Dolderman is al meer 
dan veertig jaar een begrip 
in de vaderlandse danswe-
reld. In zijn dansschool geeft 
Dolderman les in zowel 
ballroomdancing, het zoge-

De organisatoren Ingrid 
Muller, Helma Hoogland en 
Gert van Kuijk waren bijzonder 
verrast door de grote opkomst 
deze avond, die ‘voor alle on-
dernemers in Zandvoort’ ge-
organiseerd was.
 
Na de opening van de avond 
door OVZ-voorzitter Gert van 
Kuijk en een inleiding door 
gastheer Willem Reimers, gaf 
burgemeester Niek Meijer zijn 

gen die beveiliger Henk Keur 
voor de raad beantwoorde. 
Hij liet ze allerlei zaken in 
en rond het park zien, die de 
beveiliging van het park ten 
dienste staan om de orde 
te kunnen handhaven. Ook 
legde hij uit wat er gebeurt 
als gasten van het park zich 
misdragen.

Op de rotonde stond ambte-
naar Joost van Straaten van 
de gemeente klaar om de 
raad alles uit te leggen over 
de rotonde. Helaas was wijk-
agent Theo Achten niet in de 

naamde stijldansen, Latin, als 
rumba en chachacha, en ook 
de op dit moment razend po-
pulaire Salsa. Het niveau van 
lesgeven wordt aangepast 
aan de geoefendheid van de 

visie op het nieuwe seizoen 
voor Zandvoort en de onderne-
mers. Enthousiast was hij over 
de goede samenwerking met 
de organisaties van onder-
nemers en het Ondernemers 
Platform Zandvoort (OPZ). Tot 
algehele hilariteit van de be-
zoekers sloot hij zijn lofrede 
af met het zelf zingen ( jaze-
ker) van de bekende strofe 
van Herman van Veen. “Ik ben 
vandaag zo vrolijk, zo vrolijk!” 

gelegenheid om ook langs te 
komen maar Van Straaten 
nam de honneurs uitste-
kend waar. De Jeugdraad 
vindt dat er een onveilige 
situatie is waardoor er tel-
kenmale botsingen of bijna-
botsingen tussen fietsers en 
andere voertuigen plaatsvin-
den. Van Straaten liet aan de 
hand van cijfers zien dat de 
rotonde helemaal niet zo on-
veilig is als wordt beweerd. 
“Misschien gebeuren er wel 
meer dingen, maar als die 
niet gemeld worden, weten 
wij er ook niets van”, zei hij. 
Hij brak daarmee een lans 
om alle zaken die niet in orde 
zijn rondom de rotonde te 
melden. Alle vragen van de 
Jeugdraad werden tijdens 
deze leerzame middag vol-
doende beantwoord.

cursisten en gaat van begin-
ners tot gevorderden en ver 
gevorderden tot zelfs aan 
wedstrijddansers toe.

Dus voor het wekelijkse 
avondje dansen hoeft u ’s 
avonds het dorp niet meer 
uit. Maandelijks zal er een 
dansavond worden georga-
niseerd die toegankelijk is 
voor zowel leden als niet le-
den. Zodoende  proberen Rob 
en Mieke Dolderman hun 
steentje bij te dragen aan het 
uitgaansleven in Zandvoort. 
Komende zaterdag 3 april 
zal in De Krocht het jaarlijks 
Paasbal worden gehouden. 
Ook bent u dan in de gele-
genheid om u in te laten 
inschrijven voor een nieuwe 
(gevorderde?) cursus. Voor 
meer informatie kunt u ook 
kijken op de website www.
dansschoolrobdolderman.nl 
of contact opnemen via tel. 
06-21590520.

Klantvriendelijkheid
In opdracht van OVZ hadden 
studenten van Hogeschool 
In-Holland een onderzoek 
over klantvriendelijkheid 
uitgevoerd in Zandvoort. 
Bloemsierkunst J. Bluijs uit de 
Haltestraat werd als beste ge-
waardeerd, gevolgd door Bibi 
for Shoes en Restaurant Piri 
Piri (beiden kerkstraat). Met 
lichtbeelden werd een uit-
voerige analyse gegeven van 
de plus- en minpunten van de 
Zandvoortse ondernemers op 
het gebied van klant- en gast-
vriendelijkheid. 

Netwerken
De Netwerkkoning Charles 
Armando Ruffolo, ‘wereld-
beroemd’ in ‘Stone City’  
(Steenwijk) zoals hij in grappig 
gebroken Nederlands/Engels 
bekende, spoorde tenslotte de 
aanwezigen op ludieke wijze 
aan zich de kunst van het 
netwerken eigen te maken. 
Verder was er waardering voor 
de onderhoudende diashow 
over Zandvoort, gemaakt door 
Rob Bossink, en zorgde Papa 
Luigi E Amice voor de prettige 
muzikale omlijsting.

Mieke en Rob Dolderman

Meest klantvriendelijke ondernemers van Zandvoort. 
Vlnr: Bloemsierkunst J. Bluijs, Bibi for Shoes en restaurant Piri Piri

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.

Aan de inwoners van Zandvoort,
Zoals u de afgelopen weken hebt kunnen vaststellen heeft het de gemeente Zandvoort behaagt om 
haar burgers te trakteren op een fikse belastingverhoging op het rioolrecht.
Deze belasting moet kostendekkend zijn voor hetgeen waarover zij wordt geheven en mag niet voor 
andere doeleinden worden gebruikt, daarnaast mag een gemeente geen winst maken.

Deze belastingverhoging, wel dan niet terecht geheven, is geaccordeerd door de door u en mij 
verkozen vertegenwoordigers in de raad van Zandvoort. Daar de cultuur binnen de gemeente 
Zandvoort kennelijk gericht is op het als maar afwentelen van lastenverhogingen op haar burgers, 
in plaats van zelf eens de broekriem aan te halen en minder te besteden, en deze lastenverho-
gingen langs politieke weg niet zullen worden opgelost, omdat deze door de gemeentelijke politieke 
bestuurders zelf worden opgelegd, zie ik geen andere weg dan middels een burgerinitiatief hier 
actie tegen te ondernemen.

Een ieder die hier voor voelt om mij daarbij te steunen en of dezelfde mening is toegedaan, verzoek 
ik te reageren via onderstaand adres. Indien er veel reacties komen, zal ik in eerste instantie via 
een ingezonden brief via dit blad, laten weten hoe hier verder gezamenlijk mee om te gaan.

In afwachting van uw reactie, verblijf ik
met vriendelijke groeten,
F.J.A.M. Inden
Dr. Jac.P. Thijsseweg 17
2041 BL Zandvoort

Posters
In de Zandvoortse Courant van 11 maart jongstleden stond een advertentie van de gemeente 
Zandvoort waarin bewoners word gevraagd om posters van jarigen op lichtmasten, prullenbakken 
en meterkasten na een paar dagen te verwijderen. Al weken lang worden wij nu op verschillende 
plaatsen in de gemeente getrakteerd op verkiezingsposters met een formaat die op geen enkele 
lichtmast, prullenbak of meterkast past, terwijl de verkiezingen toch echt alweer een maand geleden 
waren. Samen houden we Zandvoort schoon?!, maar geef dan als gemeente wel het goede voorbeeld. 

Richard Vos
richardvos.nl@gmail.com
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Bel 023-5732752 of mail 
info@zandvoortsecourant.nl

Wilt u iemand in de Spotlights zetten?

Spotlight €35,- Met ZandvoortPas: 125,-

VAN AACKEN 
GLASZETTERSBEDRIJF 
levering en plaatsing alle glassoorten.

NU OOK:
vernieuwen kozijnen & schilderwerk.

vrijblijvende offerte!
023-5720480 / 06-41374921
e-mail: aacken@kpnmail.nl

23

e

Pedicure Beata Visser 
Ge specialiseerd in de 

diabetische en reumatische 
voet- en nagelcorrectie. 
Tel. 06-52461796 / 023-

5715921. Bilderdijkstraat 22, 
Zandvoort. Diabetische 

en reumatische voet 
worden vergoed door 

zorgverzekeringen.
.........................................................

Beagle weggelopen! 
De hond, reu Benni, heeft 

een halsband met op 
het schild ‘Ibbenbüren’. 

Beloning € 300,-. Contact 
via politie Zandvoort of 
tel. 0049-151 1933 1111 of 
0049-5456 1390. E-mail: 

pschlat@aol.com
.........................................................

Nieuw in Zandvoort: 
Aloys-schilderwerken. 

Het echte Vakwerk! Uw huis 
ouder dan 2 jaar. Profiteer 
nu van het lage btw tarief. 

Info@aloys-schilderwerken.
nl, tel. 06-52667415

.........................................................
Te huur in centrum: 

opslag/bedrijfsruimte/
garage. Voor meerdere 
doeleinden te gebrui-

ken. 54m2, wc, gas, licht 
en water aanwezig. /

Tel. 06-42475001
.........................................................

PASEN
Jezus zegt: “Ik ben de 

opstanding en het leven. 
Wie in Mij gelooft 
zal LEVEN.” Bijbel: 

Johannes 11:25 
 ........................................................

Te huur aangeboden: 
café-restaurant in de 

Zeestraat. Kleine 
overname, huur € 1700 

per maand. Ook geschikt 
voor winkel of kantoor. 
Info, tel. 06-3372 1706

.........................................................
Kamer gezocht 

voor alleenstaande 
dame. Tel. 5712604

ZANDKORRELS
Behang- en schildersbedrijf 

Arnold Nijkamp 
Tel/Fax 571 31 72 

Mobiel 06-54 264 259 
Voor al uw behang-, wit- en 
schilderswerkzaamheden 

www.arnoldnijkamp.nl 
.........................................................

Kabel-internet/adsl 
installa  teur helpt bij alle 

PC-PRO BLEMEN. Advies en 
aanleg (draadloos) netwerk. 

Ook avonden/weekend.
 Rep-it, to taal 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
.........................................................

Beautysalon MYRNA 
Van Speijkstraat 2/101, 

2041KL Zandvoort. 
Behandeling volgens 

afspraak, ook ‘s avonds. 
Tel. 5720108 of 06-48318230
.........................................................

L. Paap 06-51815360
Aanmeten thera peutische 

elastische kousen, hulp-
middelen, braces, diabetes 
sokken, verbandpantoffels, 

slechtziende artikelen, 
agenda’s, webboxen, enz.

.........................................................
Auto kopen of verkopen? 
Een dure reparatie, onder-

houdsbeurt, PK of schade ?
Het kan altijd goedkoper!! 

Bel Patrick van Kessel 
06-55383624 of kijk op  
www.autoverkoper.nu

.........................................................
Nagelstyliste worden?? 
De opleiding tot nagel-

styliste begint met de gratis 
introductie avond bij  
A.B. Nails in Haarlem.  

Schrijf je in via 
www.abnails.nl 

of bel 023-5245005.

Tel: 06-40601692  E-mail: pzwemmer@casema.nl

• Klein onderhoud (in en om het huis)

• Overkappingen
• Timmerwerk
• Hekwerken
• Bestrating

Onderhoudsbedrijf P. Zwemmer

SCHILDERW
ERK GLAS

ZANDKORRELS INVULBON
Met ZandvoortPas korting op een zandkorrel

particuliere zandkorrel €7,50
Met Zandvoortpas €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 zandkorrel €12,50 (excl.BTW)
Met Zandvoortpas €10,-
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, Kleine Krocht 2
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 verkeerde of onjuiste inhoud 
van Zandkorrels. Zet- en typefouten voorbehouden. 

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

33

u

25

d

Paaseitje…
Paasontbijtje…
Paasbloemetje!!!

Specialist voor al uw bloemwerken.

11

e
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LoSZand blijft leuk

De Buzzzzhalte feestelijk geopend

Expositie Bahnhoffstrasse

De theatersport die door het gezelschap LoSZand wordt 
bedreven, blijft bijzonder lachwekkend. Na een tweetal 
‘wedstrijden’ in De Krocht, kon nu in de filmzaal van Circus 
Zandvoort een derde thuiswedstrijd worden gespeeld.

Veel vrienden en andere kunstliefhebbers waren zaterdag 
naar de voormalige busrestauratie aan de Louis Davids-
straat gekomen om het nieuwe onderkomen van de BK-
Zandvoort te bewonderen. Het ‘bouwteam’ heeft er, zoals 
kunstenares Ellen Kuijl het in haar speech verwoordde, een 
juweeltje van gemaakt. 

‘Alles is al zo lang voorbij, wie vraagt er nog naar?’. Op deze 
vraag maakten drie Duitse kunstenaars van de kunstgroep 
‘Spursuche’ een indrukwekkende expositie. Vanaf 10 april 
is de tentoonstelling Bahnhofstrasse te bezichtigen in het 
Zandvoorts Museum. 

Een scene van LoSZand

Gert Toonen opent de kunstgalerie  | Foto: Rob Bossink

Theatersport is theater ‘à 
la de Lama’s’. Spontaal, snel 
reagerend en zeer vaak 
uitstekend werkend op de 
lachspieren. Dat kon men 
na afloop regelmatig uit de 
monden van toeschouwers, 
die nog nooit een theater-
sportwedstrijd hebben bij-
gewoond, optekenen. Het 
doet een beetje vreemd aan 
als de ‘rechters’ na een scene 
te negatief voor woorden 
zijn maar dat is onderdeel 
van het spel. Het publiek 
mag ze met natte sponzen 
bekogelen als het met de kri-
tiek niet eens is, maar tevens 

Gert Toonen, die de officiële 
opening verrichtte, zei onder 
meer dat het nieuwe col-
lege van B&W in mei de nota 
‘Kunst en Cultuur’ hoopt vast 
te stellen, waarmee meer body 

gips, glas, bouwdraad en lak. 
Sommige zijn bekrast om de 
‘verstoring’ aan te geven. De 
Bahnhoffstrasse is in 1999 
een keer te zien geweest in 
de Rathausgalerie in Witten.

Bahnhoffstrasse
Michael Weber (1958) woont 
sinds 1994 in Witten. De ten-
toonstelling Bahnhoffstrasse 
is een project waarmee hij 
een beeld wil geven dat niet 
alleen in Nederland maar 
ook in Duitsland, zoals in zijn 
stad Witten, de Joden werden 

door Joop van Nes jr.

Het moet gezegd: beide 
zalen lenen zich voor dit  
soort theater. Alleen in 
De Krocht is de interactie 
met het publiek, een zeer 
belangrijk onderdeel van 
theatersport, beter om-
dat het er dichter op zit. 
In Circus Zandvoort echter 
is iedereen in de gelegen-
heid om alles goed te zien, 
met name de mimiek en de 
subtiele beweginkjes die de 
acteurs en actrices maken, 
en ook dat is belangrijk bij 
theatersport.

Het is in het centrum een 
perfecte locatie, dat echter 
helaas maar van korte duur 
zal zijn, want over een jaar zal 
het pand gesloopt worden. 
Demissionair wethouder 

door Nel Kerkman

Bahnhoffstrasse is de hoofd-
straat van de Duitse stad 
Witten en staat centraal in 
de tentoonstelling. De ge-
schilderde kunstwerken gaan 
hoofdzakelijk over de mensen 
die in deze straat geleefd heb-
ben. Duitsers die op grond 
van hun Joodse herkomst 
tussen 1933 en 1945 vervolgd, 
verdreven en vermoord zijn. 
De tentoongestelde kunst-
collages bestaan niet alleen 
uit olieverf maar ook uit 

de spelers belonen door mid-
del van het naar het podium 
gooien van een roos bij een 
goede prestatie.

LoSZand is een aantal ge-
trouwe theatersporters 
kwijtgeraakt maar kon voor 
deze voorstelling een be-
roep doen op een aantal 
andere sporters. Uit het ge-
toonde bleek dat oefening 
nog steeds de kunst baart. 
Vooral de oude getrouwe en 
zeer ervaren Leo, aanvoerder 
van het witte team, stak in 
een briljante topvorm en 
was uitermate alert en vin-
dingrijk. Maar ook de cap-
tain van het zwarte team, 
Marja, wist samen met een 
weergaloze Casper (wat een 
perfecte bewegingen en 
ideeën heeft deze man in 
huis!) de toeschouwers meer 
dan eens aan het lachen te 
krijgen. Dat uiteindelijk het 
witte team met de eer ging 
strijken is niet van belang. 
Wel dat theatersport in 
Zandvoort een gezonde voe-
dingsbodem heeft. Mocht u 
geïnteresseerd zijn in deze 
vorm van theater maken, 
kijkt u dan eens op de web-
site www.loszand-voort.nl of 
meldt u aan als speler.

Werk van Michael Weber

wordt gegeven aan kunst en 
cultuur in ons dorp. Naast een 
beeldenroute, uitbreiding van 
Kunstkracht12 en het muse-
um, dient ook nagedacht te 
worden over een permanente 
ruimte voor de Zandvoortse 
kunstenaars, die met hun wer-
ken het genieten van ande-
ren mogelijk maken. Gedacht 
wordt aan het hoofdgebouw 
van Corodex (‘industrieel erf-
goed’), dat een multifunctio-
nele bestemming zou kunnen 
krijgen. Kwaliteit is er, nu de 
accommodatie nog!

Tot en met 29 april is in de 
beperkte ruimte, waarvan 
optimaal gebruik is gemaakt, 
een expositie te zien van 
werken van Wim Beerends, 
Jan Drommel, Lilian Gaus en 
Annemarie Sybrandy. Elke 
zaterdag en zondag is de ga-
lerie van 12.00 tot 17.00 uur 
geopend.

vervolgd en vermoord. “Het 
is een zwaar onderwerp wat 
veel stof geeft tot nadenken”, 
geeft Weber zelf aan.

Neda
Michael Strogies (1959), werkt 
als animator en illustrator in 
de reclame-industrie. Naar 
aanleiding van de gefilmde 
dood van de Iranese demon-
strant in Teheran, Neda Salehi 
Agha Soltan, maakte hij de 
serie ‘Her name was Neda’, 
waarvan hij  in Zandvoort een 
nieuwe versie toont.

Der Kreuzweg
Cornelius Rinne (1955) liet 
zich inspireren door een ver-
haal over de vervolging. In 
zijn werk staat de lijdensweg 
van Jezus Christus centraal.

De tentoonstelling is van 10 
april tot en met 28 mei te be-
zichtigen in het Zandvoorts 
Museum. Op 5 mei is Michael 
Weber van 11.00 tot 16.00 uur 
aanwezig om te vertellen 
over zijn bijzondere tentoon-
stelling en de emotionele 
band die hij met Zandvoort 
heeft.

Zoekplaatje

Reactie kunt u kwijt per mail op zoekplaatje@oudzandvoort.nl of bij Cor Draijer 
op 06-3614 9717 (graag pas bellen na 19.00 uur)

De foto van deze week is gemaakt door Ton Bakels op 3 augustus 1981. We weten 
dat de middelste persoon destijds de gemeentesecretaris was maar dat is het 
dan ook. Vermoedelijk is deze foto gemaakt bij zijn afscheid; er zijn meerdere 
foto’s van die dag gemaakt. 

bld17662

C U L T U U R



Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week 

Voor 
Pashouders 
10% korting 
op onze 
nieuwe
 lente
menukaart.

Hartelijk welkom in het

www.wapenvanzandvoort.nl 
Gasthuisplein 10

2042 JM Zandvoort 
Tel.: 0238223780

Maandag en dinsdag gesloten

Medina Woninginrichters 

www.medina-woninginrichting.nl

023-531 78 40 
Haltestraat 56
2042 LP Zandvoort

Aanbieding voor de maand april: Laminaat - met  
10 jaar garantie - € 13,95 per m² inclusief  ondervloer

(Vouw)gordijnen	 Tapijt
Vitrages	 Vinyl
Luxaflex	 Laminaat
Zonwering	 Parket

Nieuwe collectie grote 
en kleine meubelen.
Alles voor in en om het huis

Pashouders 5% korting

 Hele maand april  voor Pashouders:
Ierse lamscarre 

normaal 100 gram € 3,49
nu voor € 2,99

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

Lentefrisse Roomkaas
verse kruidenkaas met
verse bieslook bereid

100 gram van € 1,79 voor € 1,49

tegoeDbon 
voor 1 grAtIS 

ZANDKORREL

bestel nu de Zandvoortpas 2010

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 vanaf 1 januari 2010 tot en  
met 31 december 2010.

Uw op naam gestelde ZandvoortPas 
wordt, tezamen met een welkomstkado, 
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.

ZANDVOORT PAS  

Dobey Zandvoort
Grote Krocht 28
2042 LX Zandvoort
023-5719345

 5%
korting*

Op vertoon van

*Korting geldt niet op aanbiedingen

raveer een keer

 

Voor al uw graveerwerk.
www.graveereenkeer.nl
Tel: 023 8887758

  10% korting 
voor pashouders.

Officieel SIKKENS dealer
Voor ZandvoortPashouders

is er een leuke verrassing
Pakveldstraat 19 - Hoek Lippleintje

Tel.: 023-571 25 54



Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week 

Winkeliers: 
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
Massage bij Rosa - www.massagebijrosa.nl
Plony’s Haarwinkel - Kosterstraat
Toerkoop Reisbureau - Grote Krocht

Mode en trends: 
Belli E Ribelli Kinderkleding - Haltestraat
Bibi for Shoes - Kerkstraat
Blitzkickers - Haltestraat 61A
Graveer een keer - 023-888 77 58
Sea Optiek - Haltestraat

Wonen en onderhoud:  
Avenue Living & Giving - Kerkstraat
De Bode woonaccessoires - Kerkstraat
Koene Cleaning Service - 06-1432444
Medina woninginrichters - Haltestraat 
Marlène Sjerps Internet - 06-18868837
Versteege’s IJzerhandel - Pakveldstraat

Horeca: 
Harocamo - Kerkstraat
Het Wapen van Zandvoort eten en drinken - 
Gasthuisplein 
Mollie & Co Restaurant - Verlengde Haltestraat
Open Golf Zandvoort - Duintjesveldweg 
Take Five aan Zee Restaurant - Strand nr 5
Zaras, Café Restaurant - Haltestraat

Lijst van deelnemende bedrijven 
(in alfabetische volgorde) 

info@koenecleaning.nl • 06-14 32 44 44 

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

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

Dealer van Rivièra Maison, Colorique,
Braxton, Koeka, Bam Bam, Z8 & Beebielove.

Pashouders 10% korting!

De nieuwe babycollectie van Jil  
& Sil en Petit Elephant is binnen!

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

Tel. 023 571 44 10Kerkstraat 1a 

for shoes
BIRKENSTOCK IN VELE KLEUREN EN MATEN! 

DUS KOM SNEL KIJKEN!
10% korting voor pashouders

Haltestraat 61A, Zandvoort, 023-5730240
www.blitzkickers.nl

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 april

Kerkstraat 14 • 2042 JE Zandvoort
Tel.nr.: 023-5712102

Geopend van 9.00 tot 22.00 uur

Voor Pashouders
10% korting op ons
Paasei assortiment

(uitsmijters, omelet etc.)

Woensdag en donderdag gesloten. Keuken v.a. 18.00 uur geopend.
Haltestraat 75 • Tel. 023 571 89 49 • www.mollieenco.nl

Vanwege ons 17-jarig bestaan serveren wij vanaf vrijdag 2 april  
voor pashouders een in de boter gebakken Noordzee tong (400 gr.)
Voor € 17,00. (zolang de voorraad strekt)

Tijdens de maand April:

Haltestraat 5, T 57 121 74, vrijdag koopavond

10 % korting 
op de hele collectie!!!

SEA OPTIEK,zichtbaar beter!

Top 3!
3 x 100 gram vleeswaren
Boeren metworst +

Schouderham +
Jachtworst 

€ 3,25

Haltestraat 54 - T. 023-5712451

Voor ZandvoortPas houders 
koffie met appelgebak € 4,-
Week 13 special: Karbonade 
met frietjes en salade € 12,50
Week 14 special: Entrecote 
met frietjes en salade € 12,50

Open Golf Zandvoort
Duintjesveldweg 3, 2041 TZ Zandvoort
023-5715743, www.opengolfzandvoort.nl
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Bruna Balkenende
Grote Krocht 18 • 2042 LW Zandvoort

Tel. 023 571 6033 • brunabalk@planet.nl

Eerste paasdag gesloten
Tweede paasdag geopend

van 12.00- tot 17.00 uur

Nu bij Radio Stiphout

PC on TV
Radio Stiphout

Grote Krocht 34 Zandvoort
www.radiostiphout.nl

Karim en Mo
www.autobedrijfkarimo.nl

Curiestraat 10, 2041 CD Zandvoort T. 023-5733792
F. 023-5733793 E. autobedrijfkarimo@planet.nl

Onderhoud en reparatie alle merken
Occasions in - en verkoop

APK

De nieuwste trend op nagelgebied! 
Nu bij Boudoir by Sara het OPI Axxium Gel Systeem. Deze gel is een lak 
die uw nagels beschermt en sterk houdt zodat uw nagels kunnen groeien 
zonder af te breken. Men zal zelfs niet merken dat u een gel draagt, 
want de Axxium gel is bijna identiek als een gewone nagellak en heeft 
dezelfde mooie glans. De gel blijft wel 3 tot 5 weken zitten, het heeft een 
natuurlijke uitstraling en de gel is sterk, duurzaam en soepel. Ook is de gel 
prachtig op de teennagels en blijft dan wel zo een 8 weken zitten.
Prijs 29,50 euro

Wekelijks de krant lezen op internet?
surf naar www.zandvoortsecourant.nl

OOK VOOR WELEDA MOET U OP 
DE ZANDVOORTSE MARKT ZIJN!!!

ALTIJD 10% 
KORTING OP DE 
WINKELPRIJS
 
UITGEBREID 
ASSORTIMENT
 
WIJ ZIJN OOK 
WELEDA-PARTNER 
(u kunt bij ons ook 
de weleda-berichten 
wikkel inleveren)

Elvitaal, ELKE woensdag speciaal voor ú op de markt in Zandvoort.
Voor meer informatie kijk op www.elvitaal.nl of   

bel naar onze gezondheidsinfolijn: 0318-624114.

EXTRA AKTIE 

WELEDA 
GRANAATAPPEL 
HANDCREME
voor een mooie 
jeudige huid.
              
                                                              

50ml......
normaal € 7,75

NU ..........€ 4,75
tegen inlevering advertentie
max 3 per klant.

het paasei van

zit vol mode

PAseN
de echte start van de 
lente en jij wilt er dan

extra mooi uitzien met de
mooiste creaties in de

modekleuren van
Emotion by Esprit.

Dat is immers mode voor
elke schitterende dag van

deze heerlijke lente.
Kom eens langs bij

Emotion by Esprit in
’t hart van het dorp.

”EMOTION By Esprit”
Haltestraat 10A en B, 2042 LJ Zandvoort

Tel: 023- 57 138 80, www.confet-ti.nl

24

n

4
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18
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                      Mips Kortekaas-Berger

aan het huis. Deze beelden staan nu te pronken in mijn flat. 
Uiteindelijk zijn wij eind 1960 naar Nederland teruggekeerd”, 
vertelt Mips met lichte weemoed in haar stem.

Een vaste woonplaats was toen niet aan de orde, want als 
een moderne ‘anti kraakwacht’ paste het stel regelmatig op 
huizen van vrienden, die tijdelijk elders vertoefden. Daan 
werd ondertussen door diverse bedrijven benaderd en er 
kwamen aanbiedingen uit Gomera, een eiland bij Tenerife 
(tomatenplantage) en Cuba (te onrustig in die tijd). Het werd 
in 1963 echter opnieuw een rubberplantage in het Afrikaanse 
Liberia, waar zij tot 1978 hebben gewoond.

Bij terugkomst in Nederland kregen Mips en 
Daan, die helaas kinderloos bleven, de flat 

van haar broer in Zandvoort aangebo-
den. “Ik was toen 49 jaar en veel te 

jong om niets te gaan doen. Met 
heel veel plezier heb ik toen tien 
jaar full time als directiesecreta-
resse in Amsterdam bij Richard 
Ellis gewerkt. Ondertussen wer-
den wij lid van de Kennemer 
Golfclub, waar vooral mijn man 
veel heeft gespeeld, terwijl wij 

tevens 20 jaar lid van golfclub 
‘De Pan’ in Bosch en Duin zijn ge-

weest. Helaas is Daan in 1999 over-
leden, een heel trieste tijd.” 

In het Zandvoortse heeft Mips enige tijd als 
vrijwilliger bij Pluspunt ‘diensten’ gedraaid aan 

de telefoon en als bezorgster van Tafeltje Dekje. Op haar 
75e kreeg zij haar eerste computer en vooral met hulp van 
Roel Bosma kan zij hiermee aardig uit de voeten. Via de ver-
eniging van oud cabinepersoneel van de KLM ondernam zij 
leuke reisjes, en samen met acht vrouwen wordt ieder jaar op 
Goede Vrijdag in de Pieterskerk in Leiden naar de Mattheus 
Passion geluisterd. Al op jonge leeftijd leerde zij van haar 
ouders het bridgespel en dat wordt nog iedere week met 
plezier gespeeld, o.a. bij de Zandvoortse Bridgeclub. Golfen 
gaat jammer genoeg niet meer, maar vervelen is er bij deze 
‘every inch a lady’ beslist niet bij. Ik heb bijzonder genoten 
van de plezierige uurtjes die ik met deze dorpsgenote mocht 
doorbrengen en wens haar nog alle goeds toe.

Dorpsgenoten

Na de meisjesschool van instituut Bender vervolgde Mips 
haar studie op het Rotterdams Lyceum. Na haar diploma 
rondde zij nog een opleiding met veel talen aan het over-
bekende Schoevers af. “Ik heb daarna bijzonder leuke banen 
gehad. Eén van de eerste ervaringen was op mijn 19e toen ik, 
nog vrij naïef, drie reizen als nanny op het cruiseschip 
Nieuw Amsterdam van Rotterdam naar New 
York en het Caribische gebied heb gemaakt. 
Daarna heb ik onder andere bij Stigler 
liften en op de afdeling buitenland 
van het Bouwcentrum gewerkt. In 
maart 1954 werd ik als stewardess 
bij de KLM aangenomen en heb 
in deze heel leuke, drukke baan 
tot 1957 over de hele wereld ge-
vlogen.”

Tijdens een wintersportvakantie 
in 1957 ontmoette Mips in Seefeld 
toevallig de tien jaar oudere Daan 
Kortekaas. Hij was al in 1946 vanuit 
Nederland vertrokken naar het toen-
malige Indië, waar hij na zijn diensttijd al-
daar in 1948 voor de Zwitserse maatschappij 
Tjenta Radja als planter, eerst op een tabaksplan-
tage en daarna in de rubbercultuur, ging werken. Aangezien 
Daan weer terug moest naar Indië volgde al snel de bruiloft 
en vertrok het paar samen naar Sumatra. “Wij hebben daar 
best een zorgelijke tijd gehad; ik was de laatste Nederlandse 
die een visum kreeg. Veel Nederlanders vertrokken en wij 
gingen voornamelijk met Amerikanen en Zwitsers om. Soms 
brachten wij de weekenden in een bungalow in de bergen 
door, waar wij op de golfbaan van de BPM de smaak van dit 
spel te pakken kregen; ook speelden wij daar tennis en zelfs 
polo. De situatie onder het bewind van Soekarno werd echter 
steeds slechter; ineens kwamen er militairen die ons huis wil-
den doorzoeken. Zij werden echter door bijgeloof afgeschrikt 
door de prachtige houten Chinese ‘wachters’ (= beschermers) 

Mips Kortekaas-Berger

door Erna Meijer

Een boeiend en afwisselend leven, dat kan zeer zeker ge-
zegd worden van Mips (officieel Maria Cornelie) Kortekaas, 
die in 1929 in Rotterdam geboren werd in een gezin met 
nog drie broers. Vader had een houthandel en de maand 
augustus werd steevast doorgebracht in Noordwijk. 

Kledingbeurs Duintjesveld
zijn. Er mogen maximaal 
35 stuks per klant ingele-
verd worden. De inbreng-/
inschrijfkosten bedragen  
€ 2,-. De verkoop vindt 
plaats donderdagavond 
tussen 19.30 en 21.30 uur 
en op vrijdagochtend tus-
sen 9.00 en 12.00 uur. Van 

Op donderdag 8 en vrij-
dag 9 april organiseert 
de Zandvoortsche Hockey 
Club (ZHC) weer de half-
jaarlijkse kledingbeurs 
voor modieuze (gedragen) 
zomer dames- en kinder-
kleding in het clubhuis op 
het Duintjesveld. De kle-

de opbrengst komt 30% 
ten goede aan de ZHC. De 
rest is voor de inbreng(st)er. 
Afrekenen en ophalen van 
de niet verkochte kleding is 
op vrijdag aan het eind van 
de middag. Iedereen is voor 
zowel de inbreng als de ver-
koop van harte welkom.

ding kan woensdagavond  
7 april tussen 20.30 en  
21.30 uur én donderdag 
van 9.00 tot 14.00 uur in-
gebracht worden in dozen 
en/of zakken voorzien van 
naam. Uiteraard dient deze 
kleding schoon en zon-
der vlekken en/of gaten te 

door Erna Meijer

Deze week gaan wij in Zandvoort in Bedrijf opnieuw op 
de culinaire toer. Het grote voordeel is dat u, bij het lezen 
van alle heerlijkheden, niet de deur hoeft uit te gaan. Want 
H.A.O. catering komt naar u toe! Eigenaar John de Kluijver 
(45) heeft al 26 jaar ervaring in het koksvak. 

H.A.O. staat voor Horeca Ad-
vies en Organisatie. Met zijn 
bedrijf is John in een zeer 
goed geoutilleerde ruimte 
met professionele appara-
tuur in Amstelveen gevestigd, 
van waaruit zowel bedrijven 
als particulieren worden 
voorzien van exclusieve ca-
tering.

John heeft als leerling bij het 
bekende Hotel Spaander in 
Volendam gewerkt, maar 
vooral bij het befaamde res-
taurant Oud Paardenburg 
in Ouderkerk aan de Amstel 
heeft hij de kneepjes van het 
vak geleerd. Daarna heeft 
hij zeven jaar lang het res-
taurant Graan voor Visch op 
de golfbaan Spaarnwoude 
onder zijn beheer gehad en 
tevens geeft hij al 15 jaar als 
freelancer advies bij partijen 
in de Orangerie in Elswout. 
Daarnaast is John SVH exa-
minator op koksopleidingen.

“Klanten kunnen een heel ge-
specificeerde keuze maken uit 
een heel dikke brochure: van 
alleen heerlijke amusehapjes 
tot complete diners of barbe-
cuearrangementen aan toe. 
Voor de afgelopen feestdagen 
boden wij voor het eerst heer-
lijke vis- en vleeswarenscho-
tels aan, evenals een drie- of 
viergangenmenu”, aldus De 
Kluijver. Wat te denken bij-
voorbeeld van een terrine van 
King Crab en garnalen, ge-
volgd door gebraiseerde filet 
van hertenbout met wildjus? 

John de Kluijver Catering

Het roodvlees wordt volgens 
de ‘slow cooking’ methode 
bereid en altijd met een ther-
mometer gemeten of de kern-
temperatuur van 53 graden 
constant blijft. Vegetarische 
gerechten zijn vanzelfspre-
kend ook mogelijk.

De menu’s en hapjes worden 
kant-en-klaar geleverd en het 
enige dat u hoeft te doen, is 
de gerechten in de oven te 
verwarmen. Daarnaast hoeft 
u zich ook geen zorgen te ma-
ken over de entourage, want 
desgewenst kan passend 
tafellinnen, glaswerk en ser-
vies gehuurd worden. John, 
die inmiddels al 45 jaar in 
Zandvoort woont: “Ook tafels, 
stoelen tot party tenten toe 
kunnen wij leveren en bij een 
groot evenement is de aan-
wezigheid van extra keuken-
personeel mogelijk. Niet voor 
niets hanteer ik de leuze: ‘The 
sky is the limit’ en het maakt 
niet uit of het nu voor tien of 
voor duizend personen is!”

Hij wil zich de komende tijd 
vooral gaan richten op tuin-
feesten met de momenteel 
in zwang zijnde ‘walking di-
ners’. Deze bestaan voorna-
melijk uit exclusieve kleine 
voorgerechtjes, zoals sashimi 
van tonijn, of een in ganzen-
vet gekonfijt kwarteltje met 
zuurkool. 

H.A.O.Catering, Regen tes se-
weg 1a, tel. 06-11372185, e-
mail: j.dekluyver@hetnet.nl.
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 Do. Vr. Za. Zo. 

Weer

Temperatuur

Max 8-9 10 9 10

Min 4 4 6 4

Zon 35% 40% 25% 60%

Neerslag 75% 65% 85% 45%  

Wind zw. 4-5 zzw. 4-5 zzw 4-5 zw. 4

Diepe depressie 
geeft nog even veel wind  

Het weekend weerbericht van zandvoort en omgeving

Op de valreep pikken we 
deze donderdag ook nog 
een paar typische maartse 
buien mee, mogelijk met 
stofhagel, onweer en een 
vlok kletsnatte sneeuw. 
De bovenlucht koelt in het 
kielzog van een actieve de-
pressie flink af. Tenslotte 
heeft de temperatuur best 
wel een flinke val gemaakt 
(komt van bijna 14 graden 
afgelopen dinsdag en be-
draagt deze donderdag 
zo’n 8-9 graden overdag).

Die actieve depressie met 
de kern richting noordelij-
ke Noordzee geeft ons dit 
dynamische weer. De druk 
in de kern van het laag kan 
nog even tot ongeveer 982 
millibar dalen en dat geeft 
tijdelijk nog even dat be-
hoorlijke windveld tot op 
enige afstand van de de-
pressiekern.

Richting het einde van 
de week en in de loop 
van het weekeinde kan 
het weer tijdelijk iets op-
knappen, maar een lan-
gere stabiele fase is nog 
niet aan zet en zelfs met 
Pasen lijkt het geen paas-

best weer te worden. Een 
hoogtetrog lijkt min of 
meer voor anker te gaan 
ten westen van Nederland 
met de spil bij Engeland. 
Regenachtige storingen 
kunnen dan voortdurend 
blijven doordringen tot de 
Benelux. De kans is zelfs 
aanwezig dat het weer 
binnen een dag of acht 
nog niet echt opknapt. 

Komende zondag ver-
loopt waarschijnlijk be-
ter dan de zaterdag qua 
Zandvoorts weerbeeld. 
Prognoses voor de lange-
re termijn geven wel wat 
betere perspectieven voor 
de tweede aprilhelft. Dan 
zou het stabieler moeten 
worden met later ook 
een duidelijke stijging 
van temperatuur. Mocht 
die stijging er inderdaad 
komen zit je zo op prima 
tempraturen tussen 15 en 
20 graden. 

Hoe wordt de hele maand 
april? Bel de weerprimeur-
lijn eens op 1 april (0900-
1234554)

weerman Marc Putto 

We hebben deze keer een uiterst wisselvallige en onstand-
vastige week te pakken. Er zit tamelijk veel dynamiek in 
de atmosfeer en dat merkten we onder meer aan het 
windbeeld dat vooral op woensdag nogal onstuimig was. 
Op de kust werd windkracht 7-8 gehaald en windstoten 
tot ruim 80 kilometer per uur zijn ook al gemeten.

www.zandvoortsecourant.nl

Verschijnt iedere donderdag en wordt gratis
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BEACHCLUB 7

FAR  OUT
Dit weekend Wildmenu 

Check de website voor de kaart

Reserveren gewenst: 023-5717170

www.far-out.tv

grand café & Restaurant 

 Zoekt per direct

Zelfstandig werkend 
kok

met culinaire ambities  
en oog voor detail.

Voor info en reacties:
e-mail cafeneuf@cafeneuf.nl

haltestraat 25, 2042 lk 
Zandvoort
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Ruim 4,5 miljoen kijkers za-
ten afgelopen zaterdagavond 
gekluisterd aan de tv. Onze 
schaatstijger Sven Kramer 
zou het waar gaan maken: 
goud op de Olympische 
Spelen. Ook ik zat tussen in-
ternetten, thee drinken en 
bellen door met grote ogen 
naar de buis te loeren. Alles 
draaide om ‘onze’ Sven: com-
mercials met Sven, het Sven 
Kramer lied (ook verkrijgbaar 
als ringtone), Kramer games, 
noem maar op! Wekenlang 
werd Nederland voorbereid 
op de koning der Olympische 
Spelen. De druk moet hoog 
geweest zijn voor de man 
in kwestie. Kramer zette 
een glansrijke tijd neer op 
de 5000 meter, maar werd 
wel even met zijn neus op 
de feiten gedrukt toen de 
Zuid-Koreaan zijn toptijd 
dicht naderde… Maar lieve 
Sven, ook thuis was de span-
ning om te snijden! Ach, ei-
genlijk wist iedereen het al: 
Kramer moest winnen en 
zou ook winnen. Juist. Toch 
viel het me zwaar dat ik 
thuis alleen zat te kijken in 
m’n joggingbroek met een 
kop thee voor m’n snufferd. 
Bij voetbal gaat dat heel an-
ders, dan is het: oranje muts, 
oranje slingers, oranje fluit, 
oranjebitter en met z’n allen 
in de kroeg, kijkend naar een 
groot scherm. Waarom is het 
met de Olympische Spelen zo 
degelijk dan? Terwijl Sven zo-
juist hoort dat hij goud in zijn 
zak heeft, sprint hij naar de 
tribune om vriendin Naomi 
van As te omhelsen: zij wel. 
Hmmm, Naomi, ook een top-
sporter waar Nederland gek 
op is. Ze won met het Ne der-
lands Hockey team goud in 
2008, maar ook toen zat ik 
gewoon thuis. Onze voetbal-
mannen, waar ik wel de deur 
voor uitga, hebben al jaren 
geen prijs meer gewonnen. 
Waar ligt het verschil dat ik 
voor Gio van ni van Bronck-
horst wel vlaggetjes op mijn 
wangen schilder en voor  
Sven niet? Ach, onze voet-
ballers hebben het ge-
woon veel harder nodig, 
Sven redt zich wel. Ilj

a

column
Svennie !

Ben jij al hip–tip
Shake it Baby! 

Bezoek Sister Act @ RAI Amsterdam!
Na de succesfilm Sister Act, over de zingende nonnen waarmee Whoopi 
Goldberg iedereen liet swingen, is het tijd om dit real life ook waar te gaan 
maken! Het wereldberoemde Community Gospel Choir uit Londen neemt je 
mee in de wereld van ‘Songs from Sister Act’ en zet het theater op z’n kop!

Ik kom er zojuist vandaan… Sister Act in de RAI in Amster dam. Bij binnenkomst zag 
ik het eerlijk gezegd niet meer zo zitten: zo’n 80% van de aanwezigen bestond uit 
bejaarden. Hmmm… Op de flyer stond dat dansen en zingen gewenst was, maar hoe 
kunnen die oudjes hier nu aan meewerken? Bukken kan niet vanwege de kromme 
ruggetjes en swingen met de heupen is ook geen goed idee, aangezien er al een run 
op de kunstheup bestaat. Ach, ik laat het gewoon over me heen komen…

Drie dames van het koor openen hun strotjes en de zaal is muisstil. Geen wonder, 
want dit stemgeluid is echt bijzonder! Het koor bestaat uit een 8 tal dames en 3 heren, 
welke ieder over een spraakmakend stemgeluid beschikt. De zaal kwam na een tijdje 
op gang; klappende opa’s, swingende omaatjes en zelfs de rolstoelen maakten een 
soort van dansbewegingen… Sister Act Rocks! 

Nee even zonder dollen: Hou je van gospel en motown muziek? 
Bezoek dan de RAI, Sister Act kun je nog beleven van donderdag 1 
april t/m zondag 4 april. Boek je tickets via: www.seetickets.nl of bel 
0900-1353. Voor meer info over de show kun je terecht op: www.
songsfromsisteract.com. Zeker de moeite waard en zing/klap/dans/
stamp vooral lekker mee!

 

What’s Happening?
Bereid je dit weekend voor op de zomer, want er zijn weer een 
hele hoop leuke strandfeestjes…

Vrijdag 2 april:
Het is weer zover! We kunnen weer lekker chillen bij het 
kampvuurtje en genieten van een ondergaande zon met 
uitzicht op zee… Vrijdag 2 april vanaf 18.00 komen de gezel-
ligste mensen weer bij elkaar voor een authentiek, sfeervol 
openingsfeestje... bij Woodstock in Bloemendaal natuurlijk! 
Met een line-up van onder andere DJ’s Tettero, Sven en Freddy 
Spool, ben je verzekerd van een topfeestje! 
Kaarten voorverkoop: € 7,50 (deur: € 10,-). 
Check www.woodstock69.nl voor meer info! 

De afterparty vindt plaats bij Club Stalker in Haarlem. 
Kaarten voorverkoop: € 7,- (deur: € 9,-). www.clubstalker.nl

Vrijdag 2 april:
Ook in Wijk aan Zee is het strand weer helemaal voorbereid 
op een mooie zomer… En dat is natuurlijk de ideale plek om je 
nieuwe liefde te ontmoeten… Zo kun je hier vanavond terecht 
voor een supergezellig singlefeestje met 80’s en 90’s hits vanaf 
20:00 uur tot 02:00 uur bij Strandpaviljoen ‘Het Strandhuis’. 
Vind je grote liefde en deel de mooie zomer met elkaar: Succes! 
Kaarten (via www.cupido-party.nl): € 12,50 (deur: € 15,-), incl. 
2 consumpties, gratis gebruik van toilet en garderobe. 

Zondag 4 april:
Ja, ja, ook vandaag weer volop leuke openingsfeestjes in 
Bloemendaal! Duimen dus voor mooi weer en gaan met die 
banaan! Bij BLM9 zal onder ander Eric E jullie gaan vermaken. 
Kaarten: € 10,- (via www.blm9.nl). Ook Beachclub Vroeger 
opent zondag haar deuren. Schudden met de billen en draai-
en met de heupen op het zogenoemde ‘Sex on the beach’.
Kaarten via www.beachclub-vroeger.nl

door Ilja Noltee

Een prachtig fenomeen elk 
jaar weer; de nieuwste mo-
detrends! Ook dit jaar mogen 
we weer genieten van man-
nen en vrouwen die als makke 
schapen achter dat catwalk 
gespuis aanlopen.
Verleden jaar heb ik ze al mo-
gen bewonderen; mannen die 
bontlaarzen dragen en deze 
laarzen over hun broek aan-
trekken. Een hoop dragers van 
deze laarzen zijn inmiddels 
opgenomen in klinieken. Een 
ander fenomeen enkele jaren 
geleden; volwassen vrouwen 
die op waterschoenen lopen 
en zich dan afvragen waarom 
de bouwvakkers niet meer 
fluiten als zij langslopen.  
 Wat hebben we nog meer 
gehad de afgelopen decen-
nia. Housebroeken! Kent u ze 
nog, die  felgroene pyjama’s 
die pipo de clown zelfs in zijn 
kledingkast laat liggen? Een 
goede vriend van mij droeg 
deze altijd met veel plezier. 
Zijn housebroek in combinatie 
met een witte coltrui en L.A. 
Gears deed menig meisjes-
hart smelten in de nineties.  
 Ander fashionitem van en-
kele jaren terug: een chihua-
hua. Voordeel hierbij is dat je 
ze door de plee kan spoelen als 
je ze weer zat bent. De huidige 
rage op het gebied van trendy 
huisdieren: je bent pas echt 
hip als je een mini biggetje 
als huisdier hebt. U leest het 
goed, een varken als huisdier! 
Handig voor als je visite hebt 
en ze willen blijven eten. Dit 
beestje past namelijk makke-
lijk in de oven.
 Nog een ander fenomeen 
in de nineties: Tokkies in te 
strakke en felle trainingspak-
ken. Ook zij zijn met dank aan 
de populaire tv serie Newkids 
(dat tuig uit Maaskantje) weer 
helemaal terug in het mode-
beeld. Ik heb ze al gespot in 
het bekende bungalowpark 
aan de Vondellaan, veelal ge-
drogeerde ‘Tokkies’ in een fel 
trainingspak en een frikandel 
in de hand, of nie dan?  
 Mijn fashionvoorspelling 
voor volgend jaar: de heren-
legging gecombineerd 
met een modieus navel-
truitje. Ar

je
n 

column
Fashionvictims?

“Ik kan geen dag zonder de zee!” De 85-jarige Piet Hoogendijk 
woont bijna twee jaar in Huis in de Duinen. Naar eigen zeggen 
heeft hij het er erg naar zijn zin, maar zit hij niet graag binnen. 
“Soms krijg ik het binnen een beetje benauwd. Ik ben een echt 
buitenmens. Het liefst wil ik elke dag even naar het strand om 
naar de zee te kijken. De liefde voor het water heb ik van mijn 
vader. Hij was een zeeman in hart en nieren”, vertelt Piet trots. 

Uitgaan of lekker stappen was er toen niet 
bij. Op veertienjarige leeftijd ging Piet, ik 
mag Piet zeggen, aan het werk bij de ge-
meente op de afdeling gas en water in de 
buitendienst. Hij verdiende per week vijf 
gulden en een kwartje.  “Eigenlijk wilde ik 
net als mijn vader varen, maar hij was daar 
op tegen. Hij zei altijd tegen me: Piet, als 
je gaat varen, dan breek ik je benen. Dat 
klinkt misschien hard, maar zo bedoelde 
hij het niet. Ik denk dat hij me heeft wil-
len behoeden voor het harde leven op zee”, 
legt Piet uit. 

Zijn vader was soms tien dagen thuis, om daarna 
weer voor maanden op zee te varen. “Voor ons was 
dat heel normaal. Het hoorde bij ons leven. Samen 
met mijn moeder en mijn twee zussen hielden we 
via de krant bij waar hij ongeveer zou zijn. Op die 
manier voelden we ons mijlenver toch nog met hem 
verbonden”, herinnert Piet zich. Het waren toen 
hele andere tijden. Het leven was hard. Piet ver-
telt: “Voor de oorlog moesten we met vijf mensen 
rondkomen van een inkomen van negen gulden. 
De huur was al vier gulden veertig, dus hielden we 
vijf gulden zestig over om van te leven. Mijn moe-
der heeft dat wonderwel goed gedaan. Het waren 

moeilijke jaren.  Mijn vader ging op een 
gegeven moment varen op de Wilde Vaart, 
daarmee verdiende hij zeventien gulden. 
En toen waren we rijk!”, lacht Piet. 

Tijdens de Tweede Wereldoorlog evacu-
eerde Piet naar Oost-Groningen. “In 1942 
werd Zandvoort ontruimd, maar ik ben 
slechts drie weken in Oude-Pekel geble-
ven, want ik had  heimwee naar de zee. De 
liefde voor het water zal nooit overgaan. 
Als het kan ga ik met de belbus naar het 
strand. Ik kan geen dag zonder de zee!”

old school door Sutiah van Netten 

Piet Hoogendijk
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Eerste Paasdag 4 april
Officiële opening

24 smaken ambachtelijk vers bereid Italiaans ijs

Ter kennismaking van 13.00 tot 15.00 uur:

2 ijsjes halen, 1 betalen

De zingende ijscoman deelt aan 
de kinderen gratis ijsje uit.

Badhuisplein 8

Wekelijks veel interessante aanbiedingen met uw ZandvoortPas
Vraag nu uw Zandvoortpas 2010 aan! Kijk snel op pagina 12 en 13

Wij willen namens Lavogue alle mensen bedanken 
die meegewerkt hebben aan de modeshow. 

Met name Marianne Rebel, Natasja Duiker, Monique 
Greeven-Spierieus, Marianne en Carlo van café Neuf, 
de fotograaf Johan Lagarde en de medewerkers van 
Lavogue Sharona en Rony. 

Het was fantastisch!
Liefs Nelly en Stephanie Wendelgelst

Tevens wensen wij iedereen een vrolijk pasen!

Bij Lavoque Coiffures
Dames + heren 
•  Haltestraat 22, 2042 LM Zandvoort  •  Tel.: 023 5730172

Uitnodiging
Hartelijk Bedankt!

Natuurlijk zijn wij beide  
paasdagen geopend 

en serveren wij een paasbrunch  
tussen 10.00 en 15.00 uur.

Ook voor ‘à la carte’ lunch en diner 
bent u bij ons welkom.

 
Bel voor info of kijk op de 

site:www.tfaz.nl
Reserveren gewenst.

Boulevard Paulus Loot, paviljoen 5, Zandvoort. 
Voor reserveringen 023-5716119/info@tfaz.nl
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Jackpots voor goede doelen

Bestuur met burgemeester en Arnold Goudriaan van ANBO-gewest

Wilt u iets betekenen voor een dorpsgenoot met dementie? En te-
gelijkertijd uw vaardigheden gebruiken en uw tijd zinvol besteden? 
Dan is de Plusdienst op zoek naar u!

De medewerkers van Holland Casino Zandvoort en Schip-
hol schenken dit jaar € 5.400 aan lokale goede doelen. Dit 
is het bedrag dat het afgelopen jaar aan geld en speelfi-
ches is gevonden. Hiermee werden de Voedselbank Haar-
lemmermeer, de vrijwilligers van de Stichting Pluspunt 
Zandvoort en het Zandvoortse Huis in de Duinen gesteund.

De Zandvoortse afdeling van de ANBO viert dit jaar het 
40-jarig bestaan van de vereniging. Ter gelegenheid van 
het jubileum had het bestuur vorige week dinsdag 23 
maart een receptie georganiseerd in de restaurantzaal van 
Huis in de Duinen. 

De Plusdienst zoekt bijzondere vrijwilligers

‘Kleine jackpots’ 
voor goede doelen

Drukbezochte receptie 
40-jarige ANBO-Zandvoort

seniorenpagina
Heeft u tips? Mail dan naar senioren@zandvoortsecourant.nl

Vorige week donderdag 
25 maart was het feest 
in Pluspunt. Olivier van 
Tetterode overhandigde, na-
mens de medewerkers van 
de beide vestigingen, de drie 
genomineerde organisaties 
elk een bedrag van € 1800. 

“Dagelijks vinden we ver-
loren speelfiches en geld-
biljetten. Dit varieert van 
stuivers tot soms briefjes 
van 100 euro. Deze gevon-
den waardemiddelen gaan 

Een uitgebreide en drukbezoch-
te receptie waar ca. 300 leden 
het bestuur kwamen felecite-
ren met het jubileum. Voorzitter 
Jaap Molenaar en bestuursle-
den Truus van der Voort, Jan 
Wassenaar, Sien Paap-Paap, Ben 
Kemmer en Wies de Jong na-
men de felicitaties graag in ont-
vangst. Wethouder Gert Toonen 
feleciteerde namens de ge-
meente en wenste “de club van 
gezellige mensen” nog veel suc-
ces toe. Ook burgemeester Niek 
Meijer en Arnold Goudriaan van 
het ANBO-Gewest waren aan-
wezig. 

In Zandvoort wonen veel oude-
ren. Onder onze oudere dorpsge-
noten groeit de groep ouderen 
met dementie. Goede begelei-
ding en ondersteuning maken 
het mogelijk dat dementeren-
den langer en verantwoord in 
hun eigen omgeving kunnen 
blijven wonen, waarbij behoud 
van kwaliteit van leven centraal 
staat. Zorgen voor iemand met 
dementie is zwaar. Het vergt 
veel inzet en geduld om hier 
goed mee om te kunnen gaan. 
Dementerenden, maar ook hun 
familieleden en hun mantelzor-

gers, kunnen hierbij steun gebrui-
ken, zowel emotionele steun als 
praktische hulp. 

Er is steeds meer behoefte aan 
hulp bij ouderen met dementie. 
De Plusdienst probeert aan deze 
hulpvraag te voldoen. Daarom 
zijn zij op zoek naar betrokken 
dorpsgenoten die als vrijwilliger 
de dementerende gezelschap 
wil houden, voor de gezelligheid, 
maar ook om partner, familie of 
andere verzorgers te ontlasten. 
Het gaat meestal om één bezoekje 
per week van ca. twee tot drie uur.

Wat wordt verwacht van een vrijwilliger?
• Affiniteit met en respect voor mensen met dementie.
• Bereidheid om aan een korte scholing deel te nemen 
 rondom dementie.
• Vaardigheden zoals: geduld, goed kunnen luisteren, 
 inlevingsvermogen en humor.

Wat maakt het werken met mensen 
met dementie zo aantrekkelijk?
• U kunt helpen de eenzaamheid te verlichten
• U kunt hen een leuk gedeelte van de dag aanbieden
• Door een luisterend oor te bieden geeft u de mensen 
 de gelegenheid om over hun belevenissen te praten.
• Afwisselende situaties.
• U ontlast de mantelzorger.

Als vrijwilliger krijgt u werkbegeleiding en scho-
ling. Bent u geïnteresseerd? Voor meer informatie 
en aanmelding kunt u zich wenden tot Amber van 
Tetterode, coördinator Plusdienst, tel. 5717373 of e-
mail: a.vantetterode@pluspuntzandvoort.nl

Als we spreken over geld in de gezondheidszorg dan 
komen wij als eerste de begrippen  intramuraal en ex-
tramuraal tegen. Intramuraal wil zeggen alle vormen 
van zorg binnen de ‘muren’ van een instelling en ex-
tramuraal is alle zorg buiten deze muren, dus bijvoor-
beeld in de wijk. 

Eerder is al aangegeven 
dat voor elke vorm van 
zorg een indicatie vereist 
is. De indicaties voor de 
intramurale zorg worden 
uitgedrukt in zorg zwaar-
tepakketten (ZZP) en ex-
tramuraal in functies en 
klassen. Voor u als cliënt 
betekent dit dat u kunt 
zien voor welke zorg u ge-
indiceerd bent, maar voor 
de zorgaanbieder bete-
kent dit ook duidelijkheid 
over de inkomsten.

Elk jaar maakt een instel-
ling een inschatting, op 
basis van ervaringsgege-
ven, over de te verwachte 
productie (lees: zorg). Zij 
maakt hierover afspra-
ken met het Zorgkantoor. 
Het Zorgkantoor vertaalt 
deze productie in geld. 
De toekenning van dit 
geld is gebaseerd op lan-
delijke gemiddelden en 
wordt het budget van 
de instelling genoemd. 
Vroeger was het zo dat 
als de werkelijke pro-
ductie gedurende het 
lopend jaar achterbleef 
dit geen invloed had op 
het toegekende budget. 
Sinds een aantal jaar is 
dit gewijzigd. Elke maand 
wordt gecontroleerd of 
hetgeen is afgesproken 
ook echt geleverd is. Is 
dit niet het geval dan 
moet de zorgaanbieder 
het te veel ontvangen 
budget teruggeven aan 
het Zorgkantoor.

Tot zover klinkt het sy-
steem duidelijk en eerlijk. 
Wat voor ZorgContact 

lastig is, is dat de inkom-
sten gebaseerd zijn op die 
landelijke gemiddelden. 
ZorgContact heeft veel 
mede werkers die lang 
in dienst zijn en daardoor 
hoog in de salarisschaal 
zitten. Daarnaast is de 
leeftijdsopbouw van de 
medewerkers ook hoger 
dan die van het landelijk 
gemiddelde. Beiden ge-
ven extra spanning op 
het toegekende budget, 
want je kunt immers met 
het toegekende budget 
nu minder personeels-
leden in dienst hebben. 
Om toch  u, als cliënt, 
te bieden waar u recht 
op hebt of waar u be-
hoefte aan hebt, moet er 
opnieuw worden nage-
dacht over de inrichting 
van de organisatie en de 
manier van verplegen en 
verzorgen. De ZZP’s ge-
ven ook gelukkig duide-
lijk aan waar de grenzen 
van de zorg liggen. Het is 
van belang om hier met 
elkaar goede afspraken 
over te maken.

Op dit  moment is 
ZorgContact, samen 
met de personeelsleden, 
bezig om deze processen 
opnieuw vorm te geven. 
Dat is voor sommigen 
een uitdaging en voor an-
deren erg wennen. Deze 
beweging is merkbaar. 
Niet alleen op de locatie, 
maar ook daarbuiten. Ik 
hoop echter door deze 
uitleg u enigszins wat 
duidelijkheid te hebben 
gegeven over het hoe en 
waarom. 

N I E UWS  VA N 
HUIS IN DE DUINEN

in een pot en elk jaar kiezen 
we enkele goede doelen uit 
die we graag willen steunen. 
Eigenlijk geven we ‘kleine 
jackpots’ aan goede doelen” 
, aldus Van Tetterode. “We 
vinden het belangrijk om op 
deze manier een bijdrage te 
leveren aan de samenleving, 
hoe klein die misschien ook 
is. De goede doelen zijn er 
blij mee en het personeel 
van Holland Casino wil hier-
mee laten zien midden in de 
samenleving te staan.”

Verder natuurlijk Theo 
Wijnen aan de piano en 
zangeres/actrice Mirjam 
Sengers die met haar ei-
gen geluids/lantaarnpaal 
letterlijk rondtoerde door 
de zaal en aan alle tafeltjes 
een gezellige show weggaf. 
Heerlijke hapjes en plezie-
rige drankjes ontbraken 
natuurlijk niet. Al met al 
een uitermate uitvoerige 
receptie met een ongekend 
aantal bezoekers. Het be-
wijst maar weer eens hoe 
populair de ANBO- afde-
ling Zandvoort is.   

Dit keer komt slechts één onderwerp aan de orde, 
namelijk de financiering in de ouderenzorg.
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De informatie pagina van de sportraad
www.sportinzandvoort.nl

Voor het snorkelduiken heb 
je een basisuitrusting nodig, 
waarvan de aanschafkosten 
ca. € 115 bedragen. Die uit-
rusting bestaat uit: snor-
kel, duikbril, zwemvliezen, 
loodgordel met 4 kg. lood 
(of 5% van je lichaamsge-
wicht). Voor het Open Water 

ZSC soft- en honkbal, voort-
gekomen uit TZB, nam vorig 
seizoen met een heren- en 
dames seniorenteam deel 
aan de competitie, maar ook 
met een jongens junioren 
honkbalteam. Op de accom-
modatie is ruimte voor zowel 
junioren en pupillen honk- 
en/of softbal. Uiteraard zijn 
ook dames- en heren senio-
ren die deze gezellige en soci-

Brevet heb je naast de basis-
uitrusting nog nodig: duikpak, 
trimvest, duikmes, persluchtci-
linder, ademautomaat, mano-
meter en dieptemeter of een 
duikcomputer. Per set kost dit 
nieuw ongeveer € 1200.

Duikteam Zandvoort verstrekt 

ale Amerikaanse sport willen 
beoefenen van harte welkom.

Ook peanutball
Hoewel de speeldagen voor 
het nieuwe seizoen, waarvoor 
de trainingen binnenkort 
beginnen, nog niet bekend 
zijn, ziet het er naar uit dat 
de thuiswedstrijden voor 
de softbal heren en peanut-
ball aspiranten op zaterdag 

Duikteam Zandvoort Honkbal & softbal
Vanaf 1 april 1981 zijn een aantal duikenthousiastelingen 
actief bezig zich te bekwamen in de onderwatersport via 
Duikteam Zandvoort. Een sport die vooral in heldere wate-
ren, zoals rond de Middellandse Zee, veel beoefend wordt. 
Doel van de vereniging is de duiksport in al zijn facetten 
te beoefenen en te bevorderen. Duikteam Zandvoort ver-
zorgt zelf geen opleidingen, maar één van de leden is PADI 
(Professional Association of Diving Instructors) instructeur.

De honk- en softbalafdeling van de Zandvoortse Sport Combi-
natie (ZSC) speelt al weer een aantal seizoenen op het nieuwe 
speelveld in Sportpark Duintjesveld Het speelveld is voorzien 
van een lichtinstallatie zodat er niet altijd vroeg in de avond 
gespeeld of getraind hoeft te worden.

gespeeld gaan worden. 
Softbal dames spelen op de 
dinsdagavond en honkbal 
junioren op zondag. Door 
de lichtinstallatie is het mo-
gelijk ook seniorenteams 
op doordeweekse avonden 
te laten spelen, zodat er 
voor iedereen voldoende 
mogelijkheden zijn om te 
honk- en/of softballen.

Lid worden?
De contributie voor vol-
wassenen is € 75 per sei-
zoen. Junioren betalen 
€ 60, aspiranten 44,50 
pupillen 29. Wie meer 
wil weten of lid worden 
kan terecht bij Joke v. 
Soest (023-5719713) of 
Hans Paap (023-5717397). 
Inschrijfformulieren zijn 
verkrijgbaar in de kantine 
van de Zandvoortse Sport 
Combinatie in sportcom-
plex Duintjesveld.

graag alle informatie betref-
fende de eisen waaraan het 
materiaal moet voldoen. De 
club beschikt ook over een 
aantal duiksets, die voor de 
duur van de opleiding tot 
Open Water Diver door de 
leden gratis gebruikt kunnen 
worden. De minimum leeftijd 
om lid te worden is 14 jaar. 
Voor de leeftijd van 14 tot 18 
jaar geldt als voorwaarde: 
mits één der ouders of ver-
zorgers ook duikend lid is van 
Duikteam Zandvoort en als 
buddy of begeleider optreedt. 
Het lidmaatschap van de ver-
eniging geeft aan de leden 
automatisch het recht op het 
clubblad en het deelnemen 
aan alle activiteiten, voor zover 
de geoefendheid van het lid 
dit toestaat. Meer informatie 
over bijvoorbeeld trainingen, 
contributie en inschrijfgeld is 
te vinden via: www.duikteam-
zandvoort.nl.
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Gemeentelijke publicatie week 13 - 2010

Vergadering college 
De besluitenlijst van de collegevergadering van week 12 en de 
verdere in week 12 door het college genomen besluiten zijn in 
week 13 vastgesteld. De besluitenlijst is in te zien bij de Centrale 
Balie en op de website. 

Commissie Welstand en Monumenten
Aanvang:  Grote commissie  15.00 uur 
Plaats:  oude B&W-kamer
Vergaderfrequentie:  1x per 3 weken

Op 1 april vergadert de Commissie Welstand en Monumenten. 
De vergadering begint omstreeks 15.00 uur in de commissieka-
mer. De exacte begintijd is afhankelijk van de agenda. U kunt 
hiervoor het beste even contact opnemen met de werkeenheid 
Bouwen, tel. (023)5740100. 

Klein Chemisch Afval 
Op zaterdag 3 april haalt de ecocar van Sita weer Klein Che-
misch Afval op. Schema: Dirk v.d. Broek 9.00-10.00 uur, Vomar 
10.10-11.00 uur, Tolweg 11.10-12.00 uur

Inzameling GFT rolemmers
Op maandag 5 april wordt er i.v.m. Tweede Paasdag geen GFT-
afval ingezameld. Dit gebeurt op dinsdag 6 april.

Ingekomen vergunningenaanvragen
Bouw-, sloop- en reclameaanvragen
Zandvoort:
- Marnix van St.Aldegondestraat 6, gedeeltelijk vergroten van 
de woning, ingekomen 22 maart 2010,  2010-068Rv
- Zandvoortselaan 165, plaatsen volière bij dierenverblijf, inge-
komen 23 maart 2010, 2010-070Lv.
- Haltestraat 63B, verplaatsen van een rookgasafvoer, ingeko-
men 25 maart 2010, 2010-072Lv.

Aanvraag kapvergunningen
- Hofdijkstraat 9, 2 coniferen, bomen zijn van slechte kwaliteit 
en zijn te groot voor de achtertuin, zaaknr: zaaknr:2010 – 1488.

Let op. De hierboven genoemde aangevraagde vergunningen 
liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt deze inzien tij-

dens openingstijden. Deze publicatie betekent niet dat u uw 
zienswijze over deze aangevraagde bouwplannen kenbaar 
kunt maken. Slechts indien voor deze bouwplannen vrijstelling 
van het bestemmingsplan of bouwverordening kan worden 
verleend, kan tegen ons voornemen daartoe een zienswijze 
kenbaar worden gemaakt. Een voornemen tot het verlenen van 
vrijstelling wordt afzonderlijk gepubliceerd. Deze publicatie 
betekent ook niet dat u een bezwaarschrift kunt indienen. 
Mocht de vergunning of vrijstelling worden verleend dan zal 
dit worden gepubliceerd en pas dan kunnen belanghebbenden 
bezwaar indienen.

Verzonden besluiten
Bouw-, sloop- en reclamevergunningen
Zandvoort:
- Cornelis Slegersstraat 6, verwijderen asbesthoudend mate-
riaal, verzonden 22 maart 2010, 2010-058S. 
- Witte Veld 70, plaatsen terrasoverkapping achterzijde, ver-
zonden 25 maart 2010, 2010-040Lv.
- Kerkplein 1A, plaatsen (licht-)reclame-uitingen, verzonden 25 
maart 2010, 2010-014R.
- Kennemerweg (ongenummerd), bouw woning, verzonden 25 
maart 2010, 2009-228Rv.

Besluit Noodkapvergunning:
- Julianaweg 4 en 7, 2 iepen, door het uitgraven voor de aanleg 
van het riool zijn de 2 bomen instabiel geworden.

Opheffen gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats
Op grond van het op 1 november 1999 in werking getreden 
Algemeen Delegatiebesluit 1999, hebben Burgemeester en 
Wethouders van Zandvoort besloten tot: Het opheffen van een 
gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats aan de A.J. van der 
Moolenstraat  t.h.v. nr. 80.

Bezwaarschriften
De hierboven genoemde verleende vergunningen/ genomen 
besluiten liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt ze 
inzien tijdens openingstijden. Belanghebbenden kunnen ge-
durende een termijn van zes weken na bekendmaking een 
gemotiveerd bezwaarschrift indienen. De datum van bekend-
making is de verzenddatum van de vergunning. Indien het 
geen vergunning betreft is dit de publicatiedatum. U richt uw 
bezwaarschrift met vermelding van “bezwaar” in de rechter-

bovenhoek van uw brief aan het college van Burgemeester 
en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort. Het bezwaar 
schorst in beginsel niet de werking van het besluit waartegen 
het is gericht. In geval van spoed kunt u een verzoek om een 
voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter 
van de Rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, Postbus 1621 
2003 BR Haarlem. Een dergelijk verzoek dient vergezeld te gaan 
van een afschrift van het bezwaarschrift.

Centraal telefoonnummer 
Alle afdelingen zijn bereikbaar via (023) 574 01 00, maandag 
t/m donderdag 8.30 - 17.00 uur en vrijdag 8.30 - 16.00 uur. 

Melding of klacht? 
Bel met de Centrale Meldlijn (023) 574 02 00, óf vul op de  
website het digitale formulier in óf stuur een brief naar de 
klachtencoördinator. 

Openingstijden Centrale Balie 
Maandag t/m woensdag:  08.30  -  16.00 uur 
Donderdag:  08.30  -  20.00 uur 
Vrijdag:  08.30  -  12.30 uur 
Tijdens de donderdagavondopenstelling kunt u maar voor een 
beperkt aantal zaken terecht: paspoorten en rijbewijzen e.d. 

Openingstijden begraafplaats 
De algemene begraafplaats en dierenbegraafplaats aan de 
Tollensstraat zijn dagelijks open tussen 08.00 - 18.00 uur. 

Collegelid spreken? 
Een afspraak maken met een collegelid doet u via het centrale 
telefoonnummer. Daarbij geeft u aan waarover u het collegelid 
wilt spreken. Het kan zijn dat u eerst naar een vakafdeling 
verwezen wordt. 

Vragen over een bouwplan? 
Voor vragen over concrete of gewenste bouwplannen is de 
werkeenheid Vergunningverlening op werkdagen telefonisch 
bereikbaar tussen 08.30 en 16.00 uur. 

Op zoek naar werk of aanbieden van vacature? 
Werkgevers en werkzoekers maken gebruik van 
www.werkeninzandvoort.com. 
Voor het vinden of aanbieden van banen in Zandvoort. 

Handbaldames hervatten veldcompetitie met ruime nederlaag

handbal

De herstart van de veldhandbalcompetitie heeft de dames 
van ZSC een 14-10 nederlaag opgeleverd. Net als in de laat-
ste thuiswedstrijd in de zaal gaf de routine van Legmeer-
vogels de doorslag.

In de eerste helft hadden 
beide teams veel moeite 
met de koude weersom-
standigheden, waardoor 
het moeilijk was tot goed 

samenspel te komen. Tot 
aan de rust ging de strijd 
gelijk op en waren het voor-
al de keepsters die uitste-
kend op dreef waren. Bij ZSC 

handen. Ze gingen zorgvul-
diger om met de kansen die 
ze creëerden. In de slotfase 
bepaalden de gasten de 
eindstand op 14-10.

was dat Angela Schilpzand 
die een aantal zekere tref-
fers wist te vorkomen. Na 
een ruststand van 5-4 nam 
Legmeervogels het heft in 
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De Camaro GT4 debuteert in de Dutch GT4 Championship

De eerste goal van Nigel Berg

Nationale autosportseizoen start met paasraces

Belangrijke zege Lions dames

Nigel Berg was subliem
autosport 

basketbal - dames & heren

voetbal - zaterdag

De tijd van de gemoedelijkheid die er heerst tijdens de 
Winter Endurance Series is voorbij. Het circuit ligt er glad-
geschoren bij en in de duinen hangt een klein beetje een 
lucht uit de plaatselijke drogisterij. Vreemde zin maar de 
paasraces hebben twee bijzondere sponsors. Maandag 5 
april vinden op Circuit Park Zandvoort de ‘Kruidvat Gillette 
paasraces’ plaats.

De dames van Lions trainer/coach Richard Koper hebben 
afgelopen maandagavond in Amsterdamse Ookmeerhal 
een belangrijke zege geboekt. In de inhaalwedstrijd te-
gen het onderaan de ranglijst staande AMVJ sleepten onze 
plaatsgenoten een 31-46 overwinning uit het vuur. 

Na een poosje van een wat mindere vorm, is de echte Nigel 
Berg afgelopen zaterdag weer opgestaan. Tijdens de in-
haalwedstrijd in Beemster tegen ZOB had de kleine mees-
ter een groot aandeel in alle vier de Zandvoortse doelpun-
ten. Hij nam de eerste en de laatste voor zijn rekening en 
stelde Michel de Haan in staat om voor de andere twee te 
tekenen. Einduitslag: 3-4.

Tijdens de ouverture van 
het nieuwe raceseizoen 
verschijnen maar liefst zes 
raceklassen voor hun ope-
ningswedstrijden op het 
Zandvoortse asfalt. Na een 
mooie start van het seizoen 
2009 zal opnieuw de Dutch 

De dames hadden het druk 
afgelopen weekend. Want 
eerst moesten ze zaterdag 
nog vol aan de bak tegen 
Akrides. Alhoewel de geleden 
nederlaag ingecalculeerd 
was. De IJmuidense dames 
staan ver boven de Lions-
dames en lieten dat duide-
lijk merken. De uitslag moet 
maar snel worden vergeten. 
De teller stopte pas bij 93-49, 
voor een dameswedstrijd in 
de Rayonklasse een bijna ex-
ceptioneel hoge score.

Maandag
Maandagavond echter 

De eerste helft was de 
beste. Al in de 22e minuut 
mocht Berg, na een vieze 
overtreding op De Haan, 
een meter buiten het straf-
schopgebied aanleggen 
voor een vrije trap. Met veel 
gevoel krulde het speelob-
ject over de verbouwereer-
de keeper van ZOB in de 
uiterste bovenhoek. Echter 
een drietal minuten later 
kon ook de Zandvoortse 
goalie Jorrit Schmidt de bal 
uit het net halen. Even niet 
opletten in de verdediging 
was daar zeker debet aan. 
Opnieuw moesten onze 
plaatsgenoten zoeken 
naar een op dat moment 
verdiende voorsprong. Die 
gelegenheid kwam in de 
37e minuut toen Berg vanaf 
de linker flank met een flu-
welen ‘touch’ exact de krul-
len van De Haan bereikte. 
De Zandvoortse topscorer 
wist daar wel raad mee en 
bracht zijn ploeg opnieuw 
aan de leiding. Ook nu weer 
wisten de gastheren bin-
nen zeer korte tijd, vlak voor 
rust, het Zandvoortse doel 
te vinden en weer op gelijke 
hoogte te komen. Toch zou 
Zandvoort met voorsprong 
de rust in gaan en opnieuw 
waren De Haan en Berg de 
hoofdrolspelers. 

GT4 Championship de 
hoofdattractie zijn. De serie 
kende het afgelopen seizoen 
een meer dan voortreffelijk 
debuutjaar. Het startveld, 
bestaande uit onder andere 
de Ford Mustang FR500C, 
Porsche 997 GT4, Aston 

moesten de Zandvoortse 
dames zich laten zien. AMVJ 
staat stijf onderaan en er 
moest dus in principe ge-
wonnen worden. Dat lukte 
uiteindelijk ook, mede om-
dat AMVJ moeite had de 
basket te vinden. Ook in 
deze wedstrijd kwamen de 
Zandvoortse dames niet 
boven de 50 punten uit, bij-
na een obsessie voor Lions, 
maar gelukkig trokken zij 
aan het langste eind.

Op zaterdag 10 april speelt 
het damesteam van Lions 
om 20.15 uur in de Zand-

Na rust ontspon zich en 
wat mindere wedstrijd, het 
niveau van de eerste helft 
werd door beide ploegen 
niet meer gehaald. In de 
74e minuut kon ZOB weer 
langszij komen. Met nog 
een paar minuten te gaan, 
Zandvoort had in de tus-
sentijd een groot aantal 
kleine en grote kansen om 
zeep geholpen, toonde 
Berg toch weer zijn klasse. 
Op onnavolgbare wijze sla-
lomde hij door de verdedi-
ging van ZOB en met een 
subtiel stiftballetje bracht 
hij de Zandvoortse sup-
porters weer in jubelstem-
ming. Een verdiende over-
winning, al zal de mening 
van de thuisclub wellicht 
anders zijn.

Het komende Paasweekend 
is SV Zandvoort zaterdag 
vrij. De eerstkomende 
wedstrijd is op zaterdag 10 
april bij het Hoofddorpse 
Overbos. De Zandvoortse 
zondagvoetballers moe-
ten komend weekend wel 
spelen. Op tweede Paasdag 
ontvangen zij Vogelenzang, 
met wie zij uit moeten ma-
ken wie na dit seizoen een 
stapje terug zal moeten 
doen. Die wedstrijd begint 
om 14.00 uur.

Martin GT4, BMW M3 GT4 
en Chevrolet Corvette wordt 
tijdens de paasraces uitge-
breid met de indrukwek-
kende Camaro GT4. 

Overige klassen
De Renault Clio Cup heeft 
ook dit jaar weer een aan-
tal bijzondere namen voor 
een spannend raceseizoen. 
De aanstormende toerwa-
gentalenten zijn opnieuw 
te zien in de Formido Swift 
Cup. Dit jaar staan ook de 
Formule Fords weer op het 
paasmenu. Deze open klasse 
is niet meer weg te denken 
in de nationale autosport. 
De Toerwagen Diesel Cup 
gaat haar derde seizoen in 
en is inmiddels een begrip 
binnen de nationale auto-
sport. Het debuut van de 
Radical Cup,  dat voor aan-
komend weekend gepland 
stond tijdens de paasraces, 
vindt geen doorgang. Er 
bleek te weinig animo voor 
een Nederlandse Radical 
serie. 

voortse Korver Sporthal 
tegen het eveneens lager 
genoteerde Amsterdamse 
Falcons. Zeker geen sine-
cure maar mocht die wed-
strijd gewonnen worden 
dan zijn ze zo goed als veilig 
en kan er komend seizoen 
weer in de Rayonklasse ge-
speeld worden.

Heren op koers
De heren van The Lions 
hebben afgelopen vrijdag 
opnieuw een ruime zege 
geboekt. In IJmuiden werd 
het zeer ervaren vierde 
team van Akrides, met spe-
lers die ooit hoog gespeeld 
hebben, met 74-108 versla-
gen. Het ging echter niet 
van een leien dakje. “We 
hadden de grootste moei-
te om de bal door de bas-
ket te laten gaan, hetgeen 
Akrides, dat op deze borden 

Voor hele gezin
Op zaterdag 3 april vinden 
alle kwalificaties plaats, ge-
volgd door de eerste races 
van de Toerwagen Diesel 
Cup, de Radical Cup, Formule 
Ford en de eerste sprint-
race van het Dutch GT4 
Championship. De eerste 
trainingssessie vangt aan 
om 9.00 uur. Tweede paas-
dag wordt een echte fun-
dag voor het hele gezin, met 
meer dan acht wedstrijden 
op het programma maar 
ook veel vermaak in het 
rennerskwartier, met onder 
andere een supercar-plaza, 
waar iedereen met de meest 
exclusieve auto’s op de foto 
kan, een kinder-kartbaan, 
diverse luchtkussens en 
voor de dames een beauty 
make-over. Het programma 
start maandag 5 april om 
9.00 uur.

Informatie over tickets en 
het meest recente tijdsche-
ma is te vinden op www.
circuit-zandvoort.nl

traint, wel lukte. Bij rust 
stonden we maar met tien 
punten voor!”, sprak speler/
coach Marvin Martina over 
de eerste helft. De tweede 
helft ging het een stuk 
beter. Verdedigend klopte 
het weer helemaal en ook 
aanvallend ging het een 
stuk gemakkelijker. Vooral 
Paul Wessels, die weer te-
rug was van een rugbles-
sure, liet zich gelden en 
verzamelde tegen zijn oude 
vereniging maar liefst 42 
punten. Uiteindelijk heeft 
Lions de titelkandidatuur 
opnieuw bevestigd. Op za-
terdag 10 april ontvangen 
de Zandvoortse heren het 
Purmerendse Early Bird, 
een geslepen ploeg die nog 
steeds op de loer ligt voor 
de titel. De wedstrijd in de 
Korver Sporthal begint om 
18.30 uur.
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Zware Runner’s World Zandvoort Circuit Run

Vierde ronde bridgecompetitie

Kiplagat wint Ladies Run
circuit run 

bridge

circuit run 

De 3e Runner’s World Zandvoort Circuit Run van afgelopen zondag zal de boeken ingaan 
als een zeer zware editie. Het strand, waar een straffe zuidwesten wind de atleten vol in 
het gezicht raakte, deed vele lopers een tandje langzamer gaan. Uiteindelijk won de Belg 
Stefan van den Broek de 12 kilometer lange wedstrijd. Tweede op een luttel aantal secon-
den werd onze landgenoot Hugo van den Broek (Castricum). 

De vierde competitieronde van het seizoen 2009-2010 is afgesloten met de promotie- 
en degradatiewedstrijd. In de A-lijn op de woensdag had het paar Tiny Molenaar & Wim 
Brandse er een extra tandje bijgezet. Met bijna 30% verschil veroverde het paar de onbe-
twiste koppositie, die in de vorige ronde nipt was verloren van Nell Boon & Eugenie Spiers. 

De rentree van de Nederlandse topatlete van wereldklasse 
Lornah Kiplagat was indrukwekkend. Na een jaar van bles-
sureleed startte zij afgelopen weekend in de Ladies Run tij-
dens de 3e Runner’s World Zandvoort Circuit Run.

De Nederlander (r) wordt niet veel later ingehaald door de Belg

Lornah Kiplagat wint haar eerste wedstrijd 
na een jaar afwezigheid

Emotion by Esprit
Far Out
Groenestein & Schouten 
 Fin. diensten
Haar
Het Pakhuis
IJssalon Lucca
Kroon Mode
Lavogue
Medina Woninginrichters
Motorrijschool Goede
Onderhoudsbedrijf P. Zwemmer
P. van Kleeff
Pesce Fresco
Radio Stiphout
Riche aan Zee
Rosarito 
Shanna’s Shoe 
 Repair & Leatherwear
Stox
Stroop Eten en Drinken
Swirl’s Zandvoort
Thalassa Strandpaviljoen 18
Uitvaartcentrum Haarlem
Van Aacken Glaszettersbedrijf
Van der Valk & Swart Notarissen
Woonkado Discovery 
 Dreams & Daytime 
Zandvoortse Vereniging van Huurders

Administratiekantoor K. Willemse
Algemene uitvaartbegeleiding 
 Zandvoort
Auto Strijder 
Autobedrijf KariMo
Bar Battle
Beachclub Take Five
Beach Club Tien
Bertram & Brood
Bloemsierkunst Jef & Henk Bluijs
Boom Strandpaviljoen 11
Boudoir by Sara
Boudoir Personal Styling
Bruna
Café Neuf
Café Oomstee
Cense en van Lingen
Chocoladehuis Willemsen
Circus Zandvoort
Club Nautique
Confet’ti B.V. 
Corry’s Kaashoek
Dansschool Rob Dolderman
De Lamstrael
De Salon
Dierenarts Dekker
Dobey Zandvoort
Dorsman Assurantiën
Elvitaal

adverteerders

Deze editie van de Runner’s 
World Zandvoort Circuit Run, 
die overigens nu al tot de voor-
jaarsklassiekers wordt gere-
kend, kenmerkt zich sowieso 
door een zwaar parcours. 
Een glooiend racecircuit, met 
aflopende bochten, daarna 
het mulle strand en via de 
boulevard en het sfeervolle 
centrum weer terug naar het 
circuit. Een ander kenmerk van 
dit evenement is de interland 
tussen Nederland en België. 

Namen van degradanten wor-
den nooit genoemd, maar  een 
uitzondering wordt gemaakt 
voor Mar greet van Kuik, die al 
seizoenen lang graag weer in 
de B- lijn wil spelen. Dat is haar 
eindelijk gelukt!

Door omstandigheden waren 
drie paren, die echt in de A-lijn 
horen, de vorige keer gedegra-
deerd. De paren Wim Koning 
& Martin Duijndam, Renate 
Koper & Loes Verburg en het 
echtpaar Heldoorn hebben 

Met maar liefst meer dan 
twee minuten verschil met 
de nummer twee, legde de 
inwoonster van het Noord-
Hollandse Groet, wereldre-
cordhoudster op een aantal 
afstanden, beslag op de eerste 
plaats.

Kiplagat toonde zich tevreden 
met haar tijd en met het ver-
loop van haar wedstrijd. De 
atlete was ruim een jaar uit 
de roulatie door een blessure 
aan haar rechterknie. Het cir-
cuit, waar Kiplagat nooit eer-
der op liep, vond ze uitdagend. 
“Doordat je bezig bent met de 
hoogteverschillen en de boch-
ten merk je niet dat de kilo-
meters zo snel gaan. Ik was zo 
weer terug!”, reageerde een 

Weer hebben de Belgen de 
Nederlanders verslagen, 
waarna de stand na drie edi-
ties op 3-0 staat voor onze zui-
derburen. Hugo van den Broek 
liep lange tijd samen met zijn 
naamgenoot Stefan maar 
moest hem uiteindelijk na de 
strandopgang bij Havana la-
ten gaan. De Belg finishte in 
37.16, onze landgenoot had 8 
seconden meer nodig.

Miranda Boonstra besloot pas 

dit keurig rechtgezet en gaan 
weer in de hun vertrouwde 
A-lijn spelen. Zij worden ver-
gezeld door Kitty Melchers en 
Erna Meijer, die hun tijdelijk 
partnerschap hiermee be-
kroonden. De openvallende 
plaatsen in de B-lijn worden 
ingenomen door Jan Swart & 
Dik Willebrand, Ans Verhage 
& Els Visser en Rieneke Zwarts 
& Dick Verburg.

Donderdagcompetitie 
De donderdagcompetitie gaf 

opgeluchte Kiplagat. In 16.58 
minuten finishte ze als eerste 
tijdens de Ladies Circuit Run. 
“Het is een snelle tijd, ik had 
dat niet verwacht. Bovendien 
vond ik het leuk om tussen 
andere vrouwen te starten. Ik 
had bewust hiervoor gekozen, 
omdat ik nog niet tegen mijn 
concurrentes wil lopen, maar 
wel de sfeer van een wed-
strijd wil proeven”, gaf zij als 
toelichting. Kiplagat gaf aan 
niet nerveus te zijn geweest 
voor haar eerste officiële aan-
treden in ruim een jaar, maar 
wel was ze nieuwsgierig naar 
de reactie van haar knie na de 
wedstrijd. “Ik ga vanaf hier op-
bouwen om het goede gevoel 
weer terug te krijgen”, was 
haar slotcommentaar.

afgelopen week om te starten 
in Zandvoort en toonde zich 
verheugd over zoveel enter-
tainment en sfeer langs het 
parcours. Ze liep een mooie 
race en finishte in een snelle 
42.15.

Het strand werd een lood-
zware opgave, zowel voor de 
toplopers als voor de duizen-
den recreatieve deelnemers. 
Ruim vier kilometer mul zand 
en een forse tegenwind zorg-

den voor een gevecht tegen 
de elementen en dus na af-
loop voor mooie verhalen 
over heroïsche optredens. 
Ruim 12.000 atleten, van jong 
tot oud, schreven zich in voor 
diverse afstanden. Niet eer-
der was het aantal inschrij-
vingen zo hoog. Deelnemers 
konden vooraf een bijdrage 
doen voor het goede doel. 
Rotaryclub Zandvoort heeft 
in samenwerking met de 
organisator van het festijn, 
stichting Le Champion, € 
11.000 opgehaald voor het 
goede doel Spieren voor 
Spieren.

Burgemeester Niek Meijer zag 
na afloop een grote verbon-
denheid tussen de dorpelin-
gen en de lopers vanwege de 
geweldige sfeer die er in het 
centrum heerste. Hij beloofde 
nog meer entertainment de 
komende jaren. Tot slot gaf 
het tijdschrift Runner’s World 
aan, na een eerste driejarig 
contract als hoofdsponsor, 
opnieuw voor drie jaar nauw 
betrokken te willen zijn bij 
het evenement. De Runner’s 
World Zandvoort Circuit Run 
staat dus definitief op de 
agenda van de KNAF.

in de A-lijn het koppel Kees 
Blaas & Bart Overzier, vooral 
door constant spel, voor het 
eerst als winnaar te zien. Zij 
werden op de voet gevolgd 
door Margriet Busscher & 
Rita Fluitsma. Vier paren moe-
ten helaas degraderen, doch 
tot hun vreugde promove-
ren nu Nancy & Theo Noijen, 
Maartje de Wit & Geert 
Veldhuisen, Eef Eijkelboom & 
Wil van Dillen en Marianne de 
Grebber & Jolien Grootkerk. 
In de C-lijn ontliepen de 

krachtsverschillen niet veel, 
maar Riet de Rooy & Tiny 
de Vries hadden uiteinde-
lijk wel 20% voorsprong op 
de nummer 2 Rita Kanger & 
Leny Smit. Samen met Raks 
Rudolphus & Tet Versteege 
en Ciska Engelkes & Kunny 
Morhaus wordt de sprong 
naar de B-lijn gemaakt. Een 
groot compliment voor de da-
mes Kitty Koenekoop & Lenie 
Post uit de D-lijn die met een 
verschil van maar liefst 60% 
hun opwachting in de C-lijn 
gaan maken. Dit laatste geldt 
tevens voor Jennes Daniëls 
& Wil van Teeseling, Estella 
Buurman & Alien den Heijer 
en Wanda van den Bos met 
partner Rita Kok.





1

Courant 
Zandvoortse 

5 23117Actueel Actueel Cultuur Sport
Muziekschool 
verwelkomt 100e 
leerling

Groep herten  
verhuist naar 
Amsterdams bos

Laatste schelpenkar 
is opnieuw 
gerestaureerd

Aftrap raceseizoen
spectaculair 
verlopen

6e jaargang • week 14
8 april 2010

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

De Mannetjes
Sociaal Zandvoort 

in coalitie

‘Dat is nog eens sociaal: 
de kleinste partij 

mag meebesturen!’

Dinsdagavond hebben de VVD, CDA, PvdA en SZ een coali
tieakkoord op hoofdlijnen ondertekend. Tijdens de eerst
komende raadsvergadering zullen hoogstwaarschijnlijk 
Wilfred Tates (VVD), Gert Toonen (PvdA) en Andor Sand
bergen (CDA) tot het nieuwe college toetreden en wor
den ingezworen.

De Paasraces van afgelopen maandag hebben voor de 
eerste file van dit seizoen gezorgd. Na afloop stonden de 
Van Lennepweg, de Kostverlorenstraat en de Dr. Gerke
straat korte tijd helemaal vast. Een ongekend groot  
aantal toeschouwers voor de eerste race van het zomer
seizoen was daar debet aan.

Coalitieakkoord ondertekend Paasraces zorgden voor 
eerste files van 2010

Tates was uitermate ver-
heugd dat zijn formatie-
poging direct al gelukt is. 
“We hebben het advies van 
informateur Cornelis Mooij 
van harte omarmd maar 
het was wel hard werken”, 
aldus de liberale kopman. 
Ook Toonen was content. 
Hij sprak over “een goede en 
opbouwende sfeer” tijdens 
de onderhandelingen. “Wij 
hebben de boel nooit dicht 
willen timmeren. De PvdA is 
bevoorrecht dat zij aan dit 
coalitieakkoord mede ge-
stalte mag gaan geven”, zei 
de ervaren sociaaldemocraat. 
Het CDA, bij monde van coa-
litieonderhandelaar Gert Jan 
Bluijs, is bijzonder blij dat ze 
weer mee mogen besturen. 
“In dit programma op hoofd-
lijnen kunnen wij ons hele-
maal vinden. Vooral de sti-

mulering van de Zandvoortse 
economie en het toerisme 
ligt ons na aan het hart. Wij 
geloven in dit stuk. Dit coali-
tieakkoord is een goede basis 
om de komende vier jaar mee 
te besturen”, zei de man die 
weer in de raad terug zal ke-
ren, aangezien de nummer 2 
van de lijst wethouder gaat 
worden.

Financiële bezuinigingen
Hierna presenteerde Tates 
het coalitieakkoord. “Voorop 
staat dat Zandvoort een zelf-
standige gemeente blijft. In 

Zandvoort is het goed toeven. 
De structuurvisie spreekt 
over een ‘parel aan zee’. De 
veelheid aan ontspannings-
mogelijkheden voor jong 
en oud is uniek. Je zou je in 
vergelijking met vele andere 
gemeenten in Nederland in 
een zeer bevoorrechte po-
sitie kunnen wanen. Echter 
niet alles is rozengeur en 
maneschijn. Helaas zullen de 
komende jaren in het teken 
staan van stevige financiële 
bezuinigingen. Het beleid 
in de komende vier jaar zal 
in het teken staan van de 
kortingen die het Rijk op de 
gemeente Zandvoort zal toe-
passen. Het zou voor de hand 
liggen om het verwachte te-
kort mede te bestrijden met 
lastenverhoging voor de bur-
gers, maar dat is niet de weg 
die dit college wil opgaan. 
Deze coalitie wil zich inzet-
ten om de problemen op 
een andere wijze het hoofd 
te bieden”, aldus Tates.

“Deze coalitie heeft ambi-
ties, maar beseft dat daaraan 
grenzen zijn”, ging hij verder, 
“de vele projecten die thans in 
uitvoering zijn of op het punt 
staan uitgevoerd te worden 
dienen eerst te worden afge-
maakt, voordat de gemeente 
zich aan nieuwe waagt.

De vier partijen hebben voor vier jaar getekend
De Dr. Gerkestraat na de race

Komende dinsdag eerste  
raadvergadering nieuwe raad.
Bekijk de agenda in de gemeentelijke advertentie

Een grote landelijke drogis-
terijketen had haar naam 
aan de race verbonden en 
gratis kaarten ter beschik-
king gesteld. Deze kaarten 
moesten bij de toegangs-
poorten van het circuit alle-
maal gescand worden, het-
geen voor groot oponthoud 
zorgde. Dikke rijen racefans 
stonden, in de kou, vanaf de 
rotonde naar de kassa’s om 

toegang te kunnen krijgen. 
Totaal zouden maandag 
22.104 mensen de races 
bijwonen. Een ongehoord 
aantal voor het openings-
evenement van het nieuwe 
raceseizoen, die een specta-
culaire race in petto had. Het 
was duidelijk genieten van 
de vaderlandse autosport, 
die zich van zijn beste kant 
liet zien.

vervolg op pagina 3

Raadhuisplein 14
T. 023-573 64 61 - Zandvoort 

• Allinson walnoot € 1,25
• 5  krentenbollen € 1,95

Stap ook eens binnen voor 
een lekker belegd broodje 
met één van onze heerlijke 
ambachtelijke salades en 

een lekker kopje koffie

SCOOTMOBIELEN
ook met PGB (persoonsgebonden budget)

023 - 5 735 735
BETER MOBIEL, Max Planckstraat 44

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

De nieuwe 
collectie van D&G 

is binnen!!!
(zon en correctie)

Graag tot ziens bij 
SEA OPTIEK!!!!

10 & 11 april: Ook in het
Zandvoorts Museum!
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in memoriamfamilieberichten

Algemene uitvaartbegeleiding Zandvoort
Omdat u voor kwaliteit kiest!

~ Regelen en uitvoeren van de uitvaart 

~ Verzorging van overledene  
~ Begeleiding voor nabestaanden 

~ Persoonlijke aandacht 
    voor U en Uw dierbare 

Dag en nacht bereikbaar

023 -7515 666
Gevestigd in Zandvoort

Evert H. Schweitzer
Voor een stijlvolle en verzorgde uitvaart

april w a t e r
Hoog Laag Hoog HoogLaag
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waterstanden

UITVAARTZORGCENTRUM ZANDVOORT
Tollensstraat 67, 2041 PR  Zandvoort.

Telefoon (023) 571 32 78.
www.uzn-nederland.nl

UITVAARTCENTRUM HAARLEM
Parklaan 36, 2011 KW  Haarlem.

Telefoon (023) 532 87 50.
www.uitvaartcentrumhaarlem.nl

Sinds 1992
uw uitvaartondernemer in Zandvoort.
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Iets te (ver)kopen?

Plaats een Zandkorrel

Zie pagina 10

www.zandvoortsecourant.nl

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

Kantooradres: Kleine Krocht 2 • 2042 JN Zandvoort 
Tel 023 – 5732 752 • info@zandvoortsecourant.nl
Openingstijden: maandag en dinsdag 09.00 - 17.00 uur.
Overige dagen op afspraak.
Advertentie acquisitie: Letty van den Brand-Kinderdijk 
Tel. 06 – 4342 9783 • letty@zandvoortsecourant.nl
advertenties@zandvoortsecourant.nl
Bladmanager: Gillis Kok 
Tel. 06 - 460 460 26 • gillis@zandvoortsecourant.nl
Centrale redactie: Joop van Nes 
Tel. 06 – 1448 2685 • joop@zandvoortsecourant.nl
Vormgeving: IR Design Zandvoort 
Kleine Krocht 2 - 2042 JN Zandvoort
Druk: Dijkman offset 
Visseringsweg 40 - Diemen
Verspreiding: ZVO Verspreiders 
Tel. 06-1139 1478 • www.zvo-verspreiders.nl
Uitgever: Zandvoort Press B.V.
Oplage: 9.250 exemplaren

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

colofon

In Memoriam

07-04-06                                                      07-04-10

Peter de Jong
“Lange”

In liefdevolle herinnering

Eef
Guusje Petera
Peter & Anneke
Gitte & Roel
Laura, Sabine & Bas 

Karim en Mo
www.autobedrijfkarimo.nl

Curiestraat 10, 2041 CD Zandvoort T. 023-5733792
F. 023-5733793 E. autobedrijfkarimo@planet.nl

Onderhoud en reparatie alle merken
Occasions in - en verkoop

APK

Met grote droefheid geven wij u kennis van het overlijden van 
mijn man, mijn vader en onze opa 

Marinus van den Berg 
- Rinus - 

Wijk aan Zee en Duin                                        Zandvoort 
 25 augustus 1935                                           2 april 2010 

Luitenant ter Zee der 2  klasse e

Han 

‘Rinus goede vaart’ 

J. M. H. van den Berg-Koppen 

Hannes, Jerry 

Frea (in liefdevolle herinnering) 

‘Onze bijzondere dank gaat uit naar het verzorgend personeel 
van Huis in de Duinen en huisarts Bart van Bergen’. 

Lorentzstraat 176 
2041 SJ  Zandvoort 

Rinus is overgebracht naar het Uitvaartzorgcentrum Zandvoort, 
Tollensstraat 67 te Zandvoort. Er is gelegenheid tot afscheid 
nemen en condoleren op woensdag 7 april van 19.00 tot 
19.30 uur. 

De crematieplechtigheid zal plaatsvinden op donderdag 8 april 
om 14.30 uur in de grote aula van crematorium Westerveld, 
Duin en Kruidbergerweg 2-6 te Driehuis (Velsen). Tijd van 
samenkomst aldaar 14.15 uur. 

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

Dankbaar voor wat zij voor ons heeft betekend, 
maar bedroefd om haar heengaan, 

geven wij u kennis van het overlijden van 
onze lieve moeder, grootmoeder en overgrootmoeder

Dina Catharina van Eldik - Visser
weduwe van Hendrik Jan van Eldik

* 27 juni 1926  2 april 2010

 Zuid-Beijerland, P.C.E. Scholtemeijer - van Eldik
  M. Scholtemeijer

 Amsterdam, Isabelle Scholtemeijer
  Mark Illi
  Bruno

 Zandvoort, H.J. van Eldik
  D.C.M. van Eldik - van Wonderen

 Zandvoort, Dominique van Eldik

 Zandvoort,  Manon van Eldik
  Ties

Weimarweg 6
2042 NS Zandvoort

De begrafenis heeft plaatsgevonden op woensdag 7 april j.l. 
op de Algemene Begraafplaats, Tollensstraat 67 te Zandvoort. 
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Laarzen, dikke jassen en wol-
len shalws. Dat is het beeld 
dat we krijgen als we uit het 
vliegtuig stappen. We zijn 
weer in Spanje! Ze zijn echte 
koukleumen, die Spanjaarden. 
Zodra het kwik onder de 17˚C 
komt, trekken ze de laarzen 
uit de kast. Dit seizoen is het 
bar en boos geweest op het 
Spaanse schiereiland. Veel, 
héél veel regenval in het zui-
den. Sneeuw en hagelbuien in 
de noordelijke regionen. Het 
resultaat: het zeewater is nog 
pittig koud, 15˚C en niet meer.
We besluiten om met vrienden 
de kleine kunstmarkt te bezoe-
ken in Alicante. Bemerken tot 
onze verbazing dat de drukke 
verkeersweg naar de stad is af-
gesloten. Eén baan mogen we 
slechts berijden. Politie staat 
ijverig te zwaaien. We kunnen 
Alicante niet in. Is er een onge-
luk gebeurd? Bezoek van één 
of andere hoge Piet? Misschien 
wel de koning en zijn gezin! 
Totdat we een bord ontdek-
ken: ‘Solo para ciclismo’, alleen 
voor fietssport. Zou er dan een 
soort ‘tour de France’ voorbij 
komen? We mogen echt niet 
verder en rijden om Alicante 
heen. Via een klein straatje 
probeert echtgenoot om toch 
nog Alicante binnen te rijden. 
Weer mis. Onverbiddelijk staan 
tientallen agenten het verkeer 
tegen te houden. Dan maar 
weer terug naar de flat. Géén 
kunstmarkt deze keer. Van onze 
vriendin, woonachtig in Spanje 
horen we dat het elke zondag 
zo is. Van 10.00 tot 14.00 uur is 
de weg afgezet. Als een soort 
fiets-, wandel- en skateterrein 
voor bewoners en liefhebbers. 
Zoiets als bij ons het bekende 
www.meerbewegen.nl, een 
geweldig initiatief. Alleen 
zie ik dat niet elke zondag in 
Nederland gebeuren, weke-
lijks de toegangsweg naar 
Amsterdam gedeeltelijk af-
sluiten! Enfin, de bus mag wél 
Alicante inrijden en een week 
daarop betalen we  
€ 1,20 per persoon voor 
een buskaartje om als-
nog de kunstmarkt te 
bezoeken. Hoera voor 
het openbaar vervoer!

cartoon

Terug naar 
de kust
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Zandvoortse deelnemers aan de recordpoging

Circa 80 fietsers uit Zandvoort hebben woensdag meege
daan met de manifestatie ‘Heel Nederland fietst’. De ma
nifestatie had niet alleen het karakter van een gezonde 
bezigheid maar had tevens als doel om het wereldrecord 
‘zoveel mogelijk fietsers tegelijkertijd’ te verbreken. Daar
voor zijn een miljoen fietsers nodig, een aantal dat bij 
lange na niet werd gehaald. Landelijk deden er ‘slechts’ 
75.000 fietsers mee.

Vorige week berichtte de Zandvoortse Courant over de be
woners van flatgebouw De Meeuw. Zij waren in opstand 
gekomen vanwege veelvuldige defecten aan de lift in het 
gebouw. Woonstichting de Key heeft naar aanleiding van 
het bericht een schriftelijke reactie gestuurd.

Zandvoorters fietsten voor wereldrecord

De Key bekijkt modernisatie lift

Een sterk vertrouwen in ei-
gen kracht en verantwoor-
delijkheid van mensen, een 
verantwoorde toepassing 
van het profijtbeginsel, 
waaronder de vervuiler be-
taalt (!) en steun voor hen 
die dat het hardst nodig 
hebben zijn de uitgangs-
punten van deze coalitie.”

Participatie burger 
krijgt nieuwe impuls
De nieuwe coalitie wil zwaar 
inzetten op verblijfstoe-
risme en jaarrondtoerisme. 

Woordvoerster Manou Heb-
ben, hoofd afdeling Com-
municatie van De Key, schrijft 
dat het de woonstichting 
uitermate spijt dat het gelo-
pen is zoals het gelopen is. De 
Key is nu in gesprek met lif-
tenbouwer en -onderhouds-
firma Mijnssen om te komen 

“Zandvoort heeft alles klaar 
staan om het toerisme suc-
cesvol een stap verder te 
brengen. We leggen een 
zwaar accent op het ver-
blijfstoerisme, maar daar-
naast zal ook het jaarrond 
toerisme in het dorp en op 
het strand veel aandacht 
krijgen. Duurzaamheid is 
een rode draad bij onze 
keuzes. Een nieuwe be-
stuursstijl, waarin overleg, 
respect, helderheid en effi-
ciency centraal staan, zal de 
komende vier jaar worden 

tot een modernisering van 
de lift. “Wij vinden het spijtig 
wanneer een lift uitvalt en 
proberen dit probleem dan 
ook zo snel mogelijk op te los-
sen. De lift in flatgebouw De 
Meeuw werkt sinds 26 maart 
jongstleden weer. Ook de te-
lefoonverbinding in de lift is 

burgerlijke stand
20 maart - 1 april 2010
Geboren:
Anouk Jacqueline, dochter van: Schaap, Dennis en: Zuidam, 
Esther Miriam.
Roxanne Chantelle, dochter van: van der Laan, Lars en: 
Bosscher, Rowena Petra.
Harley, dochter van: Nieuwenhuizen, Nick en: van den Raadt, 
Cheryl.
Moan Reza, dochter van: Koster, Rian en: Konijnenberg, 
Vatima Johanna.

Ondertrouwd:
Beck, Andy Marvin en: van Lienen, Angela. 
Spit, Leon en: Rösch, Nicole Christine.

Huwelijk:
Klepper, Remco Arnoldus en: Riemeijer, Catharina.

Overleden :
Gudde, Willem Frederik, oud 84 jaar.
de Beus, Gerardus Majella, oud 66 jaar.
Burger geb. Terol, Martina, oud 57 jaar.
Sahl geb. Smit, Wilhelmina Frederika, oud 89 jaar.
Meijer geb. Oomen, Cornelia, oud 80 jaar. Sportservice Heemstede/

Zandvoort had de organi-
satie vanuit Zandvoort in 
handen genomen en voor-
man Steffen v.d. Pol was 
zeer goed gestemd. Hij ging 
ervan uit dat het record ge-
haald zou gaan worden. In 
Zandvoort kreeg hij me-
dewerking van de docent 
LO Guus van Dee, van het 
Wim Gertenbach College, 
die leerlingen vrijwillig (of 
verplicht?) mee liet rijden. 
Tevens stapte een flink aan-
tal ambtenaren op de fiets. 
Hierdoor ontstond er een 
groep van circa 90 fietsers 
die meededen. De tocht 
van circa 15 kilometer werd 
onder koude en winderige 
omstandigheden volbracht 
maar ondanks de inzet van 
V.d. Pol werd het record ‘net’ 
niet gehaald.

geïntroduceerd. Een trans-
parant integer bestuur zal 
open staan voor signalen 
van de burgers. De betrok-
kenheid van en participatie 
door inwoners en onderne-
mers krijgt een nieuwe im-
puls”, sloot hij af.

Hierna werd onder toeziend 
oog van de voorzitter, Peter 
Berkhout (de nieuwe afde-
lingsvoorzitter van de VVD), 
door de vier vertegenwoor-
digers van de partijen het 
coalitieakkoord ondertekend.

hersteld. Daarnaast bekijken 
we op dit moment met firma 
Mijnssen de mogelijkheden 
om de lift te moderniseren 
zodat de lift weer helemaal 
voldoet aan de eisen van de 
huidige tijd. De bewoners 
hebben we per brief geïn-
formeerd over de stand van 
zaken.”

Op wat voor termijn de even-
tuele werkzaamheden gestal-
te zullen krijgen is vooralsnog 
niet bekend. De Key zegt dat 
ze er hard aan werken.

Komende zondag
Protestantse gem. Zandvoort
10.00 uur ds. D.C. Nicolai

RK Parochie St. Agatha
10.30 uur Pastor IJ. Tuijn

RK Parochie Antonius & Paulus
10.30 uur Pastores D. Duijves en C. van Polvliet
Eerste Communieviering

kerkdiensten 

IeDere DAg geOpenD VOOr 
OntBIjt, lUnCH en DIner

VOOr reSerVerIngen: 023-5713200
www.BeACHClUBtIen.nl
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Strandpaviljoen Boom 11
te Zandvoort
Tel.023-5717580

Op onze ouderwetse manier
Goulashsoep - 3 soorten vlees - Palacinka of

Vissoep - Zeebaarsfilet - Palacinka 

€10,50
Als brunch, lunch of diner. De gehele week door.

Graag tot ziens, fam. Boom

• Centrale balie Gemeente Zandvoort
• Bruna Balkenende (Grote Krocht)
• Greeven Makelaardij (Oranje buitenhuisje)
• Pluspunt Noord (Flemingstraat)
• Shell Duinzicht (pompstation Dr. Gerkestraat)

Voor structurele bezorgklachten: ZVO-verspreiders, 
tel. 06-1139 1478 of www.zvo-verspreiders.nl

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:

BEACHCLUB 7

FAR  OUT
Dit weekend vismenu. 

Check de website voor de kaart.

Reserveren gewenst: 023-5717170

www.far-out.tv

 

 

 

 

Seniorenmenu: € 7,00 
Ma 14-09-09  Gebakken tartaar met gebakken aardappelen en spinazie 

Di 15-09-09  Kibbeling met frites, sla en sausjes 

Wo 16-09-09  Macaroni met een gebakken ei 

Do 17-09-09 Andijvie stamppot met een bal gehakt 

Vr 18-09-09  Vissticks met frites, doperwten en wortelen 

Za 19-09-09  Nasischotel met 1 stokje saté en een gebakken ei 

Zo 20-09-09  Kippotje met frites en sla 

Ma 21-09-09  Gebakken lever met aardappelpuree en rode kool 

Di 22-09-09  Scholfilet met gebakken aardappelen en wortelen 

Wo 23-09-09 Hutspot met warme worst en gebakken spek 

Do 24-09-09  Schnitzel met frites en witlof 

Vr 25-09-09 Gestoofde kabeljauw met aardappelpuree en bloemkool 

Za 26-09-09  Kippenbout met frites en sla 

Zo 27-09-09  Bal gehakt met gebakken aardappelen en bloemkool 

Bestellen voor 11.00 en bezorgd tussen 12.00 en 14.00 uur of eventueel tussen 16.00 en 
17.30 uur.  U kunt ook een plaatsje reserveren in ons restaurant om gebruik te maken 
van het seniorenmenu. Bent u in bezit van de ZandvoortPas, dan krijgt u een toetje 
gratis. 

Brasserie restaurant Harocamo 

Kerkstraat 14  |  023-5712102 

Geen zin om te kokkerellen? Gewoon Harocamo even bellen!
Wij bezorgen voor ieder wat wils, zoals broodjes, saté, 
spareribs, diverse visgerechten of een uitgebreid diner.
U kunt het zo gek niet bedenken!

Let op: Wij bezorgen gratis!
Ook de seniorenmenu’s à € 7,-- en de daghap à € 10,--

  Bel: 5712102 
  kijk voor meer info:
  www.harocamo.nl 

Brasserie restaurant Harocamo 
Kerkstraat 14, 2042 JE Zandvoort
Geopend van 9.00 tot 22.00 uur

Koninginnedag
2010

GEVRAAGD: VRIJWILLIGERS 
VOOR 30 APRIL A.S.

Op WOENSDAG 14 april kunt u weer een markt-
kraam 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. 
(maximaal maar 100 kramen beschikbaar) 

De organisatie deelt vanaf 18.30 volgnummers uit. 

PARKEREN BIJ OF ACHTER 
DE KRAAM IS NIET MOGELIJK!!

VERSTEEGE’S IJZERHANDEL

Helaas.
”Mijn Liesbeth” moet nog even op de 

wereldreis wachten.
De 1 aprilgrap van de Zandvoortse 

Courant was een groot succes.
Hartelijk dank voor de leuke, spontane 

en soms ook warme reacties.
U zult het nog een poosje 

met mij moeten doen.

Peter Versteege ( de Lip )

Pakveldstraat 19 - Hoek Lippleintje
Tel.: 023-571 25 54

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

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

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

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

BY CHRIS KUIN

Naast onze à la carte kaart :
 driegangen menu voor voor € 29,50 

 Gegratineerde mosselen  
met paprika, ui, oude kaas en knoflook 

of
Lamsham met groene kruidendressing

iii

Entrecote met rode wijnsaus  
van spekjes en champignons

of
Gebakken kabeljauwfilet  

met een Provençaalse tomatenroomsaus
iii

Omgekeerde Dame Blanche

Dinsdag gesloten
Zeestraat 36

2042 LC Zandvoort
023-5736680

www.restauranthugoos.nl

Zondag 11 april
vanaf 13.00 uur 

Hollandse middag
met diverse live optredens 

en heerlijke Hollandse hapjes
Haltestraat 18, 2042 LM  Zandvoort. Tel. 023-8223069
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Het schoonmaken van riolen bestaat uit twee onderdelen. De 
straatkolken worden meerdere keren per jaar schoongemaakt 
en het hoofdriool krijgt jaarlijks een onderhoudsinspectie. Waar 
nodig wordt gerepareerd. 

Opvallend is helaas de hoeveelheid huisvuil die in de straat-
kolken wordt gedumpt en de boel onnodig verstopt. Eveneens 
opvallend is de grote hoeveelheid olie en vet die in het hoofdriool 
elke keer wordt aangetroffen. Bakolie en/of braadvet mag niet 
in het riool maar kan gewoon bij het huisvuil worden geplaatst. 
Zo houden we ZANDVOORT SCHOON!

ZANDVOORT SCHOON!? ook in het riool

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)

Feestdagen 
Zandvoort
De Stichting Vie-
r ing Na t ionale 
Feest dagen Zand-
voort is alweer 
enige tijd bezig 
met de voorbe-
reidingen voor de 
festiviteiten op 
Ko n i n g i n n e d a g 
en 5 mei. Het pro-

gramma is ondertussen 
definitief en in de aanloop 
naar 30 april worden de 
puntjes op de i gezet. Voor 
30 april  is men nog op zoek 
naar een aantal vrijwilli-
gers die de kinderspelen in 
de middag wil begeleiden. 
Heb je interesse stuur dan 
een mailtje naar info@ko-
ninginnedagzandvoort.nl 
Op de vernieuwde website 
‘Koninginnedag Zandvoort’ 
vind je alle informatie over 
alle activiteiten in Zand-

voort. Naast de 
gebruikelijke on-
derdelen zoals de 
vrijmarkt, kinder-
spelen, officiële 
opening en de 
Zeepkistenrace 
wordt dit jaar op 
Koninginnedag 
d e  n i e u w e 
d o r p s o m r o e -

per van Zandvoort geko-
zen! Ook zal er dit jaar 
weer een straatprijs zijn 
voor de mooist versierde 
“Koninginnedagstraat” 
van Zand voort. Het pro-
gramma zal half april via 
de Koninginnedagkrant bij 
alle Zandvoortse bewoners 
in de bus vallen. 

Miljonair 
Met een paar euro inzet 
een miljoen winnen. Voor 
velen een droom, voor 
een vrouw uit Zoetermeer 
werkelijkheid geworden. 
Met een inleg van € 3,75 
won zij afgelopen maan-
dag, om precies te zijn, € 

1.056.198,54 in Holland 
Casino Zandvoort. Toen 
de 57-jarige vrouw zag 
dat ze de jackpot had 
geraakt, begon ze te 
beven en riep: “Nu kan 
ik een huis kopen!”. Na 
haar rust weer enigs-
zins gevonden te heb-
ben, liet ze verder weten 
een deel van het geld 
te willen besteden aan 
goede doelen. Een goed 
doel heeft ze al voor 
ogen: een weeshuis in 
Suriname. Het is de eer-
ste keer dat deze Mega 
Jackpot in Zandvoort 
valt.

Collecte 
Dierenambulance 

Jaarlijks rukken de vier 
ambulances van de 
Dieren bescherming Af -
de ling Haarlem & Om-
streken ruim 3000 keer 
uit om dieren in nood 
te helpen. Zeven dagen 
per week, 24 uur per dag. 
Dat kan niet zonder uw 
onmisbare steun! Geef 
daarom gul aan onze col-
lectanten. Ze komen tus-
sen 25 april en 1 mei bij 
u aan de deur. Namens 
de dieren alvast bedankt 
voor uw gift! Let op: alle 
collectanten hebben een 
legitimatiebewijs 2010 
bij zich met daarop o.a. 
een stempel van de po-
litie Kennemerland. Aan 
de collectanten is ver-
zocht na 20.00 uur niet 
meer aan te bellen. 

Jaarlijkse open dag
Bomschuiten Bouwclub

De Zandvoortse Bom-
schuit bouwclub heeft 
op 10 april hun jaarlijkse 
open dag van 14.00 tot 
17.00 uur in hun clubge-
bouw aan de Tolweg 10a. 
Tijdens deze dag laten de 
leden zien wat er allemaal 
gemaakt wordt. Ook is 
men op zoek naar nieuwe 
leden, vooral de jeugd is 
van harte welkom!

Veel geïnteresseerden
bij Club Nautique

De open dag van het vas-
te strandpaviljoen Club 
Nautique (23) is tweede 
paasdag bezocht door bijna 
200 mensen. Het revoluti-
onaire paviljoen is volop in 
aanbouw en zal deze week 
wind en waterdicht worden 
gemaakt. In het tweede 
weekeinde van mei moet 
Club Nautique gaan draai-
en. De bouw heeft mede 
door het slechte weer een 
achterstand van ongeveer 
een week opgelopen. “Er zal 
nog flink gewerkt moeten 
worden, maar we willen op 
tijd klaar zijn voor ons eer-
ste geboekte feest”, aldus 
Coenraad.

New Wave schrijft 100e leerling in

Manfred verdwijnt uit het straatbeeld

Muziekschool New Wave heeft vorige week de 100e leerling 
van dit seizoen ingeschreven. Volgens New Wavedirecteur 
Leo Sanders is dat in de 16jarige geschiedenis van de school 
nog nooit gebeurd.

Afgelopen maandag is Manfred ‘de Leerman’ begonnen 
met het afbreken van zijn verkoopkraam aan het Raad
huisplein. De dagen daarvoor had hij al, met hulp, de 
kraam leeggehaald. 

De 100e leerlinge New Wave

Manfred breekt zijn kraam af

Melina Serçe had de eer om 
als 100e ingeschreven te wor-
den. De 11-jarige leerlinge van 
de Nicolaasschool was der-
mate onder de indruk van de 
presentatie die de vioolleraar 
van New Wave, Frans Visser 
(met meer dan 30 jaar erva-
ring), hield op haar school, dat 
zij besloot om dat ook te wil-
len leren. Sanders: “Wij heb-
ben per seizoen meestal zo 
rond de 85 leerlingen maar nu, 
door het idee van wethouder 
Gert Toonen om op de scholen 
muziekles te gaan geven, heb-
ben we er 100 (inmiddels 106, 
red.). Zijn idee is dus goed aan-
geslagen. Wij zijn trots op dit 
resultaat.” Als presentje over-
handigde hij namens New 
Wave Melina een studieboek 
met Cd om thuis te kunnen 
oefenen en kon zij haar eerste 
les gaan beleven.

Manfred ligt al een poos 
met de gemeente over-
hoop omdat hij de vastge-
stelde pacht niet wenst te 
betalen. Jarenlang heeft 
hij (bewust?) een veel te 
lage pacht betaald en werd 
daar door de gemeente op 
gewezen. Die stelde een 
nieuwe pachtovereenkomst 
op waar hij klaarblijkelijk 
geen gehoor aan wil geven. 
Manfred is jarenlang, met 
zijn honden en zijn impo-
sante postuur, een beeld-
bepalende figuur op het 
Raadhuisplein geweest. 
Daar is nu een einde aan 
gekomen.



Iedereen wordt 
vrolijk van ons nieuwste 

monnikenwerk

www.vvlp.nl

Nieuw: Monniken Meergranen Vloerbrood, Monnikenkadetjes, Monnikenbrood Groffi n 
en een gevuld Monnikenbrood

Ons succesvolle assortiment Monnikenbrood is uitgebreid 

met een aantal nieuwe producten: Monnikenbrood 

Groffi n, een Monniken Meergranen vloerbrood, een gevuld 

Monnikenbrood en op veler verzoek: kadetjes. 

Deze nieuwe producten hebben ook allemaal het ‘Ik Kies 

bewust’ logo gekregen en worden net zo ambachtelijk bereid 

als u van onze andere Monnikbrood-producten gewend bent. 

En u kunt nu heel voordelig kennismaken met deze producten: 

kom met de bon uit deze advertentie naar onze winkel in 

Zandvoort. Daar ligt een zak klaar die u kunt vullen met deze 

nieuwe producten. Doe de zak maar zo vol als u kunt, u betaalt 

er toch maar 2 euro voor. Dat is wel iets om vrolijk van te 

worden, toch?

Een zak vol nieuwe 
Monnikenproducten 
voor slechts 2 euro!

Tegen inlevering van deze bon betaalt u voor een 

actiezak vol nieuwe Monnikenproducten slechts 2 euro.

Actiezakken liggen klaar in de winkel.

U mag de zak zo vol stoppen als u 

kunt. Deze bon is geldig tot en 

met 17 april 2010 en zolang de 

voorraad strekt.

Alleen in te wisselen bij onze 

winkel in Zandvoort.
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Deel hertenpopulatie 
naar Amsterdam Noord

Reumafonds bedankt 
Zandvoortse inwoners

Het Amsterdamse stadsdeel Noord gaat gedeeltelijk de 
reddende hand bieden aan de bewoners van Zandvoort. 
Een aantal van de damherten, die leven in de Amster
damse Waterleidingduinen en veel overlast veroorzaken 
in onze woonwijken, zullen verplaatst worden naar het  
Vliegenbos in Amsterdam Noord.

Het Reumafonds bedankt alle collectanten, comitéleden 
en bewoners in de regio Zandvoort voor de grote inzet en 
bijdrage aan het prachtige resultaat van de collecte. In de 
landelijke collecteweek, van 7 tot en met 13 maart, is in 
Zandvoort in totaal € 3655,18 opgehaald. Hiermee levert 
de regio een belangrijke bijdrage aan de reumabestrijding 
in Nederland.

Een klein deel verhuist naar Amsterdam Noord

evenementen agenda
8 Bar Battle  10e ronde: Mystery Team 1 in Fame. 

Aanvang 20.00 uur

9 Avondje meezingen  Zeeman- en smartlappen -
koor o.l.v. Gré van der Berg in Wapen van Zandvoort.  
Aanvang 20.30 uur 

13 ANBO/De Key  Informatiemiddag over het huren 
van woningen. Voor alle senioren (ook niet-leden).  
Gemeenschapshuis, aanvang 14.30 uur

15 Bar Battle  11e ronde: Mystery Team 2 in 
de Klikspaan. Aanvang 20.00 uur

17 Open dag Fotokring  Jaarlijkse expositie van 
Fotokring Zandvoort. Bibliotheek, 10.00-14.00 uur

18 Kerkplein concert  Protestantse kerk 

18 American Sunday  Circuit Park Zandvoort 

22 Bar Battle  12e ronde: Mystery Team 3 in 
Laurel & Hardy. Aanvang 20.00 uur

24 Mojito by Night!  Dansfeest bij Riche, 
20.00-01.30 uur

24 Genealogie inloopochtend  Familiestamboom uit-
zoeken in het Zandvoorts Museum, 10.00 - 13.00 uur

25 Rommelmarkt  De Krocht, 10.00 – 16.00 uur

30 Koninginnedag 

30 Zeepkistenrace 

April

VVV Zandvoort: 7 dagen per week geopend!

Harm-Jan van Schaik, porte-
feuillehouder dierenwelzijn 
van stadsdeel Noord, sluit 
eind deze week een con-
venant met de gemeente 
Amsterdam over het overne-
men van een roedel damher-
ten. In de duinen is sprake 
van overbevolking van dam-
herten door het ontbreken 
van natuurlijke vijanden. De 
strenge winter heeft ervoor 
gezorgd dat de herten op 
zoek zijn gegaan naar an-
dere voedselbronnen. Van 

Reuma zo snel mogelijk de 
wereld uithelpen is van groot 
belang. Ruim 2,3 miljoen 
mensen in Nederland leven 
met pijn en beperkingen als 
gevolg van reuma of artrose. 
Bij alles wat zij doen moe-
ten ze rekening houden met 
hun ziekte. En dat geldt niet 
alleen voor oudere mensen: 
3.000 kinderen in Nederland 
hebben geen onbezorgde 
jeugd als gevolg van reuma. 
Zij kunnen niet vrijuit spelen 
met leeftijdsgenoten door 
pijn en beperkingen van 
hun bewegingsapparaat. Het 
Reumafonds is de grootste 

financier van wetenschap-
pelijk reumaonderzoek in 
Nederland. Dit is mogelijk 
mede dankzij het geld dat 
met de jaarlijkse collecte 
wordt opgehaald. Een andere 
zeer belangrijke taak van het 
Reumafonds is voorlichting 
geven over reuma en leven 
met de ziekte. Het fonds 
vraagt brede maatschappe-
lijke aandacht voor de impact 
van reumatische aandoenin-
gen. Voor deze inspanningen 
krijgt het Reumafonds geen 
overheidssubsidie. De bijdra-
ge van iedere Nederlander is 
dan ook essentieel.

Bloemsierkunst Bluijs 
meest gewaardeerd

Sinds vorige week zijn Jef en Henk Bluijs, van Bloemsier
kunst Bluijs in de Haltestraat, de meest klant/gastvriende
lijk ondernemers 20092010 van Zandvoort geworden, een 
prestatie die telt. Zij werden door een aantal studenten van 
Hoge School In Holland, die de Zandvoortse ondernemers als  
mystery gasten hebben beoordeeld, uitgekozen. 

Het team van Bloemsierkunst Bluijs

De studenten deden hun 
werk in opdracht van Onder  -
nemersvereniging Zand  voort 
(OVZ). De uitreiking vond 
plaats tijdens de onlangs 
door OVZ gehouden Onder-
nemersavond in Sunparks. 
Helaas konden de beide he-
ren bij de uitreiking van de 
prijs niet aanwezig zijn maar 
toch wilde de Zandvoortse 

Courant een foto van de ai-
mabele ondernemers. Zij stel-
den zich echter op het stand-
punt dat de prestatie niet 
alleen door hen is geleverd 
maar door het hele team, 
inclusief de medewerkers en 
dus moesten de dames ook 
op de foto. Die is afgelopen 
weekend gemaakt en wordt 
hierbij gepubliceerd.

Nieuwe Oude Halt is eindelijk open
Marcel en Marcella Schoorl hebben er lang op moeten 
wachten maar hebben nu dan eindelijk hun vaste stek aan 
de Vondellaan gekregen. Recht tegenover de plek waar 
het ooit allemaal is begonnen. Daar hebben ze veel voor  
moeten doen. Niet alleen op het financiële gebied maar 
ook het gevecht met de gemeente om een bouwvergun
ning te krijgen voor de huidige locatie ging hun niet in de 
koude kleren zitten en heeft jaren geduurd.

Fanatieke voetballertjes | Foto: Rob Bossink

Schaik: “Damherten passen 
prima in onze plannen om 
het Vliegenbos natuurlij-
ker te maken. Damherten 
begrazen goed waardoor 
meer variatie en vegetatie 
gaat ontstaan. De uitwerp-
selen zijn bovendien heel 
gunstig voor een iepen-
essenbos.” De damherten 
zullen worden voorzien van 
een chip die een geluidssig-
naal afgeeft zodra de herten 
te dicht bij de rand van het 
bos komen.

Veel van de gasten, maar ook 
anderen die regelmatig in de 
Oude Halt komen, zijn vorige 
week zaterdag langs gegaan 
om het sympathieke onder-
nemersechtpaar tijdens de 
open dag succes en geluk te 
wensen. De ‘vader’ van het 
voetbalpleintje en zijn echt-
genote waren dan ook zeer 
gelukkig toen de opening 
eindelijk kon geschieden. De 
nieuwe Oude Halt is werke-
lijk een top snackbar gewor-
den, met zeer geavanceerde 
apparatuur, is mooi licht en 
een stuk groter dan de oude 
Oude Halt. Een snackbar dus 
om trots op te zijn!

Straatvoetbaltoernooi
Ter gelegenheid van deze 
opening van de nieuwe Oude 
Halt, hebben de organisato-

ren van het reguliere Oude 
Halt Straatvoetbaltoernooi, 
dat nu al een aantal jaren 
voor het goede doel wordt 
gespeeld in de voetbalkooi 
aan de Vondellaan, de jeugd 
tussen 12 en 16 jaar een toer-
nooitje op het nieuwe pleintje 
laten spelen. Het is een heel 
ander toernooi geworden dan 
het ‘echte’ toernooi en dat 
komt natuurlijk door de kooi 
die nu op het trapveldje staat. 
De doelen zijn ten eerste gro-
ter en je kan gemakkelijker via 
de ‘muur’ spelen omdat die zo 
hoog is en de bal niet uit kan 
gaan. Dat zal straks wel wen-
nen worden voor de kleinste 
straatvoetballertjes. Voor de 
rest waren de regels uiteraard 
hetzelfde en had men veel 
plezier, ondanks het koude 
weer. 
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DORSMAN.NL OF 023-5714534

Inboedelverzekering
Snel en goed geregeld

www.sportinzandvoort.nl

Alle sportverenigingen overzichtelijk 
op een rij:

vanaf 17.00 uur
RUUD
Jansen

Haltestraat 32, Zandvoort
www.cafefier.nl

Zaterdag
10 april 

alweer 1 jaar
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Op dinsdag 13 april houdt de Zandvoortse Postzegel Club weer  haar maandelijkse club
avond in één van de zalen van Pluspunt aan de Flemingstraat in Zandvoort. Neem gerust 
uw boeken mee, er is voldoende tijd en gelegenheid voor ruilen en/of koop en verkoop.

Uiteraard, zouden wij zeggen, had de Zandvoortse Courant 
een 1 aprilgrap. Dat zijn wij aan onze stand bijna verplicht. 
Is het niet alleen om de grap, al weer de zesde op rij, dan 
wel om het feit dat Zandvoorter Edo van Tetterode deze 
‘dag van de poets’ internationaal op de kaart heeft gezet.

Plannen voor een andere tuin? Bibliotheek Duinrand 
brengt u op ideeën. Kom naar het spreekuur van de tuin
architect tijdens de Nationale Tuinontwerpdag op vrijdag 
16 april 2010 en ruil en passant uw stekjes met die van een 
andere tuinliefhebber.

Zandvoortse Postzegel Club

1 aprilgrap Zandvoortse Courant

Kies voor een groene tuin

Ook wordt er deze avond een 
wilde veiling gehouden , ie-
dereen kan hiervoor kavels in-

Deze keer was de grap het 
lang geheim gehouden feit 
dat Peter Versteege, de Lip, zijn 
zaak Versteege’s IJzerhandel 
aan zijn zoon over zou doen 

Na de lange winter komt 
de natuur langzaam weer 
tot leven. Tijd voor iets heel 
nieuws in de tuin. Weg met 
de tegels! Gebruik niet meer 
steen dan je nodig hebt om 
te zitten en vul de rest in 
met planten. Groen is be-
langrijk! Tuinieren zorgt voor 
lichaamsbeweging en ont-
spanning. In een groene tuin 
kom je tot rust en bovendien 
is groen (wetenschappelijk 

leveren. Bent u geïnteresseerd, 
kom gerust eens langs, de toe-
gang is gratis. Voor nadere in-

en met zijn Liesbeth de we-
reld rond zou gaan reizen. 
Natuurlijk trapte niet ieder-
een erin om donderdagoch-
tend tussen 09.00 en 10.00 

bewezen) goed voor de ge-
zondheid!

Advies
Hoe moet je het aanpakken? 
Hoe creëer je een goed inge-
richte tuin waar je zowel in 
de zomer als in de winter 
van kunt genieten. Een tuin 
die loskomt van modieuze 
trends en lange tijd plezier 
geeft. Antwoord op deze 
en andere vragen krijgt u 

lichtingen kunt u bellen met 
F. Tervelde (tel. 5712303) of H. 
den Duijn (06-41804330). 

uur een kopje koffie te komen 
drinken en hem en zijn zoon 
Martijn het beste voor de toe-
komst te wensen, maar toch 
zijn er veel Zandvoorters wel 
in gestonken. Versteege: “Je 
wilt niet weten hoeveel men-
sen mij in de afgelopen week 
hebben benaderd en hebben 
bedankt voor de jaren van 
prettige samenwerking en 
klantvriendelijkheid. Ik heb 
zelfs een paar bosjes bloemen 
gescoord en een van mijn 
beste klanten heeft zelfs een 
kistje met kakelverse eitjes 
uit eigen ren gebracht om-
dat hij er donderdag niet bij 
kon zijn. Geweldig grap dus!” 
Een zeer gelaagde grap die 
aan het brein van Versteege, 
hij houdt van een geintje, en 
Joop van Nes is ontsproten. 
Let u volgend jaar dus op, wij 
proberen u dan weer in het 
ootje te nemen!

van de tuinarchitect die u 
tijdens de Nationale Tuin-
ontwerpdag gratis ad viseert 
en informeert. Tijdens de ad-
viesgesprekken zal de tuin-
architect ingaan op de ruim-
telijke aspecten van de tuin 
en beplanting. Het levert 
geen kant en klaar ontwerp 
op, maar een eerste schets 
voor verdere uitwerking. 

Adviseur
Op 16 april zit tuinarchitect 
Marie-Laure Hoedemakers 
voor u klaar in de Zand-
voortse bibliotheek. Om het 
gesprek goed voorbereid in 
te gaan raden wij u aan om 
een plattegrond en enkele 
foto’s van de eigen tuin en 
omgeving mee te nemen, 
evenals een wensenlijstje. 

Ruilbeurs
Extra dit jaar is de planten-
ruilbeurs: u kunt uw eigen 
stekjes ruilen met die van 
andere liefhebbers met 
groene vingers. Wel graag 
van tevoren opgeven of u 
iets in de aanbieding heeft 
zodat de bibliotheek weet 
hoeveel ruimte ze moet re-
serveren. Kijk ook op: www.
bibliotheekduinrand.nl

Ook Ans Keesman kwam Versteege bedanken

Veel groen in de tuin is het advies

door Erna Meijer

Komende zondag 11 april bestaat Kapsalon HAAR precies een jaar. De zeer fraai ingerichte 
salon aan de Grote Krocht werd in 2009 feestelijk geopend door burgemeester Niek Me
ijer. Voor de jonge eigenaar Ferhat Ay (28) kwam hiermee zijn droom van een eigen zaak 
uit, maar het was beslist niet zijn eerste stap in het ondernemerschap. 

Ferhat werkte al vroeg mee 
in het restaurant van zijn 
ouders in Hoorn, waarna hij 
als model voor de bekendste 
designers de catwalk betrad. 
Ferhat: “Daar heb ik gezien 
hoe je het mooiste uit ie-
mands innerlijk naar boven 
kunt halen en daarom be-
sloot ik om de Nederlandse 
Kappersacademie te volgen. 
Na mijn diploma heb ik te-
vens het traject van erkend 
leermeester met succes afge-
rond en ervaring opgedaan bij 
de hogere segmenten in de 
kappersbranche”. 

Ferhat werkt uitsluitend 
met het door een Italiaan in 
Amerika ontwikkelde exclu-
sieve merk JOICO. De pro-
ducten bevatten de minste 
ammoniak en bieden qua 
kwaliteit, kleur, glans en 
structuur alle ingrediënten 
voor gezond haar. In het bij-
zonder de K-Pak Color the-
rapie Oil bevat herstellende, 
versterkende en beschermen-
de eigenschappen. Al negen 

Kapsalon HAAR

jaar geldt hun haarmasker als 
beste over de gehele wereld. 
“Onze klanten worden van 
top tot teen verwend. Eerst 
wordt een hoofdhuidanalyse 
gemaakt, waarna een stap-
penplan wordt opgesteld. 
Natuurlijk krijgt men een 
heerlijke hoofdmassage, doch 
het belangrijkste is dat wij 
met gevoel aan de slag gaan 
en rekening houden met de 
individuele wensen van de cli-
ent, zonder dat het massapro-
ductie wordt. Ik ben perfecti-
onistisch en samen met mijn 
twee fulltime en één parttime 
medewerkers, waaronder 
Joella Dankelman, geven wij 
alles om de klanten tevreden 
en zonder onderscheid des 
persoons de salon te laten 
verlaten.” Regelmatig gaat 
Ferhat naar Parijs en Brussel 
om de nieuwste kleurtechnie-
ken te bestuderen. 

Zijn klanten komen naast 
Zandvoort uit de gehele regio 
en een bezoekje aan Kapsalon 
HAAR is dan ook zeer ze-

ker aan te raden. Naast het 
kapwerk kunt u bij Kapsalon 
HAAR ook terecht voor een 
make-over, waarbij Ferhat de 
beschikking heeft over zijn 
eigen artistieke team met 
onder meer een stylist en een 
fotograaf. “Zandvoort is een 
bijzonder dorp en het bevalt 
mij hier prima. Er is een leuk 
contact met de andere onder-
nemers op de Grote Krocht 
en dat geldt ook voor het 
merendeel van mijn collega-
kappers”, benadrukt hij met 
verve.

Ter gelegenheid van het een-
jarig bestaan en als dank voor 
alle support en vertrouwen 
is iedereen op 10 april vanaf 
19.00 uur van harte uitgeno-
digd voor een hapje en drank-
je in de salon.

Kapsalon HAAR, Grote Krocht 
27, Zandvoort, tel. 5712895. 
Openingstijden: maandag 
t/m zaterdag van 09.00 tot 
18.00 uur. www.haarzand-
voort.nl.



10

Bel 023-5732752 of mail 
info@zandvoortsecourant.nl

Wilt u iemand in de Spotlights zetten?

Spotlight €35, Met ZandvoortPas: 125,

VAN AACKEN 
GLASZETTERSBEDRIJF 
levering en plaatsing alle glassoorten.

NU OOK:
vernieuwen kozijnen & schilderwerk.

vrijblijvende offerte!
0235720480 / 0641374921
e-mail: aacken@kpnmail.nl

L. Paap 0651815360
Aanmeten thera peutische 

elastische kousen, 
hulpmiddelen, braces, 
diabetes sokken, ver-

bandpantoffels, slecht-
ziende artikelen, agenda’s, 

webboxen, enz.
.........................................................

Auto kopen of verkopen? 
Een dure reparatie, 
onderhoudsbeurt, 

PK of schade ?
Het kan altijd goedkoper!! 

Bel Patrick van Kessel 
06-55383624 of kijk op  
www.autoverkoper.nu

.........................................................
Te koop: kleuterbedje. 
Puntgaaf. 70x150 cm. 

Geheel compleet, 
o.a. matras, dekbedje, enz. 

Tel. 023-5247058 in 
Zandvoort). Weinig 

gebruikt!
.........................................................

Te huur in Zandvoort:  
royaal appartement 
65 m2. Voor details 

en informatie: 
www.luxorwonen.nl.  

Tel. 06-54246062 
of 020-4539039

.........................................................
Deze zomer genieten 

van prachtig 
verzorgde voeten? 

Dat kan! Voor maar 25 
euro een complete pe-
dicurebehandeling in-
clusief nagels lakken! 

Bianca Kuipers bij De Salon
tel: 06-28234588

.........................................................
Gevraagd: kleine 

woning in Zandvoort 
of gedeelte van woning. 
Ook mogelijk woningruil 

Hilversum-Zandvoort. 
Aangeb.: luxe grote  

2-kamerflat eerste etage 
Hilversum centrum. 

Tel. 035-62371621

ZANDKORRELS
Behang en schildersbedrijf 

Arnold Nijkamp 
Tel/Fax 571 31 72 

Mobiel 06-54 264 259 
Voor al uw behang-, wit- en 
schilderswerkzaamheden 

www.arnoldnijkamp.nl 
.........................................................

Kabel-internet/adsl 
installa  teur helpt bij alle 

PCPRO BLEMEN. 
Advies en aanleg 

(draadloos) netwerk. 
Ook avonden/weekend.

 Rep-it, to taal 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.tradeard.nl

.........................................................
Beautysalon MYRNA 

Van Speijkstraat 2/101, 
2041KL Zandvoort. 

Behandeling volgens 
afspraak, ook ‘s avonds. 

Tel. 5720108 
of 06-48318230

.........................................................
Het Pakhuis, 

een kring  loopwinkel waar 
van alles te koop is! 

Van serviezen en
 glaswerk tot meubels 

en van kleding
 tot boeken. 

De winkel is geopend 
op don-vrij-zat 10-17 uur. 

Info: 06 - 53693409
Noorderduinweg 48,  

(Corodex)
Zandvoort.

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

garage Van Galenstraat. 
€ 115,- per maand. 
Tel. 06-53256274

ZANDKORRELS INVULBON
Met ZandvoortPas korting op een zandkorrel

particuliere zandkorrel €7,50
Met Zandvoortpas €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 zandkorrel €12,50 (excl.BTW)
Met Zandvoortpas €10,-
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, Kleine Krocht 2
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 verkeerde of onjuiste inhoud 
van Zandkorrels. Zet- en typefouten voorbehouden. 

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

Bemesting voor
gazon en border

Van Stolbergweg 1 -  Tel. 57 170 93

APK KEURING
Alle merken vanaf € 29,-

vraag naar de voorwaarden

Bij grote beurt gratis!
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Bart Platteau bij Jazz in Zandvoort

Toneelvereniging Wim Hildering 
brengt ‘De gevulde Snoeshaan’

Winnaars Leids Cabaretfestival in
theater Circus Zandvoort

Onthulling Zandvoortse schelpenkar  

Bart Platteau is een Belgische fluitist die komende zondag 

tijdens het op een na laatste jazzconcert van Jazz in Zand

voort in De Krocht voor u zal optreden. Hij wordt begeleid 

door het Trio Johan Clement dat in de volgende bezetting 

zal aantreden: Johan Clement (piano), Eric Timmermans 

(contrabas) en Erik Kooger (slagwerk).

Vrijdag 16 en zaterdag 17 april brengt de Zandvoortse to
neelvereniging Wim Hildering het komische toneelstuk 
‘De Gevulde Snoeshaan’ van de hand van Mart  Moors. 
Het stuk wordt gespeeld in De Krocht en begint beide 
avonden om 20.15 uur.

In 2008 werden Tim Goditiabois en Dries Heyneman de winnaars van het Leids Cabaretfes
tival. Sindsdien toeren ze door Vlaanderen en Nederland op weg naar de top in het Neder
landstalige cabaret. Hun eerste programma werd uitgebracht op DVD en ook uitgezonden 
door VARA’s HumorTV en Canvas. Zondag 25 april om 20.15 uur is Ter Bescherming van de 
Jeugd, de naam van de groep, met ‘California’ te zien in het theater van Circus Zandvoort. 

Het thema klinkt aanlokkelijk van het nationale Museum
weekend 10 en 11 april: ‘Laat je verleiden door een muse
umstuk’. Hét museumstuk waar het Zandvoorts Museum 
de bezoekers mee wil verleiden is de oude en laatste Zand
voortse schelpenkar. Na een langdurige restauratie onthult 
oud voorzitter van de Bomschuit Bouwclub en mede res
taurator Jozef Bluijs op 11 april om 16.00 uur de schelpenkar.

De restaurateurs aan het werk | Foto: Rob Bossink

slagwerker. Voor beide in-
strumenten studeerde hij 
aan het conservatorium in 
Brussel, maar werd meer 
en meer gegrepen door de 
jazz. Samen met zijn vrouw 
Amina Figarova, een bege-
nadigd pianiste, treedt hij 
op en samenhebben ze en-
kele Cd’s gemaakt. Het con-
cert begint om 14.30 uur en 
de entree is € 15. Studenten 
betalen slechts € 8.

is makkelijker gezegd dan ge-
daan, want met lui en brutaal 
personeel, problemen in de or-
ganisatie, een kok die het niet 
te nauw neemt met de hygi-
ene en een chronisch gebrek 
aan toiletpapier gaat het niet 
zoals het moet gaan. De meest 
bizarre gasten komen binnen 

drie soorten mensen be-
staan: neuroten, psycho-
ten en perverselingen. Tot  
welk type behoor jij? ‘Cali-
fornia’ is een cabaretvoor-
stelling met veel psycholo-

vond kreeg de Bomschuit 
Bouwclub het verzoek om de 
kar te herstellen. De antieke 
kar werd na de restauratie 
op het binnenpleintje van 
het toenmalige Cultureel 
Centrum gezet. Later werd 
de schelpenkar,  na renovatie 
van het Cultureel Centrum 
naar het Zandvoorts museum, 

Bart Platteau wordt ge-
zien als een van de meest 
toonaangevende dwars-
fluitisten van dit moment 
en is als docent verbon-
den aan het Rotterdams 
Conservatorium. Hij treedt 
veelvuldig op met interna-
tionale jazzartiesten. Hij 
woont en werkt al vijftien 
jaar in Nederland en begon 
zijn muzikale carrière als 
klassiek fluitist en klassiek 

Stelt u zich voor, een pand 
waar vroeger een snackbar in 
gevestigd was en waar nu een 
chique restaurant ‘De gevulde 
Snoeshaan’, voor de eerste 
keer open gaat. De eigenaar, 
Gaston de Kroon, doet er alles 
aan om er een mooi en stijl-
vol restaurant te maken. Dat 

In hun huidige programma 
‘California’ maken ze han-
dig gebruik van hun ach-
tergrond als psycholoog. 
Zo kom je te weten dat er 
in het leven eigenlijk maar 

door Nel Kerkman

De originele schelpenkar 
werd in 1978 het gemeente-
bestuur aangeboden door de 
Zandvoortse ondernemers 
in het kader van de viering 
van het 150-jarig bestaan 
van Zandvoort als badplaats. 
Voordat de schenking plaats-

Bernadette Bal  
in Oomstee Jazz
Een van de vaderlandse 
bekendste saxofonistes, 
Bernadette Bal, zal samen 
met de Zweedse trombonist 
Michael Rörby vrijdag 9 april 
optreden in Oomstee Jazz. Het 
is muziekpromotor Menno 
Veenendaal voor de eerste keer 
gelukt dit duo naar Zandvoort 
te halen. Zij zullen samen met 
pianist Cajan Witmer en diens 
vaste bassist Han Slinger 
veelal Latin en groovy jazz ten 
gehore brengen. Veenendaal 
verzorgt zoals gewoonlijk het 
slagwerk. Het gratis toeganke-
lijke concert in café Oomstee 
begint om 21.00 uur. Komt u 
op tijd want er is niet al teveel 
plaats in Oomstee.

lopen en als de tent dan bijna 
overgenomen wordt door een 
actiegroep die voor de bevrij-
ding van alle zeevruchten is, is 
de chaos compleet. 

Regisseur Ed Fransen heeft er 
samen met zijn spelers weer 
een zeer komisch en verma-
kelijk toneelstuk van weten 
te maken. Kaarten à € 7,50  
per stuk zijn in de voorver-
koop te verkrijgen bij Bruna 
Balkenende. Indien nog voor-
radig zijn ze ook aan de kassa 
van De Krocht te verkrijgen.

gie, hilarische scènes en af 
en toe een krakende noot 
muziek! Kaarten a € 12,00 
zijn verkrijgbaar aan de 
kassa en via www.circus-
zandvoort.nl.

aan de voorzijde naast de in-
gang geplaats. In 1990 is de 
schelpenkar nogmaals geres-
taureerd.

Drie keer is scheepsrecht
Echter de tand des tijds knaag-
de weer aan de schelpenkar 
en voor de derde keer werd 
de kar teruggebracht naar 
de Bomschuit Bouwclub. Nu 
moesten een wielas en spa-
ken vernieuwd worden, wat 
best een lastig karwei is ge-
weest. Verder zijn de bomen 
van de kar hersteld en in de 
zwarte teer gezet. Het pronk-
stuk van het Zandvoortse vis-
sersverleden wordt tijdens het 
nationale Museumweekend 
teruggeplaatst en kan weer 
een aantal jaren mee. 

Dus kom op 11 april gezel-
lig langs en laat u verlei-
den voor een bezoekje aan 
het Zandvoorts Museum, 
Swaluëstraat 1, waar ook 
de nieuwe tentoonstelling 
Bahnhoffstrasse te bezichti-
gen is. De entree is in het mu-
seumweekend gratis. 

Zoekplaatje

Vrijwel direct nadat de nieuwe Zandvoortse Courant online stond, werden we prompt 
gemaild door Rita de Jong, u welbekend als oud-VVD-raadslid voor Zandvoort en thans 
wonende in Kollum in Friesland. Zij gaf door dat de linker persoon de voormalige ge-
meentebode Ed Disco is, de middelste A. Merts, de toenmalige gemeentsecretaris en 
rechts, eveneens gemeentebode Dick Doornekamp. Merts heeft begin 1988 afscheid 
genomen, zo wist Rita de Jong ons te vertellen. Nog geen half uur later ontvingen we 
van wethouder Gert Toonen de bevestiging dat het inderdaad om deze personen gaat 
want hij noemde dezelfde namen. Ook Mieke Hollander mailde ons met dezelfde namen 
waardoor we het echt zeker weten. Dat is soms weleens anders. Jorg de Bruijn gaf aan-
vullend door dat Merts inderdaad de middelste persoon is en in 1988 is verhuisd naar 
Wezup in Drenthe. Aansluitend werden we gebeld door Ed Disco die het erg leuk vond 
weer eens een foto van hem in de krant te zien en inmiddels heeft hij de foto per mail 
ontvangen, waarmee we dit zoekplaatje kunnen bestempelen als zijnde opgelost met 
dank aan degenen die hebben gereageerd. 

Volgende week weer een nieuwe foto en mocht u zelf suggesties willen doen voor een 
foto, ze zijn welkom op zoekplaatje@oudzandvoort.nl t.a.v. Cor Draijer. 

bld17662

C U L T U U R



Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week 
Maak elke 
woensdag,
donderdag en 
vrijdag gebruik 
van de 4 = 2 
actie en dage-
lijks van onze 
dagschotel

Hartelijk welkom in het

www.wapenvanzandvoort.nl 
Gasthuisplein 10

2042 JM Zandvoort 
Tel.: 023-8223780

Maandag en dinsdag gesloten

Medina Woninginrichters 

www.medina-woninginrichting.nl

023-531 78 40 
Haltestraat 56
2042 LP Zandvoort

Aanbieding voor de maand april: Laminaat - met  
10 jaar garantie - € 13,95 per m² inclusief  ondervloer

(Vouw)gordijnen	 Tapijt
Vitrages	 Vinyl
Luxaflex	 Laminaat
Zonwering	 Parket

Nieuwe collectie SIA
is binnen

Alles voor in en om het huis
Pashouders 5% korting

 Hele maand april  voor Pashouders:
Ierse lamscarre 

normaal 100 gram € 3,49
nu voor € 2,99

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

Oude kaas van het huis
tenminste 16 maanden natuurgerijpt

Let op: heel kilo nu
van € 14,90 voor € 9,90

tegOeDBOn 
VOOr 1 grAtIS 

ZANDKORREL

Bestel nu de Zandvoortpas 2010

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 vanaf 1 januari 2010 tot en  
met 31 december 2010.

Uw op naam gestelde ZandvoortPas 
wordt, tezamen met een welkomstkado, 
bij u thuis bezorgd. 
Met de aangehechte tegoedbon voor 
een Zandkorrel, kunt u op een door u  
gewenst tijdstip gratis een Zandkorrel 
(miniadvertentie) plaatsen.

Plony’s
Haarwinkel

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

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

ZandvoortPas houders 10% korting



Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week 

Winkeliers: 
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
Massage bij Rosa  www.massagebijrosa.nl
Plony’s Haarwinkel - Kosterstraat
Toerkoop Reisbureau  Grote Krocht

Mode en trends: 
Belli E Ribelli Kinderkleding  Haltestraat
Bibi for Shoes  Kerkstraat
Blitzkickers  Haltestraat 61A
Graveer een keer  023-888 77 58
Sea Optiek  Haltestraat

Wonen en onderhoud:  
Avenue Living & Giving  Kerkstraat
De Bode woonaccessoires  Kerkstraat
Koene Cleaning Service  06-1432444
Medina woninginrichters  Haltestraat 
Marlène Sjerps Internet  06-18868837
Versteege’s IJzerhandel  Pakveldstraat

Horeca: 
Harocamo  Kerkstraat
Het Wapen van Zandvoort eten en drinken  
Gasthuisplein 
Mollie & Co Restaurant  Verlengde Haltestraat
Open Golf Zandvoort  Duintjesveldweg 
Take Five aan Zee Restaurant  Strand nr 5
Zaras, Café Restaurant - Haltestraat

Lijst van deelnemende bedrijven 
(in alfabetische volgorde) 

info@koenecleaning.nl • 06-14 32 44 44 

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

Ondernemers opgelet:
Meedoen aan de ZandvoortPas 
vergroot uw vaste klantenkring

Uw ZandvoortPas contactpersonen: Letty van den Brand: tel. 064342 9783 
 Gillis Kok: tel. 06460 460 26

 Enkele voordelen voor u op een rijtje:
•  Ruim 1000 huishoudens zijn in het bezit van een zandvoortpas
•  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.zandvoortsecourant.nl/zandvoortpas
•  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…)
•  Ter ondersteuning zijn gratis toonbankstandaards en/of raamschildjes verkrijgbaar,  
 waarop u zelf uw  ZandvoortPas aanbiedingen kenbaar kunt maken
•  Vraag naar de zeer voordelige tarieven en de uitgebreide mogelijkheden 

Dealer van Rivièra Maison, Colorique,
Braxton, Koeka, Bam Bam, Z8 & Beebielove.

Pashouders 10% korting!

De nieuwe babycollectie van Jil  
& Sil en Petit Elephant is binnen!

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 april
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Te koop
Mercedes stationwagen 350 GD Turbo

6 cylinder diesel automaat

Van particulier le eigenaar. Het voertuig is beslist niet in het terrein gebruikt. Met origineel 
onderhoudsboekje. Geel kenteken. Voldoet ook aan afmetingen voor grijs kenteken. Garageauto 
uit Zandvoort.

Optie’s:
Een 4x4 in perfecte staat met vele opties, o.a. airco, abs, centrale deurvergrendeling, differen-
tieel, sper voor achteras / vooras en midden + lage gearing, elektrisch verstelbare spiegels en 
raambediening, stoelen verwarmd en volledig verstelbaar + arm en hoofdsteunen, achterbank 
volledig verstelbaar, kogelkoppeling, lichtmetalenvelgen 16 inch, mistlampen in voorbumper, 
koplampsproeiers, radio/cd speler, achterruitverwarming, reservewiel, spatbordverbreding in 
carrosseriekleur, enz. 

Bouwjaar: maart 1993
Kilometerstand: 112.290 (Nat. Autopas)
Kleur: Aqua-blauw metallic
Prijs Euro 13.500,-

Voor meer informatie, e-mail: figmercedes3@gmai1.com of bel: 06-34878374

Alle kunstenaars van de BuzzzzHalte willen de mensen die mee-
gewerkt hebben om deze locatie te transformeren tot  galerie en 
visitekaartje voor Zandvoort bedanken.

Met name gemeente Zandvoort, IJzerhandel Versteege, 
Jan de Blaauw Andray, Jelle, Blokker, Weber schoonmaakbedijf,  
Nederlof Repro, en de renovatie ploeg van BKZ.  

De inzet van iedereen was grandioos.

Elke maand  is  er een wisselende expositie van vier kunstenaars.
Wij wensen al onze bezoekers een mooie ontdekkingsreis in de kunst 
toe en wij hopen u te begroeten in deze tijdelijke galerie.

Locatie: Louis Davidsstr. 16
Openingstijden: Zat. en Zondag van 12.00 tot 17. 00 uur
(andere openingstijden o.v.v. exposerende kunstenaars en 
op afspraak)
Website:  www.bkzandvoort.nl

De BuzzzzHalte is een initiatief van BKZandvoort

Ook voordelig winkelen in Zandvoort? 

De Zandvoortpas maakt het u stukken voordeliger 
om uw aankopen en boodschappen in uw eigen woonplaats te doen.

Reken zelf uw voordeel uit!
Met uw nieuwe ZandvoortPas kunt u eenmalig gratis een Zandkorrel plaatsen. 

Tevens krijgt u op elke volgende Zandkorrel maar liefst € 2,50 korting! 

De ZandvoortPas 2010 is geldig van 1 januari t/m 31 december 2010.

Pashouders opgelet: 
Voor slechts € 5,00 kunt u nog uw 
ZandvoortPas 2010 verlengen, 
zodat u tot en met 31 december 2010 kunt  
blijven profiteren van vele voordelen 

Nog geen ZandvoortPas? 
Bestel dan nu snel uw eigen ZandvoortPas. 
Voor slechts € 7,50 kunt u tot en met 31 december 2010
profiteren van heel veel leuke aanbiedingen!
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                          Ernst Brokmeier

verzorg ik de website waar veel tijd in gaat zitten. Afgelopen 
week ontving ik tijdens de ledenvergadering een speld voor 
mijn 25-jarig lidmaatschap. De ZRB is een ontzettend hechte 
groep en we delen lief en leed met elkaar.” Tijdens zijn zomer-
vakanties is hij altijd op de reddingspost ‘Ernst Brokmeier’ te 
vinden. Deze post is na de bevrijding naar zijn opa vernoemd, 
die veel functies heeft bekleed in het Zandvoortse onderne-
mers- en verenigingsleven.

Nationale feestdagen
Via de ZRB rolde Ernst vanzelf in een andere activiteit na-
melijk de Stichting Viering Nationale Feestdagen Zandvoort. 

“Bij elke vereniging, club of stichting kom je altijd de-
zelfde mensen tegen die zich 100% inzetten 

voor Zandvoort. Met de organisatie van 
Koninginnedag en 5 mei viering zijn 

we met 10 leden al druk bezig om al-
les rond te krijgen. Ik ben al 12 jaar 

actief lid en verzorg onder andere 
het programmaboekje. Om drie 
uur ‘s ochtends regelen we al 
de marktkramen voor de rom-
melmarkt en ondanks dat het 
een lange dag is, geeft het me 
veel voldoening. Ook hier weer 

een leuke en trouwe ploeg waar 
je op kunt rekenen. Natuurlijk kun-

nen er altijd vrijwilligers bij want 
vele handen maken het werk lichter!” 

Koninginnedag 2009 zal Ernst niet snel 
vergeten: “In een crisisoverleg hebben we met 

de burgemeester beslist de kinderspelen toch door 
te laten gaan. Gewoon omdat juist voor de kleintjes het moei-
lijk uit te leggen valt waarom iets dan niet doorgaat. Wel 
hebben we een 1 minuut stil gestaan bij het drama”. Dit jaar 
zal beslist de verkiezing  voor een nieuwe dorpsomroeper 
een X-factor zijn. 

Sinds 2001 woont Ernst in een appartement waar hij vanuit 
zijn kamer nog net op zee kijkt. Heel fijn vindt hij het dat zijn 
moeder na het overlijden van zijn vader ook in Zandvoort is 
komen wonen. “We zijn beiden weer terug naar Zandvoort, de 
cirkel is rond. Hier hebben we onze vrienden, familie en ken-
nissen. Trouwens, ik houd wel van het dorpse met in de winter 
rust en zomers een wereldstad, die wisseling heb je nergens.” 

Na mijn vertrek gaat hij weer achter de computer om het 
programmaboekje nog te verfraaien, want stil zitten komt in 
het woordenboek van Ernst niet voor.     

Dorpsgenoten

Hoewel niet geboren in Zandvoort en zijn jeugd door 
gebracht in Heemstede, is Ernst Brokmeier 
(1975) met hart en ziel verknocht aan ‘zijn’ 
Zandvoort. Als kind logeerde hij regel-
matig bij zijn grootouders Cohen in 
de Zr. Dina Brondersstraat. “Dat was 
altijd een feest. Samen met mijn 
opa ging ik met de trein vaak 
naar Amsterdam om mijn oma 
op te halen die zaterdags in de 
speelgoedwinkel van Merkelbach 
werkte. Zo een winkel is voor een 
jochie van zes een eldorado.” De 
lagere school en vervolgonderwijs 
heeft Ernst in Heemstede gevolgd. 
Voelde hij zich niet geroepen om de 
slijterij van zijn vader over te nemen? 
“Mijn ouders hebben me altijd vrij gela-
ten in mijn keus. Natuurlijk hielp ik in drukke 
periodes in de winkel maar het was niet echt dat ik 
dacht dat wil ik ook.” Zijn keus viel op de Hogeschool Utrecht, 
richting Communicatiesystemen. In 1998 is Ernst met een 
afstudeeropdracht bij Ernst & Young Nederland terecht geko-
men en is er nooit meer weggegaan. Hij coördineert als ken-
nismanager voor de Europese regio onder andere de interne 
kennistrainingen en promotie van nieuwe kennismanage-
ment systemen. Het is een flexibele functie en hij werkt nog 
steeds met veel plezier aan allerlei projecten.

ZRB
Voor Ernst is de Zandvoortse Reddingsbrigade (ZRB) zijn 
lust en zijn leven. “Omdat mijn ouders een wijnhandel in 
Heemstede hadden, ging ik dus vaak naar Zandvoort. Als 8-ja-
rige bracht mijn moeder mij elke donderdag naar de ZRB om 
te zwemmen. Op 12-jarige leeftijd deed ik mijn strandwach-
tersopleiding, ondertussen ben ik bestuurslid en verzorg ik de 
interne en externe communicatie van de vereniging. Daarbij 

Ernst Brokmeier

tekst en foto Nel Kerkman

Mijn keus voor een nieuwe dorpsgenoot  is dit keer geval
len op een actieve jonge Zandvoorter: Ernst Brokmeijer. 
Zoals hij zelf zegt: “Het is me met de paplepel ingegoten!” 
Van huis uit zijn de Brokmeiers actieve mensen die altijd 
klaar staan voor de gemeenschap. Een aantal keren is Ernst 
genomineerd voor Zandvoorter van het Jaar maar haalde 
het net niet. Misschien is hij te bescheiden om zichzelf te 
promoten? Vandaar dat het tijd wordt om nader met hem 
kennis te maken.

Weer

Temperatuur

Max 11-12 11 13 14

Min 7 3 3 4

Zon 70% 80% 85% 90%

Neerslag 30% 10% 10% 10%  

Wind nw. 3-4 n. 3-4 no. 3-4 ono. 3-4

Puik lenteweer 
komende dagen   

Het weekend weerbericht van zandvoort en omgeving

De iets mindere weerfase 
wordt veroorzaakt door 
een zwak front. Dit front 
wordt gevolgd door groot-
schalige luchtdrukstijgin-
gen boven Engeland en 
onze omgeving. Ook boven 
Noord-Europa stijgen de 
barometerstanden. Dit is 
een zeer goed teken, want 
de Nederlandse atmosfeer 
stabiliseert hierdoor meer 
en meer. Eindelijk kunnen 
we eens een fase gaan 
meemaken waarbij het 
langer dan een dag of drie 
of vier droog blijft.

Noordoostenwinden gaan 
er waaien aan het einde 
van de week en ook in het 
komende weekend. Dit 
betekent dat we regelma-
tig flink wat zon krijgen 
in Zandvoort en dat de 
regenkans steeds verder 
afneemt. Doordat het vaak 
helder is worden de nach-
ten wel kouder en neemt 
de kans op nachtvorst zelfs 
toe.

Overdag stijgt het kwik met 
medewerking van de felle 
aprilzon naar waarden tus-
sen de 13 en 16 graden. Dit 
houdt in dat de maxima 
meestal boven de gangbare 
aprilnorm komen te liggen. 
De koudere nachten com-
penseren dit dus al met al.

Met de soms stevige 
noordoostenwind (kitesur-
fers zijn er blij mee) wordt 
ook droge lucht meegeno-
men uit Noordoost-Europa. 
Overdag zien we de relatie-
ve vochtigheid regelmatig 
dalen naar waarden tussen 
de 35 en 40 procent.

De akkers en graslanden, 
die nog behoorlijk nat zijn, 
gaan behoorlijk opdrogen 
door die combinatie van 
zon, wind en lage voch-
tigheden. Tevens zien we 
steeds meer struiken lente-
groen worden vanwege die 
soms felle instraling van de 
zon. Kortom, de lente open-
baart zich nadrukkelijker. 

De situatie qua luchtdruk 
doet een beetje denken 
aan april 2007, maar zo’n 
topper wordt het deze 
keer niet waarschijnlijk. 
Destijds kon het weer niet 
beter in de grasmaand. 
De maand werd record-
droog, recordzonnig en 
recordwarm. Richting half 
april krimpt de stroming 
naar noord tot noordwest 
en koelt het weer af. Een 
eventuele natte sneeuw-
bui kan ook nog dan. Meer 
weer is er op www.weer-
primeur.nl

weerman Marc Putto 

Na een nogal povere Pasen qua weer, gaven dinsdag en 
ook woensdag prima weer af. In een zuidelijke aanvoer 
steeg het kwik in ZuidKennemerland nog even naar 
waarden tot ruim boven de 15 graden. Deze donderdag 
schakelen we over naar een ander luchtdrukregime en is 
het beduidend koeler.  

Wekelijks de krant lezen op internet?
surf naar www.zandvoortsecourant.nl

 Do. Vr. Za. Zo. 
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Hoe tem je een draak?
Van de makers van 
Shrek, Madagascar en 
Kung Fu Panda speelt 
vanaf deze week Hoe 
tem je een draak, een 
spannende avontu-
renfilm vol stoere 
Vikingen en wilde 
draken, in de bios-
copen. De hoofdper-
soon is een jonge 
Viking van het ei-
land Berk, waar dra-
kengevechten aan 
de orde van de dag 
zijn. Tijdens een 
inwijdingsritueel 
moet hij bewijzen een waardig opvolger van 
zijn vader, het stamhoofd, te kunnen zijn. Maar als hij vriend-
schap sluit met een gewonde draak, zet dat zijn wereld op zn 
kop. De film is gebaseerd op het boek van Cressida Cowell.

Zondag
08:00 uur Countrytraxxx (h) 
10:00 uur ZFM Jazz 
12:00 uur Muziekboulevard 
14:00 uur Zondag in Kennemerland 
17:00 uur De Avond 
18:00 uur Golden ZFM (h) 
19:00 uur Bijzonder Zandvoort (h)
20:00 uur Inspiratieradio
21:00 uur Tep Zeppi 

Maandag
08:00 uur Zandvoort op Zaterdag (h)
11:00 uur De Watertoren
12:00 uur Muziekboulevard 
18:00 uur Muziekkoerier 
20:00 uur Golden ZFM 
21:00 uur De Hoop

Dinsdag
08:00 uur Zondag in Kennemerland (h)
11:00 uur De Watertoren
12:00 uur Muziekboulevard 
18:00 uur Bijzonder zandvoort
20:00 uur ZFM Jazz (h)

Woensdag
08:00 uur Vrijdagavond live (h)
10:00 uur De Watertoren
12:00 uur Muziekboulevard 
18:00 uur ZFM in de avond
20:00 uur ZFM Klassiek (h)

Donderdag
08:00 uur Goedemorgen Zandvoort (h) 
10:00 uur De Watertoren
11:00 uur Inspiratieradio
18:00 uur ZFM in de avond
20:00 uur Countrytraxxx
22:00 uur De Hoop 

Vrijdag
08:00 uur ZFM Jazz (h)
10:00 uur Bijzonder Zandvoort (h)
11:00 uur De Watertoren
12:00 uur Muziekboulevard 
15:00 uur Eurobreakdown 
17:00 uur Het weekend in!
19:00 uur Vrijdagavond live
21:00 uur Sea IT 

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

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

radio + tv

Pluspunt Zandvoort
Flemingstraat 55

023. 574 03 30
www.pluspuntzandvoort.nl

Curso de Verdana de Español
Zomercursus Spaans
Enige kennis van de Spaanse taal is vereist.
Woensdag 20:00 – 22:00 hora
26 mayo t/m 30 junio

Pilates
Zaterdag  11:00 – 12:00 uur

Zomercursus Fotografie 
Maandag 20:00 – 22:00 uur
10 mei – 21 juni

Zomercursus Hatha Yoga
Vrijdag 11:00 – 12:00
14 mei – 9 juli 

1001 Dingenclub
Elke woensdagmiddag van 13:30 – 15:00 uur voor kinderen 
van 6 tot 12 jaar. Bijdrage: € 2,-

Tussenschoolse opvang
Wij zoeken versterking voor het huidige tso-team van de 
Golfscholen in Zandvoort Noord. Lijkt het je leuk om –te-
gen vergoeding- de kinderen tijdens de lunch op te vangen? 
Je krijgt ook pedagogische begeleiding aangeboden.
Interesse? Neem dan contact met Sandra Bartling via sbart-
ling@pluspuntzandvoort.nl. of 06 11 30 18 08

BSO De Boomhut
Professionele opvang nodig voor uw kind? Voor of na 
schooltijd, incidenteel, tijdens studiedagen van school of 
vakanties? Kom eens vrijblijvend kijken of bel voor een 
afspraak: 023-5740333.
U vindt ons in het Pluspuntgebouw in Zandvoort Noord.

Peuterspeelzaal De Duinpiepers heeft nog plaat-
sen beschikbaar! De peuterspeelzaal is tijdens schoolweken 
van 8.30-11.30 uur geopend en zit in de Beatrixschool in 
Zandvoort Noord. Meer info: zie onze website of bel Sandra 
Bartling 06 11 30 18 08

Dansmiddag voor senioren
Elke 1ste vrijdag van de maand 14.00-16.00 uur
Bijdrage:  € 3  per keer inclusief consumptie.

OOK Samen is een dagbestedingsproject voor oude-
ren die behoefte hebben aan contact met anderen.  Elke 
donderdag.

Inlooppunt Bibliotheek Zandvoort, 
elke woensdag 10:00 – 12:00 uur

Spreekuren Steunpunt OOK Zandvoort:
Medial: Bloedafname maandag en donderdag 8.15 - 11.00 uur
Loket Zandvoort informatie en advies over voorzieningen, 
instellingen en regelingen op het gebied van wonen, welzijn en 
zorg. Elke donderdag van 09.00 - 11.00 uur
De Wijkmeester van de Key. U kunt een wijkmeester raad-
plegen in de spreekkamer. elke dinsdag van 15.00 tot 16.00 uur
De wijkagent op de even weken:   Dinsdag 15.00-16.30 uur
op de oneven weken: Dinsdag 19.00-20.30 uur
Sociaal Raadslieden Kontext: 
elke vrijdag inloopspreekuur 9:00-10:30 uur.

voor meer informatie en inschrijfformulieren: 
www.pluspuntzandvoort.nl of 023 574 03 30

Onze lieve klanten 
en medeondernemers
bedankt voor alle
leuke reacties!

Specialist voor al uw bloemwerken.
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Ben jij al hip–tip

Ruim 4,5 miljoen kijkers za-
ten afgelopen zaterdagavond 
gekluisterd aan de tv. Onze 
schaatstijger Sven Kramer 
zou het waar gaan maken: 
goud op de Olympische 
Spelen. Ook ik zat tussen in-
ternetten, thee drinken en 
bellen door met grote ogen 
naar de buis te loeren. Alles 
draaide om ‘onze’ Sven: com-
mercials met Sven, het Sven 
Kramer lied (ook verkrijgbaar 
als ringtone), Kramer games, 
noem maar op! Wekenlang 
werd Nederland voorbereid 
op de koning der Olympische 
Spelen. De druk moet hoog 
geweest zijn voor de man 
in kwestie. Kramer zette 
een glansrijke tijd neer op 
de 5000 meter, maar werd 
wel even met zijn neus op 
de feiten gedrukt toen de 
Zuid-Koreaan zijn toptijd 
dicht naderde… Maar lieve 
Sven, ook thuis was de span-
ning om te snijden! Ach, ei-
genlijk wist iedereen het al: 
Kramer moest winnen en 
zou ook winnen. Juist. Toch 
viel het me zwaar dat ik 
thuis alleen zat te kijken in 
m’n joggingbroek met een 
kop thee voor m’n snufferd. 
Bij voetbal gaat dat heel an-
ders, dan is het: oranje muts, 
oranje slingers, oranje fluit, 
oranjebitter en met z’n allen 
in de kroeg, kijkend naar een 
groot scherm. Waarom is het 
met de Olympische Spelen zo 
degelijk dan? Terwijl Sven zo-
juist hoort dat hij goud in zijn 
zak heeft, sprint hij naar de 
tribune om vriendin Naomi 
van As te omhelsen: zij wel. 
Hmmm, Naomi, ook een top-
sporter waar Nederland gek 
op is. Ze won met het Ne der-
lands Hockey team goud in 
2008, maar ook toen zat ik 
gewoon thuis. Onze voetbal-
mannen, waar ik wel de deur 
voor uitga, hebben al jaren 
geen prijs meer gewonnen. 
Waar ligt het verschil dat ik 
voor Gio van ni van Bronck-
horst wel vlaggetjes op mijn 
wangen schilder en voor  
Sven niet? Ach, onze voet-
ballers hebben het gewoon 
veel harder nodig, Sven 
redt zich wel. Ilj

a

column
Svennie !

Miami here we come!!
Eindelijk zijn de koude wintermaanden voorbij. Tijd voor een tropisch, exo
tisch en zwoel feestje. It’s time for The Boulevard by Beach Club Vroeger. 
Speciaal voor The Boulevard is Beach Club Vroeger omgetoverd tot een 
zwoel en stylish Miami. Waan je in het zwoele Miami Beach met sexy 
ladies en mooie mannen. 

 

What’s Happening?
Zaterdag 10 april:
Get Down Saturday Night in de Amstelhaven is speciaal 
voor liefhebbers van muziek uit de 90’s, Soul, Motown, 
Disco, Funk en House. Chillen, drinken en dansen tot in 
de vroege uurtjes. Don’t miss it! Locatie: Amstelhaven,  
Mauritskade in Amsterdam. Tijd: 22.00 tot 03.00 uur. 
Entree: Gratis.

Zaterdag 10 april:
Fresh Attitude bij Stalker. Je kunt kiezen uit twee zalen. 
In zaal 1 draaien Willy Funka en Prunk. Zaal 2 is voor Sjef 
Rolet en Champagne Powder. Kies waar je zin in hebt, hop 
van de ene zaal naar de andere, wissel het af, maar doe 
het altijd met een Nice Fresh Attitude! Locatie: Stalker, 
Kromme Elleboogsteeg 2, Haarlem. Tijd: 24.00 tot 05.00 
uur. Entree: € 8,-

Zondag 11 april:
Uit je dak gaan op de opzwepende Latin House Sounds 
en Jungle? Dat kan bij American del Sur in beachclub 
Bloomingdale. Een vette line-up met Sunnery James, Ryan 
Marciano, Gregor Salto, Leroy Smes Jaz van D. Hosted by 
Mc Roga en Jethro Anykotta neemt de percussie voor zijn 
rekening. Locatie: Bloomingdale, Bloemdendaal aan Zee. 
Tijd: 16.00 tot 00.00 uur. Entree: € 10,- 

Zondag 11 april:
Zin in een avondje wild stappen? Ga dan naar Woest, Ruig 
en Vuig bij Woodstock 69! Met Olivier Weiter, De Man 
Zonder Schaduw, Klapsandwich en Bobby Andrews. Locatie: 
Woodstock 69, Bloemendaal aan Zee. Tijd: 15.00 tot 00.00 
uur. Entree: € 8,50 inclusief 1 consumptie (bier, wijn of fris).

door Sutiah van Netten

Het werkt ook allemaal 
niet mee hè… Al die feest-
dagen met al dat eten… Ik 
vraag me af hoeveel kilo 
paaseieren er wel niet 
doorheen zijn gegaan 
afgelopen weekend. 
Misschien wil ik het ei-
genlijk ook wel helemaal 
niet weten. Wat ik wel 
wil weten is hoe ik het er 
allemaal zo snel moge-
lijk weer af krijg! Toen ik 
mijn moeder laatst vroeg 
of ze op mijn verjaardag 
wel thuis is, aangezien 
ik 25 word aankomen-
de zomer, antwoordde 
zij: Vijfentwintig, jeetje 
Il, zoek eens een vent! 
Uiteraard was dit een 
grapje met een knipoog, 
maar ja, het zet je toch 
aan het denken hè… Zo 
zat ik er ook aan te denken 
toen ik met een aantal 
van mijn vrienden in de 
trein zat, op een doodge-
wone maandagmorgen, 
op weg naar al onze lap-
topjes die verspreid over 
Noord-Holland achter 
doodgewone bureautjes 
stonden. Maar goed, om 
even terug te keren naar 
die gedachte: 25, single, 
houdt van paaseieren, 
single, zonder vriend en 
alleen: Ik. Eén van mijn 
vriendinnetjes probeert 
de pijn te verzachten en 
vertelt me de grootse 
cliché aller tijden: jouw 
prins op het witte paard 
komt nog wel… Daar ben 
ik ook vol van overtuigd, 
mijn prins komt zeker 
nog, hij kan het ook niet 
helpen dat zijn paard zit 
vastgeschroefd op een 
draaimolen, al jaren het-
zelfde rondje maakt en 
iedere 5 minuten een 
ander op zijn rug gaat 
zitten. Ooit zal hij samen 
met zijn hobbelpaard ar-
riveren, het duurt gewoon 
wat langer. Ach, ik vind 
dat eigenlijk wel fijn, heb 
ik in ieder geval nog even 
de tijd om die paas-
eitjes eraf te krijgen. Ilj

a

column
Prins op ‘t 

hobbelpaard

Dreamcatchers
Nils Noltee: 
“Ik zag mezelf alleen zitten op de hei: mooie dingen maken”
Eerst maar even een bakkie doen op de Utrechtse straat, dan even een loopje over de Albert 
Cuyp en we sluiten af met een pilsje bij Café Kale: zomaar een greep uit een werkdag van de 
28jarige Nils Noltee. Als art director kent hij hartje Amsterdam op zijn duimpje: “De beste 
ideeën bedenk je niet achter je bureau, daar moet je de straat voor op!”

Met twee creatieve opa’s kon Nils de kneepjes van 
het kunstenaarsvak van dichtbij ervaren. “Mijn 
opa Arie had een eigen atelier op zolder van zijn 
woonhuis in Dordrecht. Zijn andere opa woonde 
in Zandvoort. Voornamelijk was aquarelleren de 
specialiteit van opa Co. “We trokken er vaak samen 
op uit, dan gingen we naar de duinen met onze 
schilderskoffers en schilderden we bijvoorbeeld 
duindoorns”, zegt Nils.

Door verschillende schildertactieken te beoefe-
nen, leerde Noltee zich ontwikkelen op meerdere 
gebieden, op steeds hoger niveau. Na het Grafisch 
lyceum te hebben afgerond, lag het dan ook voor 

de hand om naar de Kunstacademie te gaan. Nils 
legt uit: “Ik dacht er nooit over na hoe ik mijn geld 
wilde verdienen, kunstenaar worden, dat is wat ik 
het liefst wilde. Ik zag mezelf alleen zitten op de 
hei: mooie dingen maken.” 

Helaas, Nils werd afgewezen voor de Kunst academie 
met de reden dat hij al te ver een eigen stijl had ont-
wikkeld en ze hem nauwelijks nog zouden kunnen 
vormen. Noltee liet zich niet van de wijs brengen 
en koos voor de Junior Academie for Art Direction in 
Amsterdam. “Ze waren super enthousiast over mijn 
portfolio en ik kon in het tweede jaar instromen.” 
Het enthousiasme bleek terecht, want Nils sloot 
zijn afstudeeropdracht af met een Bronzen Vlam 
voor nieuw talent in de reclamewereld.

Inmiddels is Nils al 5 jaar een gewaardeerde 
art director en beleeft de meest bizarre avon-
turen. “De reclamewereld is soms verstrooid, 
je ontmoet bizarre figuren”, vertelt hij. Als Art 
Director werk je samen met een copywriter, 
dit is je maatje door dik en dun. Samen met 
copywriter Jeroen Flink heeft Nils al heel wat 
nominaties en prijzen in de wacht gesleept: 
van een zilveren lamp tot een nieuwe nomina-
tie voor een magneet. “Wij hopen samen nog 
vele nominaties en prijzen binnen te halen. Het 
houdt pas op als je geen mooie dingen meer 
kunt maken, dan is het niet meer leuk en is het 
tijd om iets anders te gaan doen.” Wie weet 
zien we Nils dan weer terug op de hei: mooie 
dingen aan het maken.

door Ilja Noltee

Nils Noltee

Je krijgt het er warm van! Dus, trek alles wat winters is uit. Uggs, sjaals, mutsen, dikke 
jassen: weg ermee. Duik je zomer garderobe in, ‘Get dressed voor Miami’. De dresscode 
for the ladies is ‘Summery Sexy’ en voor de heren ‘Smooth Criminal’. Get the Miami look!

Wat heeft The Boulevard voor jou in petto? Een te gekke mega line-up met o.a. the funky 
sounds van Don Diablo, Skitzofrenix, de zwoele opzwepende Latin Sounds en Beats van 
D-Rashid, Prunk le Funk met future of House, Billy The Klit met zijn wereldhits Rock your 
Body en Work This Pussy en de van alle markten thuis E-Sonic met Club, House, Latin 
House, Old School, Classic en New Jack Swing. And many more to come. De avond is 
hosted door de meest gevraagde mc van Nederland: Lady Bee! Dus, genoeg ingredienten 
voor een onvergetelijke dag –en nacht in stijl stappen! Even 
geen zin om de dansvloer op te gaan? No Problemo. Neem 
een lekker drankje, kijk je ogen uit en enjoy it! 
Datum: Zondag 11 april. 
Locatie: Beach Club Vroeger, Bloemendaal aan Zee. 
Tijd: 14.00 tot 00.00 uur. Entree:  € 10,- (deur: € 15,-). 
Tickets zijn te verkrijgen via: www.the-bouevard.nl 

Zet alvast in je agenda: 
De volgende edities van The Boulevard
Zaterdag 5 juni in The Sand, Amsterdam
Zondag 4 juli in Beach Club Vroeger
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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 vlak-
je naast de rij of boven de kolom. 
Indien u in een donker vlakje bij-
voorbeeld 4\8 ziet staan, bete-
kent dat u vertikaal op 4 moet 
uitkomen en horizontaal op 8. 
Let op: er zijn soms meerdere 
oplossingen mogelijk.

    9 28       7 13

 14         12 18\13    

 12     25 11\14        

   23           27 

   13       7\9      

   4     12\18        

   12 4\26           10

 25           10    

 8           6

De oplossing staat elders op deze pagina

De bedoeling van de breinbreker 
is de rekenkundige som op zo een 
manier op te lossen dat hij klopt. 
Gelijke letters zijn gelijke cijfers.
 

Brein
breke

rBreinbreker
Breinbreker Brein

breke
r

 J   DK   KJG  
    x   =    
  x   +   +  
  DG   B   FD  
       =    
             
  KDJ   DH   FGB  
    +   =

De oplossing staat elders op deze pagina

    9 28         7 13

 14 5 9     12 18\13 4 9

 12 4 8 25 11\14 5 2 3 4

   23 4 5 6 7 1 27  

   13 6 2 5 7\9 3 6  

   4 1 3 12\18 6 5 7  

   12 4\26 6 4 1 7 8 10

 25 7 1 9 8   10 1 9

 8 5 3       6 5 1

Oplossing Kakuro

 7 x 53 = 371

 x   +   +
 51 - 6 = 45
         
 =   =   =   
 357 + 59 = 416

Oplossing Breinbreker

350 gr vastkokende 
aardappels,

zout en peper,
1 teentje  

knoflook,

3 el olijfolie,
1 takje  

rozemarijn,
1 kleine rode ui,
50 gr geraspte 

Bereiding:
Warm de oven voor op 180°C. Schil de aardappels en snijdt ze in schijfjes van 2 mm dik. 
Bekleed een bakplaat met bakpapier. Leg de schijfjes in 2 cirkelvormige taartbodems. 
Bestrooi ze met zout en peper. Pers de teen knoflook uit. Meng de knoflook met de 
olie. Bestrijk de aardappel goed met de knoflookolie. Ris de naaldjes van het takje 
rozemarijn. Pel de ui en snijdt deze in dunne ringen. Verdeel de kaas, rozemarijn en 
ui over de aardappeltjes. Bak de taartjes circa 7 minuten in de voorverwarmde oven 
op 180°C. Snijd intussen de tomaat in dunne plakjes en hak de olijven grof. Verdeel 
de tomaat en olijven over de taartbodems en bak nog eens 8 minuten in de warme 
oven op 180°C. Schuif de taartjes met een plaatmes voorzichtig op 2 mooie borden.

Benodigdheden:

Kook eens anders
Recept Recept

ko
ok

ru
br

ie
k

Taartje van aardappelschijfjes
Voorgerecht voor 2 personen.

oude kaas,
1 tomaat,
30 g zwarte  

olijven,
bakpapier.

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.

Beste mede dorpsbewoners,

Er zit mij iets bijzonder dwars en dat is de discussie over het afschieten van de hertjes. Ik ben daar fel 
op tegen. 
Over de hertjes: wij hebben 2 soorten namelijk reeën en damherten. De reeën zijn schuw en komen weinig 
bij de huizen. De damhertjes zien we veel vaker. Deze herten zijn veel minder schuw en komen veel dichter 
bij het dorp, die zien we op straat en in de tuinen. Meestal gaan ze zelf weer terug naar de duinen, maar 
soms moeten ze terug gedreven worden in de duinen. Dit gaat eigenlijk prima. Dat we deze hertjes zo vaak 
zien wordt nu af en toe door omwonenden als een probleem ervaren. In de jaren’ 80 waren er ook al mensen 
die klaagden over ‘hertenoverlast’. Is het probleem erger geworden of is het iets dat inherent is aan het 
wonen bij een schitterend natuurgebied? We zien tegenwoordig best wel veel hertjes, het gaat dus gelukkig 
goed met de damhert populatie. Waarom komen ze steeds naar het dorp? Omdat op sommige plaatsen de 
hekken slecht onderhouden en veel te laag zijn. Zodoende kunnen ze gemakkelijk bij een grote voedselbron 
komen. De gemeente Zandvoort en de gemeente Amsterdam moeten samen met de Waterleidingduinen tot 
een oplossing komen. En ik vind: iets oplossen doe je met je hoofd en niet met een geweer.

Ik denk dat Zandvoort een hoop dierenliefhebbers heeft die net als ik, de gedachte van afschieten echt 
walgelijk vinden. Wat de één als last ervaart, vindt de ander prachtig. Maar laten we vooral niet vergeten 
dat het om levende wezens gaat. Ik blijf deze discussie volgen en ik zal de betrokken dierenliefhebbers via 
deze weg op de hoogte houden.

Groetjes,
Nina Versteege-Ojevaar

Reünie Mariaschool

Oproep aan alle Sara’s en Abrahams die in de jaren 1966 tot 1972 leerling waren aan de Mariaschool. 
Wij, Ralph Kras en Pieter van den Hout willen dat er dit najaar een reünie komt van onze voormalige la-
gereschoolklas. Als kinderen brachten we jaren samen door, we speelden, kibbelden, sportten, beleefden 
met elkaar onze eerste verliefdheden en gingen in 1972, of een jaar later als we een keer waren blijven 
zitten, ieder ons weegs. Na de middelbare school te hebben doorlopen ging de een meteen aan het werk, 
terwijl de ander nog jaren zou studeren. De een vond stabiliteit in een gezin met kinderen, de ander zwierf 
als single door het leven continu zoekend naar houvast. De een begon zijn leven in Zandvoort en woont er 
nog steeds, de ander woonde wellicht op veel verschillende plekken ver verwijderd van de kust. 
Nu, rond ons vijftigste, zouden wij al die verhalen graag willen horen. Graag willen wij jullie weer eens zien 
op een zaterdagmiddag in september om gezellig met elkaar herinneringen op te halen en vooral om van 
elkaar te vernemen hoe onze levens zijn gelopen. Zouden jullie contact met een van ons willen opnemen? 
En zouden jullie zoveel mogelijk oud-klasgenoten die deze krant niet krijgen, op ons plan willen wijzen en 
onze gegevens willen doorgeven? Graag horen wij van jullie!!
Ralph Kras, e-mail: ralphkras@planet.nl, tel: 06-20958581
Pieter van den Hout, e-mail: p.hout66@chello.nl, tel: 020-6862910

www.sportinzandvoort.nl
“Sport is goed voor lichaam en geest”
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Ard Keff van Beter Mobiel ontvangt Klaas Potgieter

Klaas Potgieter bracht afgelopen vrijdagochtend een bezoek aan Beter Mobiel. In 35 dagen 
probeert Klaas Potgieter tenminste 3000 km af te leggen in zijn vierwiel scootmobiel om geld 
op te halen voor het broodnodige onderzoek naar de nog niet te genezen Dystonieziekte.   

Schouderklopjes krijgt hij niet en op een liefdevol ‘dankje
wel’ hoeft mentor Rinse Lammerts evenmin te rekenen. 
“Trix communiceert alleen met lichaamstaal.” Rinse is de 
bewaker van het geluk van Trix. “Een enorme uitdaging, 
maar ook erg dankbaar.” 

Een uitgebreide informatiemiddag voor alle senioren van 
Zandvoort vindt plaats in het Gemeenschapshuis. Woon
stichting de Key probeert alle vragen direct te beantwoor
den. De Zandvoortse ANBO nodigt niet alleen haar eigen 
leden uit maar ook alle nietleden die zich tot de doelgroep 
senioren mogen rekenen. ‘Huren in Zandvoort’ is het on
derwerp waarover met alle partijen uitgebreid gesproken 
kan worden.  

Sinds kort is via internet het eerste digitale tijdschrijft voor 
senioren te lezen. ENNU Magazine is door de makers be
doeld als een positieve online gids voor mensen van pak
weg een jaar of 50, die met een frisse blik op het leven ie
dere dag plukken. 

Beter Mobiel steunt Klaas Potgieter

Week van het Mentorschap: 5 tot 9 april

Alles over huren 
op dinsdag 13 april

Eerste online magazine 
voor 50plussers

seniorenpagina
Heeft u tips? Mail dan naar senioren@zandvoortsecourant.nl

Relaxt gezeten in zijn scoot-
mobiel werd Potgieter feeste-
lijk ontvangen door Ard Keff 
van Beter Mobiel, voor een 
aangeklede koffiepauze en het 
in ontvangst nemen van een 
toegezegde enveloppe met in-
houd als waardering voor zijn 
monstertocht door Nederland 
in een scootmobiel. En om snel 
even zijn accu’s weer goed op 
te laden. 

Klaas Potgieter (44) uit Hard-
en berg heeft sinds vier jaar 
de spierziekte Dystonie, een 
spieraandoening waar in 

De week van 5 tot 9 april is 
officieel uitgeroepen tot de 
’Week van het Mentorschap’. 
Het is een week waarin 
door stichting Mentorschap 
Noordwest-Holland aandacht 
wordt gevraagd voor het on-
zichtbare werk van mentoren. 
Mensen als Rinse. Vrijwilligers 
die in de regio Kennemerland 
en Haarlem opkomen voor 
volwassenen die niet in staat 
zijn zichzelf te vertegenwoor-

Wonen is net als ademha-
len, we staan er nauwelijks 
bij stil. Er zijn echter mo-
menten in het leven dat het 
wel onze aandacht heeft. 
Bijvoorbeeld als de leeftijd 
je vraagt na te denken over 
comfortabel wonen om de 
zo gewenste zelfstandig-
heid langer vol te kunnen 
houden.
 
Welke mogelijkheden zijn 
er dan allemaal? Waar moet 
je zijn voor seniorenwonin-
gen? Kan ik de huur wel be-
talen? Stel dat ik zorg nodig 
heb, wordt dat in de woning 
geleverd? Wat gebeurt er in 
Zandvoort op het gebied 
van seniorenwoningen? Wat 
gebeurt er in Zandvoort op 
het gebied van zorgwonin-
gen? Hoe worden vrijgeko-
men huurwoningen aange-
boden? Hoe is de verdeling 
van vrijgekomen huurwo-
ningen? Met welke regels 
moet ik rekening houden?

Vaste pijlers van het blad 
zijn politiek, sport, gezond-
heid, vrije tijd, reizen, cultuur, 
financiën en wonen. De opzet 
en indeling is interactief en 
moedigt lezers aan zelf deel 
te nemen. Op 16 maart ging 
de eerste editie online met als 
thema Lente & Liefde. ENNU 

is via Ennumagazine.nl voor 
iedereen gratis beschikbaar. 

Lezers kunnen zich gratis 
abonneren, zonder verdere 
verplichtingen. Naast de 
maandedities zullen rondom 
bepaalde thema’s specials 
worden uitgebracht.

Nederland ongeveer 1500 
mensen aan lijden. Een dysto-
nie is een neurologische ziek-
te welke zich kenmerkt door 
onvrijwillige spiercontracties 
ofwel spierkrampen. Hij heeft 
spasmodische torticollis in nek 
en hals. Regelmatig inspuiten 
met botox verslapt de spie-
ren in hals en nek waardoor 
de spierkrampen drastisch 
verminderen. Voor vervoer is 
hij altijd aangewezen op een 
scootmobiel. 

De nog tot voor kort zeer 
actieve veertiger, getrouwd 

digen en geen belangenbe-
hartiger hebben in hun eigen 
sociale netwerk. Trix heeft een 
dubbele beperking. Naast 
haar verstandelijke beperking 
waardoor ze niet kan praten, 
heeft ze een lichamelijke be-
perking. Ze is de meeste tijd 
tot een rolstoel veroordeeld 
en ’praat’ vooral met haar lijf. 
“Alleen als het echt te gek 
wordt, gaat ze hard schreeu-
wen. Dat heeft ze de laatste 

Bent u een senior die op 
zoek is naar deze informa-
tie, of heeft u vragen die u 
graag wilt stellen? Dan bent 
u van harte welkom op de 
informatiemiddag die ge-
organiseerd wordt door de 
ANBO afdeling Zandvoort 
in samenwerking met 
Woonstichting de Key. 

Programma
De informatiemiddag vindt  
plaats op dinsdag 13 april om 
14.30 uur in het Ge meen-
schaps huis. Van 14.30 tot 
ca.15.30 uur zal Lidy van der 
Schaft, vestigingsmanager 
van Woonstichting De Key 
Zandvoort, u er alles over 
vertellen. U kunt vragen stel-
len onder het genot van een 
kopje koffie. Van 15.30 uur tot 
16.30 uur wordt er gezorgd 
voor een drankje en iets lek-
kers en wordt, voor wie daar 
zin in heeft, de middag afge-
sloten met een gezellige en 
mooie verloting.  

en drie kinderen, sportief in-
gesteld, oud rallynavigator 
en nog steeds trainer van 
een damesvoetbalteam in 
Hardenberg, heeft een gru-
welijke hekel aan stilzitten en 
heeft samen met veel spon-
sors een unieke monstertocht 
op touw gezet om geld in te 
zamelen. Begeleid door een 
camper met onder andere 
vrijwilligers als chauffeur en 
begeleiding, gaat hij elke dag 
op pad om toegezegde spon-
sorgelden persoonlijk op te 
halen met zijn scootmobiel. 
In heel Nederland! 

tijd niet meer gedaan. Voor 
ons een teken dat het goed 
gaat met Trix.” 

Een mentor is een vrijwilli-
ger, maar wel met veel ver-
antwoordelijkheid. “Ze is net 
verhuisd naar een nieuwe 
zorginstelling. Ik zit er bo-
venop, want het is mijn taak 
te bewaken dat het Trix aan 
niets ontbreekt. Tenslotte 
zit ze daar mede door mijn 
handtekening. Ik teken uit 
haar naam de zorgplannen. 
Het is nuttig, maar ook erg 
leuk werk. Als ik haar bezoek, 
haalt ze me altijd over om 
te wandelen. Is ze gek op.” 
Een mentor wordt door de 
kantonrechter benoemd en 

Na Zandvoort rijdt hij weer 
weg naar een adres in Egmond 
aan de Hoef en na een dagrit 
van circa 250 km overnacht hij 
op een camping in dezelfde 
plaats. De accu’s worden weer 
opgeladen en een nieuwe dag 
met een nieuwe uitdaging ligt 
dan weer te wachten. Dat doet 
hij 35 dagen achter elkaar en 
hoopt daarmee op een ver-
melding in het Guinness Book 
of Records. 

Op 25 april verwacht Pot-
gieter het marktplein van 
Hardenberg weer op te rijden 
met een royale sponsorbij-
drage voor onderzoek naar 
de behandeling van Dystonie 
in zijn bezit. De Nederlandse 
Vereniging van Dystonie pa-
tiënten is hem nu al zeer 
dankbaar voor zijn opvallende 
actie. Ook Ard Keff beloonde 
Klaas Potgieter met een vette 
cheque en een doos chocolade 
voor onderweg. Uw bijdrage 
is zeer welkom op rekening 
43.37.53.218 ten name van K. 
Potgieter. Wilt u de soms op-
merkelijke ‘avonturen’ van deze 
scootmobieler volgen, kijkt u 
dan op www.klaaspotgieter.
nl voor een compleet verslag.

waakt over de zorg van zijn 
cliënt. Het mentorschap is 
geen onder bewindstelling 
waarbij alleen financiële be-
slissingen worden genomen 
en ook geen onder curatele 
stelling. Bij mentorschap is 
er geen sprake van volledige 
handelingsonbevoegdheid. 

Ook mentor worden of be-
hoefte aan meer informa-
tie? Neem contact op met 
coördinator Kennemerland 
en Haarlem Auke Heerding 
van Stichting Mentorschap 
Noordwest-Holland. Telefoon: 
072-5140800 / 06-45404878. 
Mail: aheerding@meenwh.nl. 
Website: www.stichtingmen-
torschap.nl.
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In de gemeente Zandvoort is onlangs de 17 e gemeenteraad sinds 1946 gekozen. In eerste instantie had de 
Zandvoortse raad 13 zetels, vanaf 1953 15 en nu, sinds de gemeenteraadsverkiezingen van 1966, telt de raad 17 zetels.

Samenstelling gemeenteraden sinds 1946

&Heden  Verleden

Opvallend is dat de 
grootste partij van de 
afgelopen jaren, de 
VVD, pas in 1970 echt de 

grootste is geworden. De 
jaren daarvoor is de PvdA 
jarenlang de grootste ge-
weest in Zandvoort. Ook 

de communisten zijn in de 
Zandvoortse raad vertegen-
woordigd geweest. Vlak na 
de oorlog was dat natuur-

lijk ook niet zo verwonder-
lijk. Hieronder vindt u een 
opsomming van de raden 
vanaf 1946.

1970 (17 zetels)
PvdA 4 A. Kerkman; A.J. vd Moolen ( jr); 
  I.M. Aukema; W.J. Zoet
AZB 1 W. Kok
KVP 2 R.A. van As; G. ter Veer
CH/AR 2 K.C. van der Mije Pzn.; P. Keur
VVD 4 B. Rudenko; J. Attema; M. Hugenholtz-
  Rheineck Leyssius; M.P.F. Joustra
Inspraak Nu 2 P. Flieringa; N.J. Janssens
D’66 1 J.G. Wijnbeek
BTV 1 J.J. Pas 

1974 (17 zetels)
PvdA 4 I.M. Aukema; A.v.d. Moolen ( jr); 
  M. Weber; W. v.d. Heijden
CDA 3 K.C. v.d. Mije; R.A. van As; H. de Pater
VVD 7 A. Gielen; M.P.F. Joustra; R. Couvreur; 
  H. Bosman;  M. Hugenholtz-Rheineck
  Leyssius; A. Rooselaar; J. Attema
Inspraak Nu 2 N.J. Janssens; P. Flieringa
PPR/PSP 1 L. Koper

1978 (17 zetels)
PvdA 4 I.M. Aukema; G. Toonen; 
  A. v.d. Moolen ( jr); I. Wind
CDA 4 K.C. van der Mije Pzn; R.A. van As; 
  H. de Pater; G. ter Veer
VVD 6 J. Attema; M.P.F. Joustra; P. Keur; 
  J. Jongsma; A. Gielen;  M. Hugenholtz-
  Rheineck Leyssius
Inspraak Nu 2 P. Flieringa; J. Termes
D’66 1 T. van Erp

1982 (17 zetels)
PvdA 3 I.M. Aukema; G. Toonen; I. Wind
CDA 2 R.A. van As; P. Ingwersen
VVD 8 J. Attema; J. Jongsma; R. de Jong; 
  A. Joustra-Brokmeijer; J. Methorst; 
  H. v. Asperen;  H. Landman; F. van Caspel
Inspraak Nu 2 P. Flieringa; A. Gielen
D’66 1 J. Termes
Gem. Belangen 1 J. Koning

1986 (17 zetels) 
PvdA 4 I. Wind; P. Kuyken; I.M. Aukema; 
  F. Bloeme
CDA 3 P. Ingwersen; R.A. van As; M. Paap
VVD 5 F. van Caspel; R. de Jong; A. Joustra-
  Brokmeijer; J. Methorst; A. van Marle
Gem. Belangen 3 J. Jongsma; H. Landman; P. Flieringa
D’66 2 J. Termes; R. Sandbergen

1990 (17 zetels)
PvdA 3 J. van Westerloo – Van de 
  Noort; P. Kuyken; H. van Gelder
CDA 3 P. Ingwersen; 
  M. Bosman – Paap; R.A. van As
VVD 5 R. de Jong; J. Methorst; 
  W. Tates; J. Brugman; F. v. Caspel
GBZ 2 J. Jongsma; P. Flieringa
D’66 4 J. Termes; K.J. Annema; 
  P.M.J. Brugman; R. Sandbergen;   

1994 (17 zetels)
PvdA 3 J. van Westerloo-vd Noort, 
  H. van Gelder; J. van Eijk
CDA 3 G. Versteege; R. v.d. Meij; 
  G.J. Bluijs
VVD 4 F. van Caspel; R. de Jong;
   Th. van Vilsteren; A. van Marle 
GBZ 4 P. Flieringa; J. Brugman; 
  P. Keur; T. van Elst 
D’66 3 J. Termes; H. van Leeuwen; 
  L. Koper

1998 (17 zetels)
PvdA 3 M. Herben; G. Toonen; 
  F. Kroonsberg
CDA 2 H. Hogendoorn; G. Versteege
VVD 6 M.P.F. Joustra; A. van Marle; 
  E. Poster; C. Oderkerk;  F.J. Paap; 
  F. Henrion Verpoorten
GBZ 2 P. Keur, M. Demmers
D’66 1 H. van Leeuwen
AOV/Unie 65+ 1 P. Boevé
SP 2 J. van Westerloo – Van de Noort; H. van Gelder

2002 (17 zetels en 3 wethouders die geen raadslid zijn)  
PvdA 2 G. Toonen; F. Kroonsberg
CDA 3 G.J. Bluijs; Y. Brune;  D. Bos  
  (weth. H. Hogendoorn)
VVD 3 F.J.F. Paap; C. Oderkerk; W. Tates
GBZ 4 J. Draijer; A. v.d. Veldt-De  Groot;
   J. Brugman; C. van Koningsbruggen 
  (weth. M. Demmers)
OPZ 3 P. Boevé; C. Simons; C. Harms 
  (weth. H. van Leeuwen D66*)
Liberaal Zandvoort 1 R. van Liemt
Lijst Herben 1 M. Herben
* Weth. Van Leeuwen is in september 2005 vervangen door A. 
Kooiman uit Beverwijk, lid van PvdA, als onafhankelijk wethouder.

2006 (17 zetels en 3 wethouders)  
PvdA 3 P. Kuijken; N. Stammis; F. Kroonsberg 
  (in 2008 vervangen door U. Rietkerk) 
  (weth. G. Toonen)
CDA 2 G.J. Bluijs; G. de Roode; 
VVD 5 F.J.F. Paap; B. Göransson, J. Kramer; 
  F. Henrion Verpoorten (weth. W. Tates)
GBZ 1 J. Draijer 
OPZ 4 C. Simons; P. Boevé 
  (vervangen door D. Suttorp); E. Poster;
  B. Bouberg Wilson (Weth. M. Bierman)
GroenLinks 1 C. van Deursen
SP* 1 Ingrid de Leeuw
  (in 2007 vervangen door W. Paap)
 * in 2008 overgegaan in Sociaal Zandvoort

De definitieve samenstelling van de nieuwe gemeenteraad 2010, 
inclusief de wethoudersposten, is deze week bekend geworden.

1946 (13 zetels)
PvdA 4 A.J. v.d. Moolen; A, Kerkman; 
  A.M. Mol - Van Bellen; Ir. P.G. van Kuyk  
AZB 3 C.A. Groos; P.H. Terol; M. Weber
KVP 2 J.L.C. Lindeman; C. Slegers
CH/AR 2 W.v.d. Werff; S. Slagveld
Partij v.d. Vrijheid 1 G. Tates
CPN 1 J. Blom

1949 (13 zetels)
PvdA  4 A.J. v.d. Moolen; A, Kerkman; 
  A.M. Mol - Van Bellen; P.G. van Kuyk
AZB  2 M. Weber; J. Koning
KVP 2 J.L.C. Lindeman; C. Slegers  
CH/AR 3 W.v.d. Werff; S. Slagveld; J.W. Gosen
Partij v.d Vrijheid 1 G. Tates
CPN 1 J. Blom

1953 (15 zetels)
PvdA 5 A. Kerkman; A.M. Mol – Van Bellen; 
  P.G. Kuyk; F. Diemer Mr. A.M. Porrenga
AZB 2 M. Weber; J. Koning
KVP 3 C. Slegers; J.L.C. Lindeman; G. Kol
CH/AR 2 W.v.d. Werff; J.W. Gosen
VVD 2 G. Tates en L.J. Breure
Plaatselijk Belang 1 S. Slagveld

1958 (15 zetels)
PvdA 5 A. Kerkman; A.M. Mol– Van Bellen; 
  Ir. P.G. Kuyk; F. Diemer; C. Paap
AZB 2 Jb. Koning; D. Petrovic
KVP 2 C. Slegers; J.L.C. Lindeman
CH/AR 2 W.v.d. Werff; J.W. Gosen
VVD 4 G. Tates; L.J. Breure; 
  C. Stemler-Tjaden; H.F. Hose

1962 (15 zetels)
PvdA 5 A. Kerkman; A.M. Mol-Van Bellen;  D.   
  V. Duijn, W.J. Zoet;  A.J. van der Moolen ( jr)
AZB 2 D. Petrovic
KVP 2 C. Slegers; J.L.C. Lindeman
CH/AR 2 W.v.d. Werff en J.W. Gosen
VVD 3 G. Tates; C. Stemler-Tjaden; H.F. Hose
Lijst “Breure” 1 L.J. Breure; J. Koning

1966 (17 zetels)
PvdA 4 A. Kerkman; D. van Duijn; 
  A.J. v.d. Moolen ( jr); W.J. Zoet
AZB 2 D. Petrovic; W. Kok
KVP 2 J.L.C. Lindeman; F.M. Dukkers
CH/AR 2 W.v.d. Werff en J.W. Gosen
VVD 3 J.R. Oostenrijk; J. Attema; 
  M. Hugenholtz–Rheineck Leyssius
Lijst “Breure” 2 L.J. Breure en P. Flieringa
Boerenpartij 2 P. Wels; M. Mouwen-Swildens
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Gemeentelijke publicatie week 14 - 2010

Vergadering college 
De besluitenlijst van de collegevergadering van 13 en de verdere 
in week  13 door het college genomen besluiten zijn in week 14  
vastgesteld. De besluitenlijst is in te zien bij de Centrale Balie 
en op de website. 

Raadvergadering
De gemeenteraad vergadert dinsdag 13 april. Op de agenda 
staat:
- Opening
- Beëdiging raadslid
- Loting
- Ingekomen stukken en mededelingen 
- Vaststellen agenda
- Vaststellen notulen van 10 en 11 maart 2010
- Coalitieakkoord
- Benoeming wethouders 
- Winkeltijdenverordening
- Benoeming leidinggevende griffie
- Reglement van Orde raad 2010
- Verordening op de commissies van de raad 2010
Deze agenda wordt mogelijk aangevuld met de volgend punten:
- Aanpassing vergaderrooster
- Onderzoek geloofsbrieven en beëdiging van nieuwe raadsleden
- Onderzoek geloofsbrieven en benoeming buitengewone leden
- Benoeming voorzitters, plv. voorzitters en leden commissies
- Benoeming raadslid in het werkvoorzieningsschap Zuid Ken-
nemerland (Paswerk)

De vergadering begint om 20.00 uur in de raadzaal. De entree 
vindt u aan het Raadhuisplein. De deuren gaan om 19.30 uur 
open. De agenda kan na sluiting van deze krant nog wijzigen. U 
vindt de meest recente agenda op de website. Van de definitieve 
agenda zijn tijdens de vergadering ook exemplaren beschikbaar. 
Agenda, raadsvoorstellen en conceptbesluiten liggen tijdens 
openingstijden ter inzage bij de Centrale Balie en zijn tevens 
tegen betaling algemeen beschikbaar. De raadvergadering 
wordt tussen 20.00 uur en 22.00 uur live uitgezonden door 
ZFM (kabel FM 104.5, ether FM 106,9) en op internet via de 
gemeentelijke website.

Uitnodiging openbare vergadering Wmo-raad
Op 12 april vergadert de Wmo-raad over welzijnszaken die van 
belang zijn voor alle burgers. De vergaderingen van de Wmo-
raad worden gehouden op de tweede maandag van iedere 
maand. Iedereen is van harte uitgenodigd de openbare bijeen-
komst bij te wonen. 

De vergadering vindt deze keer plaats in de ontmoetingsruimte 
van de Agatha kerk, Grote Krocht 43, en begint om 19.30 uur.

Ingekomen vergunningenaanvragen
Bouw-, sloop- en reclameaanvragen
Zandvoort:
- Oosterparkstraat 50b, plaatsen dakkapellen, ingekomen 26 
maart 2010, 2010-073Lv

- Boulevard Barnaart 27, vergroten van een opslag, ingekomen 
30 maart 2010, 2010-074Rv.

Let op. De hierboven genoemde aangevraagde vergunningen 
liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt deze inzien tijdens 
openingstijden. Deze publicatie betekent niet dat u uw zienswij-
ze over deze aangevraagde bouwplannen kenbaar kunt maken. 
Slechts indien voor deze bouwplannen vrijstelling van het be-
stemmingsplan of bouwverordening kan worden verleend, kan 
tegen ons voornemen daartoe een zienswijze kenbaar worden 
gemaakt. Een voornemen tot het verlenen van vrijstelling wordt 
afzonderlijk gepubliceerd. Deze publicatie betekent ook niet dat 
u een bezwaarschrift kunt indienen. Mocht de vergunning of 
vrijstelling worden verleend dan zal dit worden gepubliceerd en 
pas dan kunnen belanghebbenden bezwaar indienen.

Ontwerpbesluit aanvraag kapvergunningen
- Kostverlorenstraat 65, één conifeer Leylandii, deze boom staat 
op de erfgrens en veroorzaakt overlast, zaaknr: 2010-1719
- Kostverlorenstraat 7, één esdoorn + één Kastanjeboom, de bo-
men zijn van slechte kwaliteit en veroorzaken problemen met 
hun wortels, staan  op de erfgrens, zaaknr:2010-1175

De hierboven genoemde aangevraagde kapvergunning(en) ligt/
liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt deze inzien tijdens 
openingstijden. Belanghebbenden kunnen binnen een termijn 
van zes weken na publicatie hun zienswijzen schriftelijk kenbaar 
maken bij het college van de gemeente Zandvoort, Postbus 2, 
2040 AA Zandvoort.

Verzonden besluiten
Noodkapvergunning verleend 
- Julianaweg 4 en 7, 2 iepen, door het uitgraven voor de aanleg 
van het riool zijn de 2 bomen instabiel geworden.

Belanghebbenden die in een eerder stadium zienswijzen heb-
ben ingediend, kunnen tegen de bovenstaande besluiten in 
beroep gaan bij de rechtbank te Haarlem, afdeling Bestuurs-
recht, Postbus 1621 2003 BR Haarlem. Het indienen van een 
beroepschrift heeft geen schorsende werking. Een schorsende 
werking wordt pas bereikt nadat de president van de rechtbank 
dat in een voorlopige voorziening heeft bepaald. In geval van 
onverwijlde spoed kunt u een verzoek om voorlopige voorzie-
ning indienen bij de president van de rechtbank te Haarlem. Een 
dergelijk verzoekschrift dient vergezeld te gaan van een kopie 
van het beroepschrift. Voor het indienen van een verzoek om 
voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven.

Bouw-, sloop- en reclamevergunningen
Zandvoort:
- Lorentzstraat 30, doorbreken dragende muur, verzonden 26 
maart 2010, 2010-003Rv.
- Thorbeckstraat 32, vernieuwen, veranderen en vergroten ramen 
en deuren, verzonden 29 maart 2010, 2010-065Lv.
- Boulevard Barnaart (kavel 20), plaatsen seizoensgebonden 
strandpaviljoen, verzonden 30 maart2010, 2010-009Rv.
- Gasthuisplein 9, veranderen voorpui, verzonden 01 april 2010, 
2010-037Rv.

- Da Costastraat 14, verwijderen asbesthoudend materiaal, 
verzonden 01 april 2010, 2010-045S.
- Haltestraat 25, vernieuwen inrolbare overkapping, verzonden 
01 april 2010,  2009-240Lv.
- Spoorbuurtstraat (ongenummerd), bouw twee appartemen-
ten, verzonden 01 april 2010, 2010-002Rv2efase.
- Poststraat (ongenummerd), bouw appartementen en maga-
zijn, verzonden 01 april 2010, 2009-219Rv2efase. 

Bezwaarschriften
De hierboven genoemde verleende vergunningen/ genomen 
besluiten liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt ze inzien 
tijdens openingstijden. Belanghebbenden kunnen gedurende 
een termijn van zes weken na bekendmaking een gemotiveerd 
bezwaarschrift indienen. De datum van bekendmaking is de 
verzenddatum van de vergunning. Indien het geen vergunning 
betreft is dit de publicatiedatum. U richt uw bezwaarschrift met 
vermelding van “bezwaar” in de rechterbovenhoek van uw brief 
aan het college van Burgemeester en Wethouders, Postbus 2, 
2040 AA Zandvoort. Het bezwaar schorst in beginsel niet de wer-
king van het besluit waartegen het is gericht. In geval van spoed 
kunt u een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij 
de voorzieningenrechter van de Rechtbank Haarlem, sector Be-
stuursrecht, Postbus 1621 2003 BR Haarlem. Een dergelijk verzoek 
dient vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift.

Centraal telefoonnummer 
Alle afdelingen zijn bereikbaar via (023) 574 01 00, maandag 
t/m donderdag 8.30 - 17.00 uur en vrijdag 8.30 - 16.00 uur. 

Melding of klacht? 
Bel met de Centrale Meldlijn (023) 574 02 00, óf vul op de  
website het digitale formulier in óf stuur een brief naar de 
klachtencoördinator. 

Openingstijden Centrale Balie 
Maandag t/m woensdag:  08.30  -  16.00 uur 
Donderdag:  08.30  -  20.00 uur 
Vrijdag:  08.30  -  12.30 uur 
Tijdens de donderdagavondopenstelling kunt u maar voor een 
beperkt aantal zaken terecht: paspoorten en rijbewijzen e.d. 

Openingstijden begraafplaats 
De algemene begraafplaats en dierenbegraafplaats aan de 
Tollensstraat zijn dagelijks open tussen 08.00 - 18.00 uur. 

Collegelid spreken? 
Een afspraak maken met een collegelid doet u via het centrale 
telefoonnummer. Daarbij geeft u aan waarover u het collegelid 
wilt spreken. Het kan zijn dat u eerst naar een vakafdeling 
verwezen wordt. 

Vragen over een bouwplan? 
Voor vragen over concrete of gewenste bouwplannen is de 
werkeenheid Vergunningverlening op werkdagen telefonisch 
bereikbaar tussen 08.30 en 16.00 uur. 

Op zoek naar werk of aanbieden van vacature? 
Werkgevers en werkzoekers maken gebruik van 
www.werkeninzandvoort.com. 
Voor het vinden of aanbieden van banen in Zandvoort. 
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Carrousel tijdens de open dag 2009

De voetbalkampioenen van vorig jaar

Pieter Keur in actie

Open dag Stal de Naaldenhof

Schoolvoetbaltoernooi komt er weer aan

Zondagelftal van SV Zandvoort 
neemt afstand van Vogelenzang

Jan Knippenberg Memorial 
langs Zandvoortse strand

paardensport 

schoolvoetbal 

voetbal - zondagmemorial 

Op zondag 11 april opent  Stal de Naaldenhof in Bentveld 
haar deuren en stallen, voor een middagje open huis. Ie
dereen die geïnteresseerd is kan een kijkje gaan nemen. 
Bezoek de authentieke stallen en merk hoe fijn het is om 
ontspannen bezig te zijn met paarden in een prachtige 
omgeving.

Op maandag 12 en dinsdag 13 april aanstaande wordt het 
jaarlijkse schoolvoetbaltoernooi afgewerkt. De kampioen 
van 2009, de Nicolaasschool, zal de te kloppen school zijn.

De zondagvoetballers van SV Zandvoort hebben afgelopen 
maandag, in een rechtstreekse confrontatie afstand geno
men met de concurrent om de rode lantaarn Vogelenzang, 
dat zaterdag nog een gelijkspel (33) tegen het veel hoger 
genoteerde Geel Wit uit het vuur wist te slepen. Na een niet 
al te bijster goede  wedstrijd stond er de derde winst van 
het seizoen voor onze plaatsgenoten op het scorebord: 21.

Ook dit jaar is de ultraloop ter herinnering aan Jan Knip
penberg langs het Zandvoortse strand gekomen. De loop, 
van Vlaardingen naar Den Helder langs de Noordzeekust, 
wordt eens in de twee jaar georganiseerd.

Stal de Naaldenhof ligt uniek 
midden in de natuur en dat 
in de Randstad! Tijdens de 
open dag kunt u een kijkje 
achter de schermen nemen 
en mag u van nabij kennis-
maken met het paard. U 
wordt ook uitgenodigd op 

Coach Marcel Paap kon weer 
over een redelijk elftal be-
schikken en had ook Pieter 
Keur en bestuurslid Ted 
Saunier bereid gevonden 
om aan te treden. Vooral 
Keur, die de hele wedstrijd 
speelde, was weer eens na-
drukkelijk aanwezig. Niet 
alleen stuurde hij voorna-
melijk de wat jongere spe-
lers maar tevens nam hij het 
eerste doelpunt voor zijn 

De Jan Knippenberg Me-
morial (JKM) is een ultra-
loop over 100 Engelse mij-
len, circa 161 kilometer. Het 
is de langste strandloop ter 
wereld. Afgelopen vrijdag 
startten om 22.00 uur een 
twintigtal ultralopers en 
enkele estafetteteams in 
Vlaardingen. Zaterdag uiter-
lijk om 18.00 uur moesten 
de lopers in Den Helder zijn.

het paard te gaan zitten, 
uiteraard onder deskundige 
begeleiding. Op de open dag 
is er heel wat te zien. Zo is 
er een voltigedemonstra-
tie, waarbij acrobatiek op 
het paard door de kinderen 
getoond wordt, een dres-

rekening. Een onverwacht 
schot van de oud-prof van 
grote afstand zorgde al in 
de achtste minuut voor de 
1-0. Zandvoort had daarna 
hoofdzakelijk het beste van 
het spel al was dat niet veel. 
Vogelenzang echter was ook 
niet bij machte om het spel 
te maken en zo speelde het 
spel zich voornamelijk op de 
helft van de gasten af, zonder 
dat er echt gevaarlijke situ-

Jan Knippenberg was een 
Nederlandse ultraloper, 
schrijver, tekenaar, denker, 
natuurmens, historicus en 
wereldreiziger die in 1995 
op 47-jarige leeftijd over-
leed aan longkanker. Hij 
was de pionier van het ul-
tralopen in Nederland. Hij 
liep in 1974 in 18 dagen van 
zijn woonplaats Hoek van 
Holland naar Stockholm, 

suurdemonstratie, een po-
nyvoetbalwedstrijd en een 
‘carrousel’ waarbij 16 ruiters 
op muziek een dressuur-
proef rijden. Tevens zal er 
een paardenfluisteraar aan-
wezig zijn. Het draait uiter-
aard allemaal om het paard 
en natuurlijk kan er ook 
worden gereden. Er worden 
gratis kennismakingslessen 
gegeven voor mensen met 
en zonder rijervaring en het 
is het mogelijk een ritje te 
maken op één van de pony’s. 

Wilt u meerijden met een 
kennismakingsles? Geeft u 
zich dan alvast op via les-
sen@staldenaaldenhof.nl. 
Maakt u er een heerlijke 
middag van en neem vooral 
uw kinderen mee. U bent 
tussen 13.30 uur en 17.00 
uur van harte welkom. De 
toegang is gratis. Stal de 
Naaldenhof,  Zuidlaan 51 in 
Bentveld,  tel. 023–5243959. 
Meer informatie vindt u op 
www.staldenaaldenhof.nl.

Op beide dagen vanaf 16.00 
uur zullen de leerlingen van 
de groepen 8, zowel de meis-
jes als de jongens, van de 
Zandvoortse basisscholen op 
de velden van SV Zandvoort 
weer hun beste voetbalbeen-
tje voorzetten tot meerdere 
eer en glorie van hun eigen 
school. Het is altijd een fes-
tijn waar reikhalzend naar 
uit wordt gekeken. Vooral de 
leerlingen die zelf voetballen 
willen dat dan aan hun klas-
genoten ook laten zien. U bent 
van harte welkom om de wed-
strijden te komen zien en de 
scholieren aan te moedigen.

atie voor het Vogelenzangse 
doel ontstonden.

Na de thee een zelfde 
beeld als in de eerste helft, 
goede bedoelingen van 
SV Zandvoort maar niet in 
staat om gevaarlijk te wor-
den. Tot de 73 minuut toen 
aanvoerder Ferry Boom het 
vijandige net wist te vinden 
en de voorspong verdub-
belde. Dit was het sein voor 
Vogelenzang om er toch iets 
aan te gaan doen maar de 
Zandvoortse goalie hield 
voorlopig zijn doel schoon. 
Toch kon ook hij niet voor-
komen dat Kevin v.d. Raad 
de spanning met een luttel 
aantal minuten op de klok 
weer terug bracht. De tijd 
voor Vogelenzang was ech-
ter te kort om de gelijkmaker 
alsnog binnen te schieten. 
Zandvoort had zijn derde 
overwinning binnen.

Komende week spelen de 
mannen van Paap om 14.00 
uur uit tegen Geel Wit. De 
zaterdagvoetballers, die het 
afgelopen inhaalweekend 
vrij waren, spelen zaterdag 
om 14.30 uur in Hoofddorp 
tegen Overbos.

1600 kilometer. In 1976 tij-
dens de hittegolf én in 1979 
liep hij ook de 400 kilometer 
rond het IJsselmeer. Tijdens 
de laatste ronde kwam hij 
uit op 43 uur en 17 minuten, 
toentertijd een officieus 
wereldrecord. 

De laatste winnaar, in 2008, 
was Jan Albert Lantink die 
16 uur, 23 minuten en 27 
seconden over de afstand 
deed. Bij de dames heerst 
Ria Buiten die de loop, 
die ook wel eens over 50 
Engelse mijlen is gelopen, 
maar liefst 5 keer won!

‘Sporten is gezond!’
www.sportinzandvoort.nl
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Paasraces luiden nationaal autosportseizoen in Zandvoorts sportcafé aftrap 
van Nationale Sportweek

autosport sporttcafé

Een drogisterijketen en een scheermesjes fabrikant bezorgden 22.000 toeschouwers een 
mooie tweede paasdag. Afgelopen weekend begon het nationale autosportseizoen tij
dens de Kruidvat Gillette Paasraces op Circuit Park Zandvoort. 

De bekende radioverslaggever Andy Houtkamp van het 
NOSprogramma Langs De Lijn zal op vrijdagavond 16 april 
het Zandvoorts sportcafé presenteren in Het Wapen van 
Zandvoort. De avond, die live op ZFM te beluisteren zal zijn, 
vormt de start van de Nationale Sportweek in Zandvoort. 

Winnaar Phil Bastiaans aan kop in de GT4 | Foto’s: Chris Schotanus

Een regenbuitje mocht de pret niet drukken

Andy Houtkamp

FAR OUT
Groenestein & Schouten 
 Fin. diensten
Harocamo 
Hugoos
Mercedes 350 GD
Motorrijschool Goede
P. van Kleeff
Pluspunt
Pluspunt Boomhut
Riche aan Zee
Sea Optiek
Sentinel Alarm b.v.
St. Viering Nationale 
 Feestdagen Zandvoort
Uitvaartcentrum Haarlem
Van Aacken Glaszettersbedrijf
Versteege’s IJzerhandel
Van Vessem & Le Patichou

Administratiekantoor K. Willemse
Algemene uitvaartbegeleiding 
 Zandvoort
Autobedrijf KariMo
Autobedrijf Zandvoort 
2B Bar-Café
Bar Battle 
Beach Club Tien
Bertram & Brood
Beter Mobiel
Bloemsierkunst Jef & Henk Bluijs
Boom Strandpaviljoen 11
BuzzzzHalte 
Café Fier
Café Oomstee
Cense en van Lingen
Circus Zandvoort
Club Nautique
Dorsman Assurantiën

adverteerders

Zaterdag waren er al een paar 
mooie races te zien, zoals de 
HTC Dutch GT4 en de Argos 
Supreme Toerwagen Diesel 
Cup. In het eerste geval was 
het Duncan Huisman die met 
zijn BMW de overwinning wist 
op te eisen en bij de diesels 
waren het Frans Verschuur en 
Luc Braams die de zege bin-
nenhaalden.

Het GT4 Championship kende 
voor titelverdediger en Porsche 
rijder Christiaan Frankenhout 
een stroef begin. Hij kreeg 
in de race van zaterdag een 
drive-through-penalty. Toch 
kon Frankenhout uiteindelijk 
nog tweede worden. De straf 
kreeg de kampioen omdat de 
monteurs van zijn team te kort 
voor de start nog aan zijn auto 
werkten. De regeltjes werden 
nogal strikt toegepast. Vooral 
Jeroen Bleekemolen was daar 
behoorlijk boos over: “Ik krijg 
een straf omdat ik in de uit-
loopronde van de kwalificatie 
drie deelnemers inhaalde. Ik 
race overal op de wereld, maar 
als ik kijk naar zulk soort futili-
teitjes dan heb ik ook wel nog 
op de wedstrijdleiding wat aan 
te merken.” Hij doelde op de 
safety car die ineens stopte en 
de deur open deed. “Raceauto’s 
kunnen niet stilstaan,” al-
dus Bleekemolen. Bovendien 
stoorde hij zich aan de manier 
waarop zijn Corvette motor-
vermogen moest inleveren. De 
tweede race werd overigens 
gewonnen door Phil Bastiaans. 

Houtkamp ontvangt ver-
schillende mensen uit de 
Zandvoortse sportwereld, 
waaronder Sportwethouder 
Gert Toonen, Wim Buchel na-
mens Sportraad Zandvoort 
en Steffen van der Pol van 
Sportservice Heemstede-
Zandvoort . Vervolgens 
schuiven de jeugdige 
Zandvoortse topsportta-
lenten Katinka Becker ( judo) 
en Miranda van der Ham 
(softbal) aan. In het tweede 
uur wordt ingegaan op het 
belang van schoolsport en 
komt Marike Kramer vertel-
len over ouderensport in 
Zandvoort. Tot slot schuiven 
namens SV Zandvoort voor-
zitter Hans Hogendoorn en 
trainer Pieter Keur aan. Het 

In de 50 minuten durende 
hoofdrace ging de overwin-
ning naar Phil Bastiaans en 
mocht GT4-debutant Matthijs 
Harkema, in de Porsche, hem 
vergezellen naar het podium. 
Christiaan Frankenhout en 
Ferdinand Kool completeer-
den de Porsche dubbelzege, 
gevolgd door Huisman en 
Ricardo van der Ende in de 
BMW M3.

Niels Langeveld schreef de 
eerste race in de Formido 
Swift Cup op zijn naam, ge-
volgd door Marth de Graaf en 
Marcel Dekker. In de tweede 
race wist hij zijn tegenstander 
Peter Schreurs te verschalken 
in de Hugenholtzbocht, al-
leen twijfelde hij of de actie 
ook echt kon. Op weg naar de 
overwinning en in het zicht 
van de finish liet hij de eer 
toch aan Schreurs en nam 
hij genoegen met de tweede 
plaats. Na afloop verklaarde 
hij dat de wedstrijdleiding die 
zege toch zou hebben afgeno-
men. Zandvoorter Dennis van 
de Laar eindigde als derde in 
de tweede race en was daar-
mee de beste debutant in de 
klasse.

In de eerste race van de 
Renault Clio Cup was er suc-
ces voor het team Koninklijke 
Landmacht, met de overwin-
ning van Sheila Verschuur en 
de derde plaats van Sandra 
van der Sloot. Tussen de bei-
de dames eindigde routinier 

programma duurt van 20.00 
tot 22.00 uur en is gratis bij  
te wonen.

Nationale Sportweek 
Het Zandvoorts sportcafé 
vormt de aftrap voor de ze-
vende Nationale Sportweek, 
die vrijdag 17 april officieel 
van start gaat. Dit lande-
lijke sportevenement heeft 
als voornaamste doel via het 
promoten van sport en be-
wegen de sportemancipatie 
in Nederland te vergroten. 
Ook de Zandvoortse sport-
verenigingen kunnen tijdens 
deze week extra initiatieven 
ontplooien om mensen ken-
nis te laten maken met hun 
sportaanbod. www.nationa-
lesportweek.nl

Michäel Bleekemolen als 
tweede. De tweede wedstrijd 
werd gewonnen door Pim van 
Riet, voor Sheila Verschuur 
en Addie van de Ven. Van de 
Ven kwam weliswaar als eer-
ste over de finish, maar een 
wat onbesuisde actie van de 
Apeldoorner werd bestraft.

Dissonant in het programma 
waren de Formule Fords. Het 
startveld kende slechts zes 
wagens, waarbij in de derde 
race Zandvoorter Jan Paul van 
Dongen niet van start ging, 
zodat er toen nog maar vijf 
wagens overbleven. De eerste 
twee races werden gewonnen 
door Rogier Jongejans, beide 
keren met Pieter Schothorst 
op de tweede plaats, die op 
zijn beurt de derde race won. 
In de derde race werd Jack 
Swinkels tweede. Cor Euser 
behaalde twee derde plaatsen. 
De Brabantse routinier vierde 
tijdens het Paasweekeinde 

zijn 30-jarig autosportju-
bileum. Hij reed als gast op 
maandag in de twee Formule 
Ford-races met het toepasse-
lijke startnummer 30.

Naast Euser vierde WTCC 
coureur Tom Coronel tijdens 
het Paasweekeinde ook een 
jubileum in de autosport. Hij 
maakte 20 jaar geleden zijn 
racedebuut op Circuit Park 
Zandvoort. Daarnaast vierde 
hij met zijn tweelingbroer 
Tim op Paasmaandag ook 
nog eens hun 37e verjaardag. 
De beide broers zijn naast hun 
eigen raceactiviteiten ook ac-
tief als teameigenaars in de 
Formido Swift Cup.

Zoals eerder vermeld wonnen 
Verschuur en Braams met hun 
BMW in de Argos Supreme 
Toerwagen Diesel Cup de lan-
ge wedstrijd op zaterdag, ge-
volgd door de alleen rijdende 
Rus Lev Friedman en de equipe 
Jeroen Bleekemolen/Peter van 
der Kolk. Op paasmaandag 
leek de zege naar Volkswagen-
coureur Jeroen Dik te gaan, al-
leen was de manier waarop hij 
reed niet volgens het boekje. 
Daardoor mochten Ronald 
Morien/Dennis de Groot zich 
uiteindelijk winnaar noemen. 
Op de tweede plaats kwa-
men Bleekemolen/ van der 
Kolk. Derde werden de win-
naars van de race zaterdag, 
Verschuur/Braams.

De volgende races zijn de 
Profile Tyrecenter Pink ster-
races op 22 en 24 mei op 
Circuit Park Zandvoort.
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De Mannetjes
Tates nog 

niet gekozen

 ‘Wordt ie het wel, of wordt 
ie het niet? Ja hij komt, 
nee ze willen hem niet!’

Afgelopen dinsdag vond de eerste raadsvergadering van de nieuwe gemeenteraad 
plaats. Tijdens de stemming voor de nieuwe wethouders staakten de stemmen voor de 
wethouderskandidaat van de VVD, Wilfred Tates. Omdat zijn partijgenoot Ellen Verheij 
onlangs van een dochter was bevallen, kon zij niet aanwezig zijn en kwam Tates één 
stem tekort om direct in het college te worden gekozen.

De belangstelling voor de vernissage van de nieuwe ten-
toonstelling van het Zandvoorts museum was niet uitbun-
dig. Des te groter was de indruk die de kunstwerken van 
de drie Duitse kunstenaars op de bezoekers maakten. Una-
niem was men er over eens dat de werken en het thema 
‘synoniem voor vervolging’ veel stof tot nadenken geeft.

College nog niet 
compleet geïnstalleerd

Indrukwekkende 
tentoonstelling 

Bij aanvang van de vergade-
ring werd het enige raads-
lid dat nog niet ingezworen 
was, VVD’er Jerry Kramer, 
door de burgemeester ge-
installeerd. Kramer was tij-
dens de installatie van de 
raad op vakantie waardoor 
hij nu pas geïnstalleerd kon 
worden. Na deze handeling 
kon de raad zich buigen over 
het onlangs ondertekende 
coalitieakkoord tussen de 
VVD, het CDA, de PvdA en 
SZ, een meerderheid van 
10 zetels. Het was dan ook 
niet verbazingwekkend dat 
uiteindelijk de oppositie in 
zijn geheel tegenstemde, al 
was het alleen maar omdat 
het akkoord nog uitgewerkt 
dient te worden. Zowel Virgil 
Bawits (GL) als Robbert de 
Vries (D66) waren dat van 
mening. Later zullen zij be-

kijken of zij constructief mee 
kunnen werken. GBZ had ‘de 
eer’ om als eerste in deze 
raadsperiode twee amen-
dementen en een motie in 
te dienen. Alle drie werden 
van tafel geveegd.

Nieuw college
De procedure die moest lei-
den tot een nieuwe college 
schrijft voor dat er via stem-
biljetten wordt gestemd. Dit 
omdat het over personen 
gaat. De nieuwe coalitie was 
met negen zetels vertegen-
woordigd en dat zou ruim 
voldoende moeten zijn voor 
Tates om zonder problemen 
direct gekozen te worden. 
uit de stemming bleek dat er 
maar acht van de negen coa-
litiegenoten voor de liberale 
kopman hadden gestemd. 
Voor de kandidaten van het 

CDA en de PvdA, respectie-
velijk Andor Sandbergen 
en Gert Toonen, was er 
geen vuiltje aan de lucht. 
Sandbergen kreeg 13 stem-
men en Toonen 11. Omdat de 
beide kandidaten ervoor ko-
zen om hun wethoudersze-
tels in te nemen en die voor 
de raad op te zeggen werd 
er toch een college gevormd, 
zij het dat het niet compleet 
is. zij werden door Meijer 
ingezworen. “De procedure 
is nu als volgt. De eerstko-
mende raadsvergadering 
zal er weer gestemd worden. 
Dat is wettelijk vastgelegd 
omdat er nu geen meerder-
heid is”, legde voorzitter bur-
gemeester Niek Meijer uit. 
Een poging van Toonen om 
een tweede stemronde als-
nog deze avond uit te voeren 
leed schipbreuk. 

Voorlopig college

Bezoekers bekijken een van de Duitse werken

Auto Strijder
Zandvoort

www.autostrijder.nl

Controle hondenbelasting 
gaat van start!

door Nel Kerkman

Niet alleen de schilderkunst 
van Michael Weber over de 
vervolging van de Joden in 
de Bahnhofstrasse van de 
Duitse stad Witten staat cen-
traal in de tentoonstelling. 
Ook de serie kunstwerken 
van Cornelius Rinnen met de 
lijdensweg van Jezus Christus 
grijpt je aan en zijn schilderij 
waarop het lot van de DDR 
wordt uitgebeeld raakt je. 

Verder zijn de 4 schilderijen 
die eigenlijk één kunstwerk 
vormen van Michael Strogies, 
met videoafbeeldingen 
(2009) van de demonstra-
tie waar de Iranese student 
Neda vermoord wordt, heftig 
te noemen. De begeleidende 
teksten naast de kunstwer-
ken zijn zeer verhelderend en 
geven het thema goed weer.  

vervolg op pagina 5

Raadhuisplein 14
T. 023-573 64 61 - Zandvoort 

Actie week 15:  
• Vezelwit, wit met de 
 ingrediënten van bruin  € 2,50
• Ongebakken boeren 
 pistolets 4 stuks voor  € 2,50

Actie week 16:  
• Poesta brood, donker vol koren  
 zonder hele korrel  € 1,25               
• 4 roomboter croissants € 3,25

Stap ook eens binnen voor een 
lekker belegd broodje met één 

van onze heerlijke ambachtelijke 
salades en een lekker kopje koffie

Zondag 18 april 2010
Koorconcert Sine Nomine 

o.l.v. Paul Valk.
Locatie: Protestantse kerk,  
Kerkplein 1
Aanvang: 15.00 uur 
(kerk open: 14.30 uur)
Toegang: gratis

www.classicconcerts.nl
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in memoriamfamilieberichten

Algemene uitvaartbegeleiding Zandvoort
Omdat u voor kwaliteit kiest!

~ Regelen en uitvoeren van de uitvaart 

~ Verzorging van overledene  
~ Begeleiding voor nabestaanden 

~ Persoonlijke aandacht 
    voor U en Uw dierbare 

Dag en nacht bereikbaar

023 -7515 666
Gevestigd in Zandvoort

Evert H. Schweitzer
Voor een stijlvolle en verzorgde uitvaart

Welkom terug, Diaan!

 
Je zaalvoetbalmaatjes 

SpotlightS

april w a t e r
Hoog Laag Hoog HoogLaag
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waterstanden

UITVAARTZORGCENTRUM ZANDVOORT
Tollensstraat 67, 2041 PR  Zandvoort.

Telefoon (023) 571 32 78.
www.uzn-nederland.nl

UITVAARTCENTRUM HAARLEM
Parklaan 36, 2011 KW  Haarlem.

Telefoon (023) 532 87 50.
www.uitvaartcentrumhaarlem.nl

Sinds 1992
uw uitvaartondernemer in Zandvoort.
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Iets te (ver)kopen?

Plaats een Zandkorrel

Zie pagina 10

burgerlijke stand
3 april - 9 april 2010
Geboren:
Lujain, dochter van: Senhaji, Ali en: Belhadj, Laïla.
Elise Amber, dochter van: Klepper, Remco Arnoldus en: 
Riemeijer, Catharina.
Moos Loeka Benito, zoon van: Bernhard, Heinrich Wilhelm 
en: de Groot, Elinda Maria Oertje.
Kamil, zoon van: Gutowski, Tomasz Sylwester en: Gutowska, 
Joanna Teresa.
Anastasia Agapi, dochter van: Meijer, Jacob Willem Dominicus 
en: Anagnostopoulou, Eleni.
Roos Mary, dochter van: Poster, Egbertus Johannes en: 
Vostermans, Daphne Josephina Francisca.

Ondertrouwd:
Franssen, Gerrit Hendrik en: Laan, Barbara Nicoletta.

Overleden :
Alderlieste, Tjeert, oud 72 jaar.
van den Berg, Marinus, oud 74 jaar.
van Eldik geb. Visser, Dina Catharina, oud 83 jaar.
Halderman geb. van den Berg, Johanna Cornelia Maria, oud 
90 jaar.

Komende zondag
Protestantse gem. Zandvoort
10.00 uur ds. mr. J.W. Verwijs
www.kerkzandvoort.nl

RK Parochie St. Agatha
10.30 uur Mevr. M. Wassenaar
www.aap-parochies.nl

RK Parochie Antonius & Paulus
10.30 uur Mevr. C. van Ogtrop

kerkdiensten Iedere dag geopend voor ontbijt, lunch en diner

IetS te vIeren?
DAt kAn In onS 

vernIeuwDe BeACHHouSe
voor Info en reServerIngen: 023-5713200

www.BeACHCluBtIen.nl

Deze advertentie is door een fout van de redactie een week 
te laat geplaatst. Onze welgemeende excuses hiervoor. 

Zandvoortse Courant

10-04-2008        Piet Willemse      10-04-2010

Lieve Papa

Al twee jaar uit het oog,
Maar nog geen dag uit het hart

Ik mis je zo...

Samen plezier, samen op reis 
samen een éénheid, samen eigenwijs 
samen plannen maken, we hadden het goed 
samen verdriet en samen weer moed 
nu verder zonder hem, dat doet pijn 
te weten nooit meer samen te zijn. 

Het doet ons verdriet u in kennis te moeten stellen van het 
overlijden van onze lieve 

Jan Brand 
echtgenoot van Aggi 

29 maart 1949                                                 9 april 2010 

Aggi 
Erwin † 
Raymond en Ingrid 
Eric en Patricia 

Reinwardtstraat 12 
2041 VD  Zandvoort 

De crematieplechtigheid zal plaatsvinden op donderdag 15 april 
om 13.30 uur in crematorium Westerveld, Duin en Kruidberger-
weg 2-6 te Driehuis (Velsen). 

Aansluitend is er gelegenheid tot condoleren in de ontvangkamer 
van het crematorium. 

dankbetuiging
Namens de familie danken wij u hartelijk 
voor de lieve woorden, mooie bloemen en 
uw aanwezigheid bij de uitvaart van onze

Annie Grol

Samen met u hebben wij op een mooie 
manier afscheid van haar kunnen nemen.
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is er weer een stukje verleden 
verdwenen uit Zandvoort. 
Niet dat ik daar erg om 
treur, maar toch voelt het 
raar. Het doet me wel iets. 
Vooral als ik de lege plek op 
het Raadhuisplein zie waar 
op de grond twee opgerolde 
Nederlandse vlaggen non-
chalant op de straat liggen te 
dweilen. Het toont een stukje 
desinteresse van de eigenaar 
die ooit daar op het plein zat. 
Zijn naam is Manfred Berkhof 
alias de Leerman.
Ik weet nog goed hoe Manfred 
ongeveer 40 jaar geleden op 
een kleedje naast het VVV 
kantoor op het Raadhuisplein 
zijn sierraden verkocht. Met 
mijn vriendinnetjes liepen 
we na ons dorpsrondje vaak 
even langs om een praatje 
met hem te maken en kochten 
soms van ons zuurverdiende 
centjes een hebbedingetje. 
Zijn Nederlands was door-
spekt met zijn moedertaal. 
Elk seizoen kwam hij, zoals 
de gierzwaluwen, terug naar 
Zandvoort. Het kleedje werd 
ingeruild voor een groter hokje 
en pas veel later kwam er een 
permanent onderkomen in 
blauw/geel geschilderd. Ook 
het aantal honden breidde 
zich steeds meer uit, niet ie-
dereen was daar gecharmeerd 
van. Was in het begin ‘der 
Manfred’ nog een gezellige 
prater, vele jaren later werden 
zijn gesprekken steeds meer 
anti gemeente en voelde hij 
zich behoorlijk gepakt. Daarbij 
vergat hij te vertellen dat hij 
jarenlang illegaal stroom af-
tapte en geen huur betaalde.
Want net als iedere stand-
plaatshouder, moest ook 
Man  fred pacht betalen voor 
zijn onderneming en daar was 
hij niet blij mee! Iedereen die 
het horen wilde, vertelde hij 
hoe vals het was. Hij vergat 
alleen te vertellen wat een 
voorrechtpositie hij had. Jaren 
gedoogd, weinig betaald en 
zijn toko mocht altijd blijven 
staan. Ondanks alles zal ik en 
vele met mij Manfred 
missen. Net zoals je 
één visje zou missen 
uit het wapen van 
Zandvoort.

cartoon

Volgens mij…
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VVD raadslid Jerry Kramer

Een aantal weken geleden is het Zandvoortse VVD-raadslid 
Jerry Kramer telefonisch met de dood bedreigd. De Zand-
voortse Courant was al snel van de bedreiging op de hoogte 
maar in verband met het onderzoek en op verzoek van Kra-
mer zelf, na zijn aangifte, hebben wij geen berichtgeving 
daarvan gedaan. Onlangs werd een 49-jarige Haarlemmer 
voor de bedreiging aangehouden.

Met de nieuwe raad, worden er tevens nieuwe commissies gevormd. Hiervoor wordt ook 
de hulp van bijzondere commissieleden ingeroepen en deze personen moeten allemaal de 
goedkeuring van de raadsleden hebben. 

Omdat VVV Nederland dit jaar 125 jaar bestaat brengen 
alle regio VVV’s in Nederland dit voorjaar speciale jubile-
umfietsroutes uit. Dit was voor VVV Zandvoort het ideale 
moment om een fietsknooppuntenroute te ontwikkelen en 
dat is gelukt!

Zaterdag 24 april 2010 is er groot feest bij Riche aan Zee: 
Mojito By Night! De hele avond feesten en swingen met 
beats van DJ Dirtcaps, Guiliano S & Mister Rhythm. Uiter-
aard met een bruisende Mojito-bar.

Jerry Kramer met de dood bedreigd

Nieuwe commissies gevormd

Fietsknooppuntenroute

Vrijkaarten voor topfeest
De Haarlemmer is de 
schoon zoon van OPZ-frac-
tievoorzitter Carl Si mons, 
die zelf niets daarvan wist. 
De schoonzoon kon het niet 
verkroppen dat Kramer in 
het Haarlems Dagblad be-
paalde uitlatingen richting 
zijn schoonvader heeft ge-
daan en nam het recht in 
eigen hand.

Afgelopen weekend legde 

Opnieuw werd dinsdagavond, 
tijdens de raadsvergadering, 
een stemronde gehouden. 
Deze liep bijna perfect. Alleen 
de kandidaat van GBZ kreeg 
één stem tegen, de rest werd 
met algemene stemmen ge-
kozen. De commissies krijgen 
de volgende samenstelling: 

Commissie Raadszaken
Ellen Verheij en Jerry Kra-
mer, Bruno Bouberg Wil -
son en Liselot de Jong, Gijs 
de Roode en Cees Mettes,  
Nico Stammis en Ushi Riet-
kerk, Michel Demmers en 
Astrid v.d. Veld, Virgil Bawits 
en Cees van Deursen, Ruud 

De ‘Zandvoort, Duinen, Land-
goederen en Bollenvelden’ 
jubileumfietsroute is een 
prachtige fietstocht met 
Zandvoort als begin- en eind-
punt. De tocht voert u langs 
prachtige landgoederen ge-
legen aan de binnenrand van 
de duinen. Verder trapt u bij 
Vogelenzang door de we-
reldberoemde bollenvelden 
en ondergaat u de kleuren-
pracht van de vele soorten 
bloeiende bloemen. Tot slot 
voert deze tocht u door het 
prachtige Nationale Park 
Zuid-Kennemerland waar u 

Het feest wordt georganiseerd 
in samenwerking met By Night 
Events waardoor u verzekerd 
bent van een spetterende 
avond! Om dit te vieren en te 
promoten geeft Riche aan Zee 
10 vrijkaarten weg aan lezers 
van de Zandvoortse Courant. 
Om voor een vrijkaartje in 
aanmerking te komen, dient 
u een e-mail te sturen naar: 
riche@zandvoortsecourant.nl. 
Onder de aanmelders worden 

Simons de volgende ver-
klaring af: “Op woensdag-
avond 7 april 2010 en op 
donderdag 8 april 2010  
zijn mij feiten bekend ge-
worden over de bedreiging 
van Jer ry Kramer. Tot mijn 
spijt moet ik melden dat 
mijn schoonzoon daar-
voor verantwoordelijk is. 
Dat heeft hij mij afgelopen 
woensdagavond verklaard. 
Tot dan toe was ik daarmee 

kennismaakt met  één van 
Nederlands mooiste duin-
gebieden! Na deze fraaie 
afwisselende fietstocht, met 
onderweg voldoende door 
VVV Zandvoort geselecteerde 
‘afstappers’, keert u voldaan 
weer terug in Zandvoort. 

Ga erop uit en steun daar-
mee het Ronald McDonald 
Kinderfonds! Want van de € 2 
die u betaalt voor deze route, 
gaat er € 1 naar dit goede 
doel! De routekaart is ver-
krijgbaar bij VVV Zandvoort, 
Bakkerstraat 2/B, 023-5737933. 

de kaarten verloot. Reageren 
kan tot en met zondag 18 april 
aanstaande.

Mojito By Night, van 20.00 
uur tot 01.30 uur bij Riche 
aan Zee, Boulevard Barnaart 
67 in Zandvoort. Tickets kos-
ten € 8 en zijn verkijgbaar via 
ww.bynightevents.nl. Zie ook 
de advertentie op pagina 8 
van deze krant of kijk op www.
richeaanzee.nl.

geheel onbekend. Had hij 
mij over zijn voornemen 
ingelicht dan zou ik hem 
dat ten stelligste hebben 
ontraden. Bedreigingen 
zijn onder geen beding te 
tolereren. Mijn schoonzoon 
heeft mij laten weten zeer 
veel spijt te hebben van zijn 
impulsieve handelwijze. Hij 
handelde in een vlaag van 
woede naar aanleiding van 
een interview met raadslid 
Kra mer in het Haarlems 
Dag blad van woensdag 
24 maart 2010 waarin hij 
stelt: ‘Ik moet er niet aan 
denken dat straks hun par-
tijlid Simons wethouder 
wordt’. Mijn schoonzoon 
wil zijn spijt in een per-
soonlijk gesprek met raads-
lid Kramer tot uit drukking 
brengen om daarmee het 
bedreigende effect defini-
tief weg te nemen. Het is 
een zeer onverkwikkelijke 
zaak, die ongewild ook op 
mij reflecteert. Alhoewel 
ik part noch deel heb aan 
de impulsieve handelwijze 
van mijn schoonzoon, en 
die volledig afkeur, zal ik 
mij naar aanleiding van een 
gesprek met Jerry Kramer 
en het overleg binnen mijn 
fractie, beraden over mijn 
positie.”

Sandbergen, Willem Paap en 
Henk Keur. 

Commissie 
Planning & Control:
Belinda Göransson en Jos 
v.d. Drift, Carl Simons en 
Bruno Bouberg Wilson, 
Gijs de Roode en Gert Jan 
Bluijs, Nico Stammis en Ushi 
Rietkerk, Michel Demmers en 
Leo Miezenbeek, Virgil Bawits 
en Cees van Deursen, Robbert 
de Vries en Ruud Sandbergen, 
Henk Keur. 

Commissie 
Projecten & Thema’s:
Belinda Göransson en Mar-

tijn Hendriks, Dick Suttorp 
en Liselot de Jong, Gert Jan 
Bluijs en Cees Mettes, Ushi 
Rietkerk, Astrid v.d. Veld en 
Leo Miezenbeek, Virgil Bawits 
en Cees van Deursen, Ruud 
Sandbergen, Willem Paap en 
Henk Keur. 

Tevens werd de Hoor com-
missie samengesteld met 
een vertegenwoordiger van 
iedere partij in de raad. Een 
nieuwe fenomeen bood zich 
ook aan: Gert Jan Bluijs werd 
gekozen tot plaatsvervan-
gend voorzitter van alle com-
missies. Gezien zijn ervaring 
lijkt dat een goede zaak.
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Strandpaviljoen Boom 11
te Zandvoort
Tel.023-5717580

Op onze ouderwetse manier
Goulashsoep - 3 soorten vlees - Palacinka of

Vissoep - Zeebaarsfilet - Palacinka 

€10,50
Als brunch, lunch of diner. De gehele week door.

Graag tot ziens, fam. Boom

BEACHCLUB 7

FAR  OUT
Dit weekend Tapasmenu. 

Check de website voor de kaart.
Zondag 18 april vanaf 17.00 uur

Spaanse Live muziek
Reserveren gewenst: 023-5717170

www.far-out.tv

Dierenartsenpraktijk

Mevr. A.C. Dekker - Lukkassen

Spreekuur: ma. t/m vr. 13.00 - 14.00 uur
 ma.- wo.- vr. avond 19.00 - 20.00 uur
 en volgens afspraak

Lijsterstraat 7  -  2042 CH Zandvoort  -  Tel. (023) 571 58 47

Passage 2-4  Zandvoort
Tel.: 023-5716785

direzione: 
Alfredo Caramante

Het op één na grootste postbedrijf 
van Nederland

Sandd zoekt voor geadresseerde postbezorging

 

in Zandvoort

Postbezorgers M/V
(leeftijd minimaal 16 jaar)

Een goede balans tussen vrije tijd en verdiensten.
Een paar uur bezorgen op dinsdag en vrijdag.
De te bezorgen post wordt thuis afgeleverd.

Bel snel voor een wijk bij u in de buurt!

Bel 0800  726 33 28 (gratis)
of kijk op www.sandd.nl

Ideale bijverdienste voor studenten, huisvrouwen en senioren.

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

DORSMAN.NL OF 023-5714534

www.wapenvanzandvoort.nl                     
Tel.: 023-8223780
Geopend van woensdag t/m zondag

Gezellig! 
 

Gastbarkeeper Hans Bank 
staat zondag a.s. weer achter de bar!

Zondag 18 april vindt weer de halfjaarlijkse kledingver-
koop van nieuwe zomerkleding plaats bij kinderdagver-
blijf Pippeloentje. Er is zeer veel keus aan nieuwe kinder-
kleding van bekende populaire merken voor ten minste de 
helft van de prijs. 

Kinderkledingverkoop bij Pippeloentje 

Ook in de grootste kinder-
(tiener)maten is er volop 
keuze! Dus voor een nieuwe 
en toch voordelige zomerou-
tfit voor uw kind bent u daar 
zondagmiddag 18 april weer 

op het goede adres. Zoals 
gebruikelijk staat de koffie 
en limonade klaar en is de 
zandbak of de glijbaan van 
Pippeloentje een heerlijke 
uitlaatklep voor de kinderen 

na het passen. Het is dus 
zeker een aanrader om ko-
mende zondag tussen 12.00 
en 16.00 uur even binnen te 
lopen bij Kinderdagverblijf 
Pippeloentje, Burgemeester 
Nawijnlaan 101 te Zandvoort 
(aan de achterkant van het 
“Huis in het Kostverloren”). 
Voor meer informatie: 
Relinde Adegeest, tel . 
5713665 of 5717628.

Krant niet 
ontvangen?

Bel vrijdagmiddag 
06-1139 1478 of mail: 
info@zvo-verspreiders.nl
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Wilt u meer weten over de inrichting van de openbare ruimte? 
Of heeft u vragen of opmerkingen over de bestrating, straatver-
lichting, zwerfafval, speelplekken, straatmeubilair of soortgelijke 
zaken?  

U bent van harte welkom op het wijkspreekuur donderdag 
22 april van 19 tot 20 uur in het gemeenschapshuis, Louis 
Davidsstraat 17 te Zandvoort. Vooraf aanmelden is niet nodig; 
de koffie staat klaar!

ZANDVOORT SCHOON!? 
22 april wijkspreekuur in het centrum 

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)

dy’s Passion op zondag 25 
april om 14.00 uur bij Nieuw 
Unicum op de Brinck is ge-
heel gratis, zelfs uw auto 
kunt u gratis parkeren. Deze 
band speelt internationale 
shanty’s met invloed van 
Ierse muziek. Een aantal tek-
sten is ietwat ondeugend, 
niet in de laatste plaats van-
wege de samenhang met de 
voorkeur van de Ieren voor 
het geestrijke vocht. De lie-
deren gaan soms over de 
strijd van de Ieren tegen de 
Engelsen, het onrecht, de ar-
moe, maar ook over de liefde, 
de schoonheid van het land. 
De heren begeleiden zich 
met een trekharmonika, bo-
dhran, tin-whistle, gitaar en 
viool. Kom dus gezellig langs 
en laat u verrassen. 

Gezocht
Puilt uw boekenkast uit? 
Staan er bij u op zolder pla-
ten nutteloos te verstoffen? 

De regionale Lionsclubs 
ontvangt ze graag van 
u, of komen ze desnoods 
ophalen. Voor Zandvoort 
belt u tussen 18.00 en 
20.00 uur naar het vol-
gende telefoonnum-
mer 06-4757 6258 om 
een afspraak te maken 

wanneer de boeken en pla-
ten worden opgehaald. De 
opbrengst gaat dit jaar naar 
Het Duinhuis in Haarlem, 
een regionaal kinderdien-
sten-centrum (RKDC) voor 
kinderen en jeugdigen met 
een verstandelijke of meer-
voudige beperking. Op www.
lionsboekenbeurs.nl  vindt u 
alle informatie t.a.v. brengen 
en ophalen.

Sam’s kledinginzameling
Volgende week zaterdag 
vindt in Zandvoort weer 
de jaarlijkse kledinginza-
melingsactie van Sam’s 
Kledingactie voor Mensen 
in Nood plaats. U kunt dan 
van 10.00 tot 12.00 uur uw 

goede, nog draagbare 
kleding, schoeisel en 
huishoudtextiel in geslo-
ten plastic zakken afgeven 
bij de Agathakerk. Sam’s 
Kledingactie voor Mensen 
in Nood is één van de oud-
ste, charitatieve kledingin-
zamelaars van Nederland 
en wordt ondersteund 
door ruim 1000 vrijwilli-
gers. De opbrengst van de 
ingezamelde kleding komt 
ten goede aan de nood-
hulp-, wederopbouw- en 
preventieprojecten van de 
stichting ‘Cordaid Mensen 
in Nood’.

Fotoboek cadeau
De lente komt eraan en de 
zon gaat weer schijnen. 
Hoog tijd voor een goede 
zonnebril, zou je zeggen. 
Daarom organiseert SEA 
Optiek in de Haltestraat 
in de maanden april en 
mei de zonneglazen cam-
pagne ‘Natuurlijk zicht 
met de zonneglazen van 
Essilor’. Tijdens de actiepe-
riode krijgt u bij aankoop 
van originele Varilux zon-
neglazen het fotoboek 
‘Masters of Photography’ 
cadeau. Als u bovendien 
meedoet aan de National 
Geographic fotowed-
strijd dingt u mee naar de 
hoofdprijs: een unieke reis 
naar Finland voor twee 
personen.

Rommelmarkt  
Op zondag 25 april wordt 
van 10.00 tot 16.00 uur 
weer een overdekte rom-
melmarkt  gehouden 
in De Krocht. Er worden 
uitsluitend tweedehands 
spulletjes aangeboden 
alsmede antiek, curiosa, 
verzamelingen, boeken 
etc. De toegang tot de 
markt is gratis. Aan de bar 
zijn de gehele dag koffie, 
drankjes en broodjes ver-
krijgbaar.

Gewonnen
De grote wens van Wendy 
Jacobs en Maaike Cappel 
om een poppentheater in 
de Oranje Nassauschool te 
realiseren is uitgekomen. 
Ze deden met 37 andere 
deelnemers mee aan een 
TV wedstrijd en via www.
gaanwedoen.tv haalden ze 
het hoogste aantal stem-
men (915!) binnen en wer-
den genomineerd. De da-
mes zijn al druk bezig om 
de gewonnen subsidie van 
€ 3000 goed te besteden 
aan de belichting, techniek 
en allerlei andere attribu-
ten die nodig zijn voor hun 
poppentheater. Wanneer 
het poppentheater in 
Zandvoort van start gaat is 
nog niet bekend, maar wij 
houden u op de hoogte. Het 
is zeker een aanwinst voor 
groot en klein. 

Te duur parkeertarief 

Op een parkeermeter aan 
de Cort van der Lindenstraat 
is een papiertje geplakt 
met de volgende tekst: 
Parkeren hier is duur. Tarief 
parkeerterrein Zuid 200 m 
rechts € 6/dag 200m links 
2 uur gratis. Zou het briefje 
door een ontevreden toe-
rist opgeplakt zijn om z’n 
lotgenoten te alarmeren? 
In ieder geval is de wild 
plakker het niet eens met 
de Zandvoortse parkeer-
tarieven. Hopelijk wordt 
in de nieuwe raadsperiode 
het parkeerprobleem eens 
flink aangepakt. 

Ook gratis
Het optreden van de Pad-

vervolg - pagina 1  Indrukwekkende tentoonstelling

Moeilijk thema
Museumbeheerder Sabine 
Huls verwoordde in haar wel-
komstwoord het onderwerp 
van de tentoonstelling. “Met 
het zicht op de komende her-
denking en bevrijding van de 
WO II zal de tentoonstelling 
juist in Zandvoort een discus-
sie los moeten maken. Want 
ondanks dat het thema ‘ver-
volging’ al zo lang geleden is, 
is het verleden bij velen nog 
erg beladen. Er wordt nog 
steeds gesproken over wie 

Borghouts stapte per 1 
december 2009 op naar 
aanleiding van de IJsland-
affaire, waarin Noord-
Holland miljoenen verlies 
leed, en het foutieve decla-
ratiegedrag van een van zijn 

nu goed of fout was in de 
oorlog. Daarom is er op 5 mei 
de mogelijkheid om in het 
museum met elkaar en met 
de aanwezige kunstenaar 
Michael Weber in gesprek te 
gaan over dit moeilijke on-
derwerp.”

Vrijheid voor iedereen
“Elke stad of dorp in Europa 
heeft wel een Bahn hof stras-
se”, vertelt Weber in zijn korte 
toespraak. “Zelfs Zandvoort 
heeft er één. Heel toeval-

lig logeer ik al jaren in de 
Stationsstraat als gast bij de 
familie Koper. Met onze ex-
positie willen we u tonen dat 
het gaat om de vrijheid voor 
ons en onze kinderen, voor 
nu en in de toekomst.” Na 
de opening kwam er onder-
ling al een gesprek op gang 
waarbij iedereen zeer geraakt 
was over de getoonde kunst. 
In de nabijheid van een van 
de mooiste schilderijen van 
Weber, waarop een Jodenster 
met reliëf is weergegeven, 
legde de kunstenaar de sym-
boliek uit van de woorden 
‘verdeeldheid’ en ‘wantrou-
wen’ die nog steeds bestaan 
in het huidige Duitsland.

Een bezoek aan deze bijzon-
dere tentoonstelling is zeker 
de moeite waard. Op 5 mei is 
iedereen vanaf 11.00 uitge-
nodigd om kennis te maken 
met Michael Weber en met 
hem in gesprek te gaan over 
zijn werk. De tentoonstelling 
in het Zandvoorts Museum 
is tot 28 mei te bezichtigen. 

Nieuwe Commissaris van de Koningin
Provinciale Staten van Noord-Holland hebben de VVD’er Jo-
han Remkes voorgedragen als de nieuwe Commissaris van 
de Koningin (CvdK) in onze provincie. De vacature kwam vrij 
na het opstappen van de oud-CvdK, Harry Borghouts (GL).

Het schilderij vol symboliek van Michael Weber

Gedeputeerden. 

Johan Remkes is 58 jaar oud 
en is op dit moment Tweede 
Kamerlid voor zijn partij. 
Eer der, vanaf  22 juli 2002, 
was hij vice premier en mi-

nister van Bin nenlandse 
Zaken en Ko ninkrijks relaties 
in het kabinet Bal kenende 
I. De aanbeveling wordt zo 
spoedig mogelijk aan de 
staatssecretaris verzonden. 
Via de ministerraad gaat 
deze naar Hare Ma jesteit de 
Koningin voor een Koninklijk 
Besluit. Vervolgens vindt de 
installatie plaats tijdens een 
speciale vergadering van 
Provinciale Staten. 
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Bitumineuze dakbedekkingen Goot vernieuwing en reparatie
Pannen daken Koper en zinkwerk
Shingle daken Loodwerkzaamheden
Zinken en koperen daken Hemelwater afvoeren
Dakterrassen Stormschade en onderhoud
Dakisolatie Ook voor uw schilderwerken

Voor al uw voorkomende dakwerkzaamheden
Garantie 10 jaar op materiaal en uitvoering Tel: 023-573 1390
Bel voor vrijblijvende offerte of dakadvies Fax: 023-573 1393

DAK –  LOOD –  EN ZINKWERK

Karim en Mo
www.autobedrijfkarimo.nl

Curiestraat 10, 2041 CD Zandvoort T. 023-5733792
F. 023-5733793 E. autobedrijfkarimo@planet.nl

Onderhoud en reparatie alle merken
Occasions in - en verkoop

APK

 
Zandvoort

INTERNET VERKOOP BIJ OPBOD

Dit karakteristieke herenhuis, gelegen 
aan de Hogeweg, heeft o.a. 3 ruime 
slaapkamers, 2 badkamers, een 
voor- en achtertuin én een groot stuk 
grond (circa 200 m2) wat voor vele 
mogelijkheden zorgt! Authentieke 
details zijn volop aanwezig o.a. in het 
hoge plafond. Het is gelegen op loop-
afstand van het centrum, het strand 
en de duinen. Dit woonhuis verdient 
een renovatie. 

• UNIEKE KANS: Internetverkoop bij opbod vrijdag 7 mei a.s. om 15.00 uur;
• Woonhuis centraal gelegen met 3 ruime slaapkamers;
• Een object met mogelijkheden, renovatie is gewenst;
• Woonoppervlakte ca.150 m2, perceel 306 m2; 
• Zie voor digitale plattegronden en meer informatie www.greevenmakelaardij.nl.

EXTRA KIJKDAGEN:
• Donderdag 22 april a.s. van 19:30 tot 20:30 uur
• Zaterdag 24 april a.s. van 11.00 tot 13.00 uur

Hogeweg 68 A oude vraagprijs: 
€ 399.000,= k.k.

nieuwe VanaFpriJS: 
€ 289.000,= k.k.  

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

Unieke kans!

Geen nood!
Profiteer nu alsnog van de vele zomer bonusvoordelen 

en de wintersportvroegboektarieven.

Extra voor Toerkoop Zonvaart cliënten:

UIC korting EUR 45,-- *

ZandvoortPaskorting EUR 25,-- *

Bent U (nog) niet in het bezit van een kortingspas? 
Dan ontvangt U bij boeking de ZandvoortPas Gratis!!!

Uw specialist in 
maatwerk-cruises-golfreizen-camperhuur-

stedentrips-exotische reizen etc.

* vraag naar de voorwaarden

Kom langs bij Toerkoop Zonvaart, 
Grote Krocht 21, 
of surf naar www.zonvaart.nl

Laurel & Hardy

proudly presents:
DE LAATSTE

BAR BATTLE 2010
Team ZFM

met:
Joyce Vastenhouw

Maurice Mulder
Pascal v.d. Beek

Joop van Nes
Met:

De zingende bardame, de beroerdste barkeeper van 
Kennemerland en de beste muziek die er ooit gemaakt is!

Donderdag 22 april vanaf 20.00 uur

Wekelijks veel interessante aanbiedingen met uw ZandvoortPas
  Vraag nu uw Zandvoortpas 2010 aan! Kijk snel op pagina 12 en 13

VROEGBOEKKORTING GEMIST?
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Ook dit jaar wordt het
weer culinair genieten!

Uitslag Paaspuzzel

Bar Battle in laatste fase

De organisatie van J&K Culinair 2009 is druk bezig om 
deze zomer weer een fantastisch evenement te realiseren. 
In het weekend van 20, 21 en 22 augustus zal het Gasthuis-
plein zich weer vullen met pagodetenten, waar bezoekers 
zich te goed kunnen doen aan al het lekkers dat de onder-
nemers van Zandvoort zullen voorschotelen.

Afgelopen weekend werd de uitslag van de Paaspuzzel van 
de Zandvoortse Courant, die gedurende de afgelopen drie 
weken opgelost kon worden, bekend gemaakt. Opvallend 
was de derde prijs van de pas 7-jarige Tisja Lijnzaat.

De Bar Battle, de strijd tussen lekenteams in drie horeca-
bedrijven, is een groot succes. Afgelopen donderdag was 
het eerste van drie mysterieteams actief in dancing Fame, 
waarmee de laatste ronde werd ingeluid.

Tisja Lijnzaat met haar prijs

Soul Brothers in Fame

evenementen agenda
15 Bar Battle - 11e ronde: Mystery Team 2 in 

de Klikspaan. Aanvang 20.00 uur

17 Open dag Fotokring - Jaarlijkse expositie van 
Fotokring Zandvoort. Bibliotheek, 10.00-14.00 uur

18 Kerkpleinconcert - Koorconcert  Sine Nomine. 
Protestantse kerk, aanvang 14.30 uur 

18 American Sunday -  Circuit Park Zandvoort 

18 Jazz café - SPOOR 5 in café Alex, aanvang 16.30 uur

22 Bar Battle - 12e ronde: Mystery Team 3 in 
Laurel & Hardy. Aanvang 20.00 uur

24 Mojito by Night! - Dansfeest bij Riche, 
 20.00-01.30 uur

24 Genealogie inloopochtend - Familiestamboom 
 uitzoeken in het Zandvoorts Museum, 
 10.00 – 13.00 uur

25 Rommelmarkt - De Krocht, 10.00 - 16.00 uur

30 Koninginnedag 

30 Zeepkistenrace 

April

VVV Zandvoort: 7 dagen per week geopend!

De slagzin die gevormd moest 
worden uit de letters in de ad-
vertenties van de afgelopen 
drie weken was: Met Pasen 
vieren Christenen dat Jezus 
uit de dood is opgestaan. Uit 
de vele goede inzendingen 
werden drie winnaars ge-
loot. Mevrouw T. Dorst won 

Omdat het de bedoeling is, 
dat dit smakelijke weekend 
jaarlijks terugkeert, zal het 
vanaf nu de naam Culinair 
Zandvoort dragen. Iedereen 
in Zandvoort en omstreken 
zal dan begrijpen wat er 
gaat gebeuren in Zandvoort. 
De organisatie kijkt al likke-
baardend uit naar een ge-
weldig weekend en hoopt u 
allen tegen te komen met 
een hapje en een drankje.

Ondernemers die nog geen 

De ‘Soul Brothers’, een ini-
tiatief van een aantal soul-
liefhebbers, zeg maar lief-
hebbers van de beroemde 
Motown sound, maakten er 
een schitterende avond van. 
Gestoken in kostuums uit 
de jaren zestig/zeventig die 
kenmerkend zijn voor de be-
roemde muziekstal, maakten 
ze er een echt feest van. Ook 
de muziek die daarbij hoort, 
werd hogelijk gewaardeerd. 
De op een na laatste Bar 
Battle van dit winterseizoen 
is vanavond in De Klikspaan, 
waar een team van Holland 

Healthclub Zandvoort
Direct achter het strand is zeven jaar geleden uit een oude 
garage een hypermoderne sportschool gebouwd met de 
allernieuwste apparatuur, heerlijke douches, een sauna en 
een zonnebank. Samen met zijn partner Monique Biesot 
heeft eigenaar Hans Jansen met Healthclub Zandvoort 
400 m2 fitnessruimte gecreëerd, waar je zowel individueel 
als onder professionele leiding onbeperkt kunt trainen. 

Fitnesstraining bij Healthclub

een gourmetschotel van 
slagerij Marcel Horneman, 
Voor T. Hartman lag een 
kilo Hollandse kaas klaar bij 
Kaashuis Tromp en de derde 
prijs, een chocolade ei aange-
boden door  Chocoladehuis 
Willemsen, was voor de pas 
7-jarige Tisja Lijnzaat. 

uitnodiging hebben ontvan-
gen maar wel graag willen 
deelnemen aan Culinair 
Zandvoort, kunnen even 
een e-mail sturen naar cu-
linair@janssenenkooy.nl. 
Dan zal per omgaande alle 
informatie voor deelname 
worden toegestuurd.

Casino Zandvoort zal pro-
beren om de hoogste om-
zet, het criterium om de 
Bar Battle te winnen, in de 
wacht te slepen. Wij ‘gok-
ken’ erop dat het ze niet zal 
lukken maar gaat u dat zelf 
aanschouwen vanaf 20.00 
uur. De laatste Bar Battle is 
22 april in Laurel & , dan zal 
een team van ZFM Zandvoort 
zijn opwachting maken. Na 
deze aflevering zal bekend 
worden gemaakt welk team 
de hoofdprijs, een weekend-
arrangement in Sunparks, in 
de wacht heeft gesleept.

Het jongste lid is 14 jaar en 
het oudste maar liefst 86… 
Healthclub Zandvoort biedt 
een ruime mogelijkheid 
aan apparatuur. Zo beschikt 
men over 15 spinningfietsen, 
waarop in groepsverband 
onder opzwepende muziek 
de koolhydraten worden 
verbrand; met behulp van de 
cardiotoestellen kan gewerkt 

worden aan het uithoudings-
vermogen en het verstevigen 
van de been-, bil- en heupspie-
ren, terwijl het gebruik van de 
krachttoestellen de spieren in 
het boven- en onderlichaam 
versterken. Hans legt uit: 
“Vanzelfsprekend houden wij 
bij de eerste keer een intake 
gesprek, omdat wij graag wil-
len weten wat men wil be-

Advertorial

reiken. Aan de hand hiervan 
maken wij een schema, dat in 
de loop van de weken wordt 
aangepast.” 

‘Slim Bellies’
Sinds kort  beschikt  de 
Healthclub als enige in 
Zandvoort over een aantal 
‘Slim Bellies’. Deze revolutio-
naire gordel met twee druk-
kamers heeft een masserend 
effect en laat het lichaam 
extra vet verbranden door de 
doorbloeding in de buikzone 
te activeren. Het resultaat is 
dat niet alleen de huid strak-
ker en elastischer wordt, maar 
het gebruik van de Slim Belly, 
in combinatie met een matige 
conditietraining gedurende 
40 minuten, zorgt ervoor dat 
binnen vier weken gemiddeld 
6,5 cm buikomvang wordt 
verloren. Het plaatselijke vet 
wordt door die toegenomen 
doorbloeding uit de buik naar 
de spieren gestuurd, waar het 
als brandstof wordt gebruikt. 
En een ieder weet dat het, op 
liposuctie na, bijzonder lastig 
is om plaatselijk af te slanken. 
De kosten voor het gebruik 
van twaalf keer de Slim Belly 

bedragen € 79,60 en staan 
los van de verschillende, zeer 
redelijk geprijsde, abonne-
menten.

Bij Healthclub Zandvoort 
kan ook gebruik gemaakt 
worden van de expertise 
van een Allpro personal trai-
ner. Hij biedt je een persoon-
lijk programma met leuke, 
uitdagende en verrassende 
oefeningen, zowel binnen 
als buiten. Na afloop van 
de trainingen kan men een 
heerlijk kopje koffie/thee 
drinken, of een keuze maken 
uit het grote aanbod aan 
sportdranken. Tot slot meldt 
Hans dat zij in Haarlem 
aan het Klein Heiligland 
Beautyline Haarlem bezitten, 
de inmiddels langstlopende 
damessportschool.

Healthclub Zandvoort, Burg. 
van Fenemaplein 27, Zand-
voort is zeven dagen per 
week geopend: ma. t/m za. 
van 09.00 tot 22.00 uur 
(vr. 21.00 uur) en zondags 
van 10.00 tot 14.00 uur. Tel. 
5735112. www.healthclub-
zandvoort.nl 

Founded by

Zandvoort
20, 21 & 22 augustus

Culinair
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www.sportinzandvoort.nl
“Sporten houdt de geest jong en het lichaam vitaal”

Bespaar op uw makelaar door samenwerking!

Vaste courtage € 695,00
Kijk voor meer info op www.trendmark.nl

of bel Mark Grote
023 – 573 47 12

Uitnodiging
Een hair make-over van Balmain

Woensdag 28 april a.s. in de salon van

Gedurende een avond van twee uur kunt u de collectie bekijken, aanbrengen
en zien hoe u uw haar kunt opsteken of een volume in het haar kan aanbrengen.

Ook extensions een treatment of volume behandeling.
Bent u geïnteresseerd en wilt u eens zien hoe het gaat, dan kunt u 

ons bellen om voor deze avond een afspraak te maken.

Bij Lavogue Coiffures - www.lavogue-zandvoort.nl
Dames + heren •  Haltestraat 22, 2042 LM Zandvoort  •  Tel.: 023 5730172
Wij zijn geopend van dinsdag t/m vrijdag van 09.00 uur tot 17.30 uur.
Donderdag van 09.00 uur tot 21.00 uur. Op zaterdag van 08.30 tot 15.00 uur.

Woensdag 28 april a.s. tussen 19.00 en 21.00 uur
Bel snel want VOL = VOL!!! Tel.: 023-5730172
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column 
Poltiek

Mooie termen als respect, 
helderheid, transparantie 
dansten gisteravond door de 
raadszaal in het begin van de 
eerste raadsvergadering na de 
verkiezingen. De beoogde wet-
houders Tates (VVD), Toonen 
(PvdA) en Sandbergen (CDA) 
zaten al klaar om met een 
bliksemstart te beginnen aan 
hun moeilijke en uitdagende 
klus. Een frisse wind, een 
nieuwe start, een ongelooflijk 
positief coalitiestuk, wat kon 
er nog gebeuren? De raadsle-
den moesten nog even schrif-
telijk stemmen voor of tegen 
de wethouders. Voorzitter 
Meijer begint met de uit-
slag. Het eerste briefje: Tates.. 
tegen, Sandbergen.. tegen, 
Toonen.. tegen. Een olijkerd 
in de raadszaal zegt nog: wie 
zou dat nou kunnen zijn? Hij 
krijgt de lachers op zijn hand, 
de burgemeester vraagt om 
rust. Maar dan weer een tegen 
voor Tates en uiteindelijk krijgt 
hij maar acht stemmen voor 
en acht tegen. Te weinig dus! 
Wilfred Tates, hij zal uiteinde-
lijk heus wel verkozen worden 
tot wethouder als de VVD in 
de volgende raadsvergade-
ring compleet is. Dat zich niet 
direct een meerderheid voor 
hem aftekende is niet alleen 
erg pijnlijk, maar het betekent 
ook dat er een van de raads-
leden uit de coalitiefracties 
(goed voor in totaal negen 
stemmen gisteravond) tegen 
heeft gestemd. Wie is deze 
mol? Hoogst waarschijnlijk 
ie mand uit de VVD zelf en 
daarmee is de toon gezet voor 
de komende vier jaar. Of toch 
een van de CDA-raadsleden, u 
weet wel, van de partij die nog 
geen vier maanden geleden 
een motie van wantrouwen 
tegen Tates indiende en nu zó 
graag met diezelfde wethou-
der wil samenwerken. Er ging 
dus weer eens een bom af in 
de raadszaal. Ach, saaie, slaap-
verwekkende politiek is ook 
niets. In Zandvoort komen we 
niets tekort. En er zijn 
zelfs Haarlemmers die 
daarbij een handje hel-
pen, maar zij kunnen 
zich er beter helemaal 
niet mee bemoeien. H

an
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m
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Tegenwoordig ben je als 59-jarige nog lang niet afgeschreven en sta je in de kracht van 
je leven. Voor de watertoren (1951) van Zandvoort ziet de toekomst er echter somber uit. 
Ze is het twistpunt geworden tussen gemeente, projectontwikkelaars en bewoners. Een 
echte metamorfose zit er nog niet in.

Toekomst van de Zandvoortse watertoren nog steeds onzeker

door Nel Kerkman

Na de verwoesting van de 
oude watertoren tijdens de 
2e Wereld Oorlog door de 
Duitsers, werd tussen 1949 en 
1951 een nieuwe Zandvoortse 
watertoren gebouwd als 
symbool van de herrijzenis. 
De achthoekige toren met 
een hoogte van 48 meter is 
gebouwd naar een ontwerp 
van architect J. Zietsma. Als 
uitzichttoren was de toren 
voor de toerist een geliefd 
object met op de bovenste 
verdieping een restaurant.

Gemeentelijk monument
De watertoren is door het 
college in 1999 aangewezen 
als beschermd, gemeentelijk 
monument. Het betekent dat 
de Monumentenverordening 
van toepassing is en die be-
paalt dat een beschermd 
gemeentelijk monument 
(zoals de watertoren) niet 
mag worden beschadigd of 
vernield en niet zonder ver-
gunning mag worden afge-
broken, verstoord, verplaatst 
of gewijzigd. Voor het slopen 
van de watertoren moet 
de eigenaar een vergun-
ning aanvragen bij het col-
lege, waar de regels van de 
Monumentenverordening en 
andere algemene wetgeving 
van toepassing zijn.

Verkoop toren
In de voorgaande jaren kre-
gen meerdere wethouders 
met de onderhoudsplicht 
van de watertoren te maken. 
In 2002 oordeelde de kanton-
rechter dat de gemeente per 
direct moest beginnen met 
het achterstallig onderhoud 
op straffe van een dwang-
som van € 10.000 per dag. 
Tijdens de raadsvergadering 
van 4 februari 2003 verwe-
ten de PvdA, de OPZ en het 
CDA de toenmalige wethou-
der Michel Demmers (2002-
2006) dat hij een uitdrukke-
lijke bestuursopdracht had 
genegeerd waardoor de raad 
te summier werd geïnfor-
meerd over de toekomstige 
ontwikkelingen van de water-
toren en het Watertorenplein. 
Ofschoon de getaxeerde 
waarde van de watertoren bij 
verkoop € 600.000 bedroeg, 
werd in 2006 de toren met 
1000 m2 (bouw)grond voor 
het symbolische bedrag 
van € 25.000 verkocht aan 
Watertoren Zandvoort CV 
(WZCV), bestaande uit ING 
Real Estate en Aqua Turis 
waaronder de voormalige 
huurder van de watertoren 
Co .v.d. Graaf. Bij de behande-
ling van het verkoopvoorstel 
eiste de raad ondermeer dat 
de toren niet zou worden ge-
sloopt.

Prijsvraag
Omdat het bestemmings-
plan Middenboulevard in 
2008 niet werd goedge-
keurd door de provincie 
Noord Holland is ook de 
voorgestelde prijsvraag, in 
2007 uitgeschreven door 
de gemeente en de WZCV, 
in de gemeentelijke prul-
lenbak beland. Inmiddels is 
het nieuwe bestemmings-
plan door de raad eind 2009 
aangenomen waarin wordt 
aangegeven dat er geen be-
bouwing aan de oostzijde en 
zuidoostzijde is toegestaan. 
Er zijn diverse schetsen voor 
een tweede (woon)toren van 
ca. 24 meter in het verlengde 
van de elleboog achter de 
watertoren die met de bo-
venste laag aansluit op de 
watertoren. Deze plannen 
zijn besproken in diverse 
overleggen met omwonen-
den van het Watertorenplein 
en de gemeente. Volgens de 
eigenaren van de watertoren 
zijn zij nooit bij de overleg-
gen uitgenodigd. Zij vinden 
dat, vanuit de relatie tussen 
partijen en de koopovereen-
komst, een teleurstellende 
en onacceptabele situatie.

Afspraken
Het consortium van de 5 
particuliere investeerders 
(WZCV) vindt: “Vanaf 1994 Bouwvoorstel uit 1995 door architectenbureau Ed Wassenberg

 Bouw van de Watertoren, gezien vanaf het strand | Foto: Archief Rob Bossink

heeft de gemeente nooit 
laten horen wat ze wél wil, 
maar wel wat ze niet wil. 
Verder heeft de gemeente 
bewust de toren verkocht 
om samen met ons de (her)
ontwikkeling te realiseren en 
de grondwaarde die bij het 
project ontstaat op 50-50% 
basis te delen. Tevens wor-
den de gemaakte afspraken 
in de koopovereenkomst niet 
nageleefd door de gemeente. 
Gezien de samenwerking is 
het nooit de bedoeling ge-
weest om een bouwaan-
vraag te doen op basis van 
de oude bouwverordening. 
Overigens is het zo dat op het 
gebied van de watertoren 
een zogenaamd voorberei-
dingsbesluit rust waardoor 
elke bouwaanvraag niet 
hoeft te worden behandeld.”

Toekomst
In de nadagen van zijn ver-
trek als wethouder geeft 
Marten Bierman aan dat de 
gemeente geen uitspraak zal 
doen over de ontwikkeling 
rond de watertoren omdat 
men in een procedure bij de 
Raad van State is verwikkeld 
met WZCV. De toekomst van 
de watertoren laat Bierman 
over aan zijn opvolger in 
het college. De WZCV is ten 
aanzien van de toekomst-
plannen van de watertoren 
minder hoopvol. “Er kan op 
dit moment niets, omdat in 
het bestemmingsplan geen 
ruimte is gelaten voor een 

nieuwe watertoren terwijl 
dit wel de afspraak was. De 
toren staat op de gemeen-
telijke monumentenlijst en 
kan niet zomaar gesloopt 
worden. Overigens wordt 
de conditie van het gebouw 
er niet beter op. Misschien 
moeten we er aan gaan 
denken om de watertoren in 
plastic te verpakken en hek-
ken er omheen plaatsen.” 
De omwonenden daaren-
tegen willen liever vandaag 
dan morgen de toren op 
de Rijksmonumentenlijst 
geplaats hebben en willen 
het torengebouw in zijn 
oorspronkelijke staat be-
houden. Daarnaast vinden 
zij dat er niet gebouwd mag 
worden rond de watertoren 
om de kleinschaligheid van 
de Westerparkbuurt te waar-
borgen.

Kosten
Tenslotte is de hamvraag: 
wat zijn de kosten voor de 
gemeenschap bij sloop of 
bij renovatie van de water-
toren? Dat het de gemeen-
schap veel geld gaat kosten 
staat als een paal boven wa-
ter. Want, na 4 jaar leegstand, 
slaat het verval van de toren 
langzaam maar zeker toe. Eén 
van de muren van de erfaf-
scheiding is al ingestort. Het 
wordt tijd om te gaan han-
delen in plaats van te praten 
wat er met het bijna 60-ja-
rige beeldbepalende gebouw 
moet gaan gebeuren.
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VAN AACKEN 
GLASZETTERSBEDRIJF 
levering en plaatsing alle glassoorten.

NU OOK:
vernieuwen kozijnen & schilderwerk.

vrijblijvende offerte!
023-5720480 / 06-41374921
e-mail: aacken@kpnmail.nl

L. Paap medische 
hulpmiddelen. 

SLECHTZIENDE PRODUCTEN 
o.a  webbox, loepen, 

brailleren, groot letter 
artikelen, telefonie,

sprekende horloges, enz. 
i.d.m. vergoeding 

via zorgverzekeraar. 
Bel voor een afspraak 

bij u thuis;
 06-51815360

.........................................................
Deze zomer genieten

 van prachtig 
verzorgde voeten? 
Dat kan! Voor maar 

25 euro een complete 
pedicurebehandeling 

inclusief nagels lakken! 
Bianca Kuipers bij De Salon

tel: 06-28234588
.........................................................

Te huur GARAGE
 in centrum Z’voort, 

groot ca. 30 m2

€ 250,= p/maand
Te huur GARAGE/
OPSLAGRUIMTE 

in centrum Z’voort , 
groot ca. 80 m2

€ 795,= p/maand
Te huur GARAGE/
OPSLAGRUIMTE 

in centrum Z’voort, 
groot ca. 65 m2

€ 565,= p/maand
Info Greeven Makelaardij o.g.

Telefoon 023-5739234
.........................................................

Haringsnijder gezocht. 
Voor onze zaak in Haarlem 

zoeken wij een ervaren 
haringsnijder voor 

de zaterdagmiddag en 
voor 9  t/m 30 juni 

(Hollandse nieuwe). 
Info Philip: 

06-50643483 (na 18.00 uur)
.........................................................

Bril verloren. 
Woensdag 7 april op 
het Witte Veld achter 

het station. Merk: 
Alain Mikli, in zwarte 

koker. Gaarne reactie op
 tel. 06-3850 3690 

of 5730385
.........................................................

Wie heeft er een
 ligplaats naast Sandy Hill 

en maakt er dit jaar 
geen gebruik van? 
Tel. 06-2877 8855

ZANDKORRELS
Behang- en schildersbedrijf 

Arnold Nijkamp 
Tel/Fax 571 31 72 

Mobiel 06-54 264 259 
Voor al uw behang-, wit- en 
schilderswerkzaamheden 

www.arnoldnijkamp.nl 
.........................................................

Kabel-internet/adsl 
installa  teur helpt bij alle 

PC-PRO BLEMEN. 
Advies en aanleg 

(draadloos) netwerk. 
Ook avonden/weekend.

 Rep-it, to taal 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

.........................................................
Beautysalon MYRNA 

Van Speijkstraat 2/101, 
2041KL Zandvoort. 

Behandeling volgens 
afspraak, ook ‘s avonds. 

Tel. 5720108 of 06-48318230
.........................................................

Te huur: garage Van 
Galenstraat. € 115,- per 

maand. Tel. 06-53256274
.........................................................

Auto kopen of verkopen? 
Een dure reparatie, 
onderhoudsbeurt, 

APK of schade ?
Het kan altijd goedkoper!! 

Bel Patrick van Kessel 
06-55383624 of kijk op  
www.autoverkoper.nu

.........................................................
Nagelstyliste worden?? 
De opleiding tot nagel-

styliste begint met de gratis 
introductie avond bij  
A.B. Nails in Haarlem.  

Schrijf je in via 
www.abnails.nl 

of bel 023-5245005.
.........................................................

Pedicure Beata Visser 
Ge specialiseerd in de 

diabetische en reumatische 
voet- en nagelcorrectie. 
Tel. 06-52461796 / 023-

5715921. Bilderdijkstraat 22, 
Zandvoort. Diabetische 

en reumatische voet 
worden vergoed door 

zorgverzekeringen.

ZANDKORRELS INVULBON
Met ZandvoortPas korting op een zandkorrel

Particuliere zandkorrel €7,50
Met ZandvoortPas €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 zandkorrel €12,50 (excl.BTW)
Met ZandvoortPas €10,-
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, Kleine Krocht 2
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 verkeerde of onjuiste inhoud 
van Zandkorrels. Zet- en typefouten voorbehouden. 

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

Vaste planten
Struiken en heesters

Bemesting voor gazon en border

Van Stolbergweg 1 -  Tel. 57 170 93

Een ander mens 
met bloemen

Specialist voor al uw bloemwerken.
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Mooie jazzklanken 
met fluitist Bart Platteau

Druk weekend voor 
de Bomschuit Bouwclub

Kamerkoor Sine Nomine 
bij Kerkpleinconcert

Dit keer was het Bart Platteau op zijn dwarsfluit die op 

weergaloze wijze zijn muziekinstrument(en) bespeelde. 

Een select jazzpubliek genoot afgelopen zondag van de 

prachtige klanken en het virtuoze spel van hem.

De in 1977 opgerichte Historische modelbouwvereniging de 
Zandvoortse Bomschuit Bouwclub was afgelopen weekend 
erg actief. De uit 20 leden bestaande club toonde op zater-
dag 10 april tijdens de open dag hun op schaal gemaakte 
kunstwerkjes. Zondag 11 april onthulde mederestaurateur 
Willem Bakkenhoven de gerestaureerde schelpenkar. 

Komende zondag zal in het kader van de Kerkpleinconcerten 
van stichting Classic Concerts het Alkmaarse kamerkoor Sine 
Nomine optreden in de Protestantse kerk aan het Kerkplein. 
Het koor wordt bijgestaan door de (mezzo)sopraan Karin ten 
Cate, Ralf Nagelkerk aan het orgel en het blokfluitkwintet 
SN5. Het geheel staat onder leiding van dirigent Paul Valk.

Het koor Sine Nomine komt naar Zandvoort

Bart Platteau in De Krocht Willem Bakkenhoven onthult de schelpenkar, met hulp van Sabine Huls

Het nummer ‘Windows’,  
van Cick Corea, subtiel ge-
speeld door deze begaafde 
fluitist, werd door het pu-
bliek gewaardeerd met 
een warm applaus. Heel 
apart was het nummer 
‘Sunrise in Kyoto’ van zijn 
Cd Nighttrain. Hierbij ge-
bruikte hij een houten fluit. 
“Eigenlijk behoor je het op 
zijn Japans op een bamboe-
fluit te spelen”, legde hij uit, 
“ik gebruik echter de houten 
fluit voor dit nummer.” Bij 

veranderen. Als hij helemaal 
af is dan komt hij in de eta-
lage van de kunstwinkel aan 
het Gasthuisplein te staan.” 
Buiten de vele bomschuiten, 
badkoetsjes en viskarren die 
op schaal zijn nagebouwd, 
waren er ook flessen met 
daarin een piepklein bom-
schuitje. Er was zelfs een 
gloeilamp met een bootje 
erin. Hoe krijg je het voor 
elkaar. Dat deze hobby niet 
alleen voor mannen is, blijkt 
uit het feit dat ook vrouwen 
lid zijn van de bouwclub.

door Lienke Brugman

Zoals gebruikelijk was De 
Krocht niet tot de nok toe 
gevuld. Jammer! Waar krijg 
je voor € 15 zoveel waar voor 
je geld! Veel nummers die 
Platteau ten gehore bracht 
waren geschreven door 
zijn vrouw Amina Figarova, 
waaronder het eerste num-
mer ‘Atraccion’. Ook ‘Canal 
Street Blues’ kwam van haar 
hand. Sterke nummers met 
een heel speciaal geluid.

De nieuwe voorzitter van de 
Bomschuit Bouwclub, Gerrit 
Schaap, verwelkomde met 
een stevige handdruk ge-
interesseerde bezoekers bij 
de jaarlijkse open dag. Op 
de lange werktafels ston-
den de pronkjuweeltjes van 
de leden. Zo te zien hebben 
ze beslist niet stil gezeten. 
Eén van de leden, Eli Paap, 
vertelde dat hij een halfjaar 
over de nagebouwde oude 
watertoren heeft gedaan. 
“Maar de ramen zijn niet 
naar mijn zin, die ga ik nog 

Het repertoire van het 
koor bevat muziek uit de 
Renaissance tot de moder-
ne tijd. het wordt dus en 
zeer gevarieerd concert met 
zowel voor als na de pauze 
een groot aantal werken  
van diverse componisten 
uit de loop der eeuwen. 
Nagelkerk zal onder ander 
de Toccata in Seven op het 
beroemde Knipscheerorgel 
spelen.

Het gratis toegankelijke con-
cert begint om 15.00 uur, de 
kerk gaat om 14.30 uur open. 
Na afloop is er een open 
schaalcollecte, bestemd voor 
nieuwe sanitaire voorzienin-
gen bij de kerk.

het horen van deze zuivere 
klanken waande je jezelf in 
exotische sferen. Heel ver 
weg in een land waar de 
zon langzaam aan de hori-
zon verschijnt. Prachtig ge-
speeld en zeer indrukwek-
kend.

Na de pauze werd het con-
cert voortgezet met onder 
andere ‘Come escape with 
me’, ‘In a Sentimal Wood’ 
en ‘Stablemotes’. Met het 
laatst gespeelde nummer 
‘Spain’, bewezen de overige 
musici op de juiste plaats te 
zitten. Een ware ovatie kreeg 
Erik Kooger die als een virtu-
oos het drumstel tot leven 
bracht. Ook Johan Clement 
excelleerde als vanouds op 
de vleugel. Met contrabas-
sist Eric Timmermans als 
ritmische ondersteuning 
kreeg deze grijze zondag-
middag een zonnig besluit. 

Zondag 8 mei is het laatste 
optreden van het voorjaar-
seizoen met een optreden 
van zanger Gé Titulaer in De 
Krocht.

Onthulling Schelpenkar 
Tijdens de viering van 
het 150-jarig bestaan van 
Zandvoort werd de laat-
ste originele Zandvoortse 
schelpenkar enkele malen 
gebruikt maar belandde 
daarna in één van de ga-
rages van de politie. Bij de 
afbraak van de garage werd 
de schenking uit 1978 ‘her-
ontdekt’, maar hij moest 
wel opgeknapt worden. 
Uiteraard was de Bomschuit 
Bouwclub bereid om de kar 
te renoveren. Voor de derde 
keer ging de kar terug naar 
de ruimte achter het club-
huis voor restauratie. De 
planken, bomen en wiel-
assen zijn vernieuwd en 
de schelpenkar staat sinds 
afgelopen zondag weer 
te pronken naast de voor-
deur van het Zandvoorts 
Museum. Hopelijk gaat de 
kar weer jaren mee want we 
moeten zuinig zijn op het 
Zandvoorts verleden.

Voor meer informatie over 
lidmaatschap, donateur of 
opdrachten gaat u gewoon 
langs op de clubavond, elke 
dinsdagavond van 19.00 tot 
22.00 uur, op de Tolweg 10a 
of kijk op www.bomschuit-
bouwclub.nl.

C U L T U U R

Sporen uit het verleden
Drukkerij 

Stichting Behoud Zandvoorts Erfgoed Zandvoort (BZCE) 
is op zoek naar de namen van de medewerkers die op 
de foto staan voor de drukkerij van Wim Gertenbach. De 
drukkerij was gevestigd aan de Achterweg. 

Tekst en foto Nel Kerkman

Drukker Wim Gertenbach 
en zijn naaste medewer-
kers Piet Paap en IJs de Jong 

werden op 31 januari 1942 
door de Sicherheitspolizei 
gearresteerd omdat ze 

vanaf eind 1941 illegaal 
‘Het Parool’ drukten. 
Wim Gertenbach werd 
op 5 februari 1943 op de 
Leusderheide gefusilleerd. 
IJs de Jong en Piet Paap, die 
in eerste instantie ook ter 
dood werden veroordeeld, 
kregen elk 15 jaar gevange-
nisstraf en overleefden de 
oorlog. Eind april wil stich-
ting BZCE ter nagedachte-
nis een gedenkplaat aan-
brengen bij de voormalige 
drukkerij. Weet u de namen 
van degenen die op de foto 
staan? Stuur dan uw ge-
gevens op naar  sporen@
zandvoortsecourant.nl.



Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week 
Maak elke 
woensdag,
donderdag en 
vrijdag gebruik 
van de 4 = 2 
actie en dage-
lijks van onze 
dagschotel

Hartelijk welkom in het

www.wapenvanzandvoort.nl 
Gasthuisplein 10

2042 JM Zandvoort 
Tel.: 023-8223780

Maandag en dinsdag gesloten

Medina Woninginrichters 

www.medina-woninginrichting.nl

023-531 78 40 
Haltestraat 56
2042 LP Zandvoort

Aanbieding voor de maand april: Laminaat - met  
10 jaar garantie - € 13,95 per m² inclusief  ondervloer

(Vouw)gordijnen	 Tapijt
Vitrages	 Vinyl
Luxaflex	 Laminaat
Zonwering	 Parket

Nieuwe collectie SIA
is binnen

Alles voor in en om het huis
Pashouders 5% korting

 Hele maand april  voor Pashouders:
Ierse lamscarre 

normaal 100 gram € 3,49
nu voor € 2,99

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

Oude kaas van het huis
tenminste 16 maanden natuurgerijpt

Let op: heel kilo nu
van € 14,90 voor € 9,90

tegoeDBon 
voor 1 grAtIS 

ZANDKORREL

Bestel nu de ZandvoortPas 2010

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 vanaf 1 januari 2010 tot en  
met 31 december 2010.

Uw op naam gestelde ZandvoortPas 
wordt, tezamen met een welkomstkado, 
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.

ZANDVOORT PAS  

Dobey Zandvoort
Grote Krocht 28
2042 LX Zandvoort
023-5719345

 5%
korting*

Op vertoon van

*Korting geldt niet op aanbiedingen

raveer een keer

 

Voor al uw graveerwerk.
www.graveereenkeer.nl
Tel: 023 8887758

  10% korting 
voor pashouders.



Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week 

Winkeliers: 
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
Massage bij Rosa - www.massagebijrosa.nl
Plony’s Haarwinkel - Kosterstraat
Toerkoop Reisbureau - Grote Krocht

Mode en trends: 
Belli E Ribelli Kinderkleding - Haltestraat
Bibi for Shoes - Kerkstraat
Blitzkickers - Haltestraat 61A
Graveer een keer - 023-888 77 58
Sea Optiek - Haltestraat

Wonen en onderhoud:  
Avenue Living & Giving - Kerkstraat
De Bode woonaccessoires - Kerkstraat
Koene Cleaning Service - 06-1432444
Medina woninginrichters - Haltestraat 
Marlène Sjerps Internet - 06-18868837
Versteege’s IJzerhandel - Pakveldstraat

Horeca: 
Harocamo - Kerkstraat
Het Wapen van Zandvoort eten en drinken - 
Gasthuisplein 
Mollie & Co Restaurant - Verlengde Haltestraat
Open Golf Zandvoort - Duintjesveldweg 
Take Five aan Zee Restaurant - Strand nr 5
Zaras, Café Restaurant - Haltestraat

Lijst van deelnemende bedrijven 
(in alfabetische volgorde) 

info@koenecleaning.nl • 06-14 32 44 44 

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

Dealer van Rivièra Maison, Colorique,
Braxton, Koeka, Bam Bam, Z8 & Beebielove.

Pashouders 10% korting!

Leuke handgemaakte lampen
voor in de kinderkamer

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

VANS, HAVAIANAS, BIRKENSTOCK BINNEN! 
DUS KOM SNEL KIJKEN!

10% korting voor pashouders
Haltestraat 61A, Zandvoort, 023-5730240

www.blitzkickers.nl

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

Tel. 023 571 44 10Kerkstraat 1a 

for shoes

Kerkstraat 14 • 2042 JE Zandvoort
Tel.nr.: 023-5712102

Geopend van 9.00 tot 22.00 uur

Voor Pashouders 
10% korting op ons 
koffie assortiment

Tijdens de maand April:

Haltestraat 5, T 57 121 74, vrijdag koopavond

10 % korting 
op de hele collectie!!!

SEA OPTIEK,zichtbaar beter!

Top 3!
3 x 100 gram vleeswaren
Boterhamworst +
 Gebraden gehakt +
  Achterham

€ 3,25

Haltestraat 54 - T. 023-5712451

Officieel SIKKENS dealer
Voor ZandvoortPashouders

is er een leuke verrassing
Pakveldstraat 19 - Hoek Lippleintje

Tel.: 023-571 25 54

Voor ZandvoortPas houders 
10% korting op de diner kaart
Week 15 special: rib eye 
met geb. krieltjes € 12,50
Week 16 special: 
zalm met pasta € 12,50

Open Golf Zandvoort
Duintjesveldweg 3, 2041 TZ Zandvoort
023-5715743, www.opengolfzandvoort.nl
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Meijboom Schoonmaakorganisatie B.V.
 is op zoek naar een

parttime schoonmaker 
m/v

 

die voor een relatie in Zandvoort 
bouwketen wil schoonmaken.

 
Werktijden: zelf in te delen op maandag  

en donderdag (totaal 6 uur per week)
 Salaris: Conform C.A.O.

 
Voor inlichtingen kunt u bellen met ons  

kantoor in Rotterdam. Telefoonnr. 010 – 461 25 00 
of u kunt uw cv mailen aan 

info@meijboom.com.

KINDERKLEDINGVERKOOP
van topmerken!

o.a. DIESEL, CLAESENS, G.SIS, PEPE JEANS
AIRFORCE, GUESS, REPLAY, LOLA

NO-NO, DIESEL, IKKS, RA-RE
NOLITA, SCOTCH & SODA, GEISHA

VINGINO

EN BADKLEDING!
ZONDAG  18 APRIL

van 12:00 uur tot 16:00 uur
alles nieuw!

50- 70% korting!
(er is een pinapparaat aanwezig)

Op Kinderdagverblijf 

Burg. Nawijnlaan 101, Zandvoort

2e editie CirCus rigolo

Circus 
prominentenavond

dinsdag 18 mei, 
aanvang 20.00 uur

Parkeerplaats de Zuid

Maandag 19 april 
20.00 uur in de Krocht 

kunt u met ons bespreken welke 
circusact u gaat doen in de tent van 
Circus rigolo. of bel 06-2223 7788

en u weet het… “eeuwige roem!”

Wekelijks de krant lezen op internet?
surf naar www.zandvoortsecourant.nl

Courant 
Zandvoortse 
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Dorpsgenoten

Maurice heeft nog twee 
zusjes en is sinds zes we-
ken de trotse oom van 
nichtje Sarah. “Na de Oranje 
Nassauschool ging ik naar 
het ECL in Haarlem, maar 
dat was toch iets te hoog 
gegrepen. Vandaar dat ik 
naar de Hartenlust Mavo in 
Bloemendaal ben gegaan. 
Aangezien ik als vrijwilliger 
bij de naschoolse opvang van 
de Boomhut werkte en ook 
de kinder- en tienerdisco in 
Het Stekkie verzorgde, heb 
ik daarna nog korte tijd 
bij het Nova College 
de opleiding ‘Zorg 
en Welzijn’ gevolgd. 
Muziek maken was 
altijd al mijn doel 
en van mijn achtste 
tot mijn vijftiende 
ben ik gitaarles-
sen gaan volgen bij 
Leo Sanders van New 
Wave”, vertelt Maurice.

Inmiddels was Maurice ook 
al betrokken bij ZFM en 
ging uit dien hoofde bij het 
Nova College in Santpoort 
een cursus Elektrotechniek 
doen. Qua werkzaamheden 
blijkt hij eveneens behoorlijk 
veelzijdig te zijn. Zo heeft hij 
als bijbaantje op het circuit 
kaartjes geknipt en werkte 
hij bij AH, alvorens hij in 2002 
bij Open Golf Zandvoort 
onder leiding van de chef-
koks “Sjors en Sjimmie” in 
de horeca terecht kwam. 
Na twee jaar werd het De 
Linnaeushof in Bennebroek, 
waar hij één seizoen het 
klein technisch onderhoud 
verrichte en daarnaast at-
tractiemedewerker was. 
Tegelijkertijd bemande deze 
‘multi-tasker’ eveneens een 
viskar van Floor, zowel op het 

Maurice Mulder

tekst en foto Erna Meijer

Deze week had ik een zeer plezierig gesprek met de tot nu toe jongste dorpsgenoot in 
deze rubriek: de 24-jarige Maurice Mulder. Hij is weliswaar in het ziekenhuis in Haarlem 
geboren (“Ik was toen al een dwarsligger”), maar daarna is hij Zandvoort steeds trouw 
gebleven. 

strand als op de boulevard. 
Restaurant De Meerpaal was 
de volgende stap, waarna 
hij in september 2008 ach-
ter de bar van de befaamde 
kroeg ‘De Blauwe Druif ’ 
in de Lange Veerstraat in 
Haarlem terecht kwam en 
daar nu nog steeds deels 
werkzaam is. “Sinds een 
jaar maak ik vijf dagen in  
de week overdag ook 

schoon bij café Fier en sta 
ik elke zaterdagavond ach-
ter de bar”, aldus deze veel-
zijdige dorpsgenoot, wiens 
grootse droom uiteindelijk 
toch een eigen horecazaak 
in Zandvoort is.

Naast het feit dat Maurice 
al van jongs af aan betrok-
ken is bij de Zandvoortse 
Reddingsbrigade en een 
viertal keren in het roei-
team van ZRB zijn uiterste 
best heeft gedaan, ligt zijn 
grootste passie toch wel bij 
het radiostation ZFM. Hij ver-
zorgt hier niet alleen de re-
paraties, waarbij zijn studie 
elektrotechniek goed van pas 
komt, maar ook de techniek 
rond Tekst TV. Soms moet 

hij zelfs het dak op van het 
Palace Hotel, waar de zend-
mast van ZFM is bevestigd. 
“Bijzonder leuk is ook dat 
wij soms op locatie radio-
uitzendingen verzorgen, 
bijvoorbeeld rondom de A1 
grand prix races en de afge-
lopen jaren zelfs een gehele 
week tijdens het KLM Open 
op de Kennemer Golfclub”, 
vertelt hij met veel enthou-
siasme. 

Niet alleen de techniek 
heeft zijn hart gestolen: 

op zaterdagmiddag van 
12.00 tot 14.00 uur 
is op 106.9 FM zijn 
eigen programma 
‘Muziekboulevard’ te 
beluisteren, waarin 
hij alle soorten mu-

ziek draait, van top 
40 hits tot lekkere luis-

terliedjes. Vroeger hield 
hij vooral van rockmuziek, 

maar ook in jazz en blues kan 
hij zich goed vinden. Zijn 
eerste CD ooit was van Eric 
Clapton. Sinds vorige week 
verzorgt hij tevens de tech-
niek bij het programma van 
Ruud Jansen (elke woensdag 
van 14.00 tot 16.00 uur), met 
oude vinyl elpees en singles. 
“Het is puur vrijwilligers-
werk en het kost veel tijd, 
maar het is mijn grootste 
hobby, die ik naast pokeren 
op internet (met nepgeld) 
met enorm veel plezier doe”, 
aldus onze gezellige dorps-
genoot.

Op 22 april kan Maurice zijn 
kwaliteiten als horeca- en 
geluidsman bewijzen als hij 
met het ZFM-team in café 
Laurel & Hardy deelneemt 
aan de intussen in Zandvoort 
roemruchte Bar Battle. 

                          Maurice Mulder

Eerbetoon aan Gouden Helpers

Gouden helpers zijn het, de vrijwilligers van Zandvoort. Zij 
houden het dorp op de been. Zonder vrijwilligers zou het 
leven grotendeels stil vallen, zo beamen wethouder Gert 
Toonen en  Laura Boeij, beleidsadviseur op de afdeling Wel-
zijn en Onderwijs.

Volle Kracht Vooruit

door Tom Hendriks

Zij zijn dan ook enthousi-
ast over het idee van de 
Zandvoortse Courant om 
eens per maand een van de 
vele vrijwilligers even in het 
zonnetje te zetten. Niet weer 
een parade van bekende 
Zandvoorters. “Nee, juist al 
die onbekende vrijwilligers, 
die achter de coulissen altijd 
maar weer bezig zijn”, zegt 
de wethouder, die zich de 
afgelopen vier jaar al sterk 
maakte voor gemeentelijke 
ondersteuning van het vrij-
willigerslegioen. “En dat hoop 
ik de komende 4 jaar voort te 
zetten.”

Onder zijn leiding is de nota 
‘Volle Kracht Vooruit’ geschre-
ven, waarin het vrijwilligers-
beleid voor de komende vier 
jaar wordt uitgestippeld. Het 
beleid kan nog niet in de vol-
le breedte worden uitgerold, 
omdat de nota nog door de 
gemeenteraad moet worden 
vastgesteld. Maar gezien de 
verkiezingsprogramma’s van 
de in de raad zittende stro-
mingen moet dat geen pro-
blemen opleveren.

Ook in Zandvoort zal de ko-
mende jaren hard moeten 
worden bezuinigd. Maar in 
het vorige week getekende 
coalitieakkoord staat het dui-
delijk en wethouder Toonen 

leest het me nog even voor: 
“Degenen die het zwakst 
staan in de samenleving moe-
ten daaraan volwaardig mee 
kunnen blijven doen. Daar 
waar de gemeente door eigen 
beleid en bekostiging hieraan 
bijdraagt, denk aan de bijzon-
dere bijstand onderwijson-
dersteuning, minimabeleid, 
WMO-maatregelen, beleid in 
het kader van de Wet werk en 
bijstand, zullen deze groepen 
zoveel mogelijk worden ont-
zien.” Ook het vrijwilligers-
werk valt daar gelukkig onder.

Duizenden vrijwilligers (5500 
in 2008) zijn in Zandvoort in 
de weer om zonder betaling 
verrichtingen te doen voor 
zorginstellingen, verenigingen 
en iedereen die maar hulp no-
dig heeft. Maar het zijn er nog 
lang niet genoeg. Met name 
in de zorg komt men handen 
tekort.  En verenigingen heb-
ben het moeilijk met het vin-
den van bestuursleden. En.... 
noem maar op.  

“Een belangrijk punt is dat 
vrijwilligers nooit professio-
neel werk mogen doen en dat 
vrijwilligerswerk niet vrijblij-
vend is”, zegt Laura Boeij. Met 
andere woorden: afspraak is 
afspraak. En daar hapert het 
nog wel eens, de nieuwe voor-
al jongere vrijwilligers willen 
zich niet graag verplichten. 
Maar er zijn juist vooral veel 

Laura Boeij en Gert Toonen

meer jongeren nodig. Zij moe-
ten de nieuwe lichting gaan 
vormen voor de tijd, dat de 
oudere vrijwilligers zelf graag 
een steuntje in de rug krijgen, 
aldus wethouder Toonen. 
Volgend schooljaar wordt in 
het voortgezet onderwijs de 
maatschappelijke stage ver-
plicht. De leerlingen van het 
Wim Gertenbach College heb-
ben dat al enkele jaren in hun 
leerpakket zitten en verrich-
ten klusjes in de Zandvoortse 
zorgcentra. De wisselwerking 
tussen ouderen en jeugd is 
goed en een aantal jongeren 
is na de stage blijven komen 
om vrijwilligerswerk te doen.

De gemeentelijke nota ‘Volle 
Kracht Vooruit’ biedt vele 
handvatten om het vrijwil-
ligerswerk in Zandvoort te 
steunen, zoals: Een speciale 
website met vacaturebank, 
een forum en een vraagbaak; 
een makelaar die zich bezig 
houdt met werving van sta-
geplaatsen en ondersteuning 
van organisaties, die nieuwe 
vrijwilligers of maatschap-
pelijke stagiaires plaatsen; 
gebruik van de nieuwe com-
municatiemiddelen, zoals 
Hyves, om vooral de jeugd te 
bereiken; de jaarlijkse prijs 
voor de organisatie met het 
beste vrijwilligersbeleid en de 
promotie van het vrijwilligers-
werk. “Deze activiteiten zullen 
worden uitgevoerd door een 
vrijwilligerswinkel, die wordt 
ondergebracht bij Pluspunt”, 
vertelt Laura Boeij.

Vrijwilligers zijn zeer waar-
devol en verdienen alle waar-
dering, aldus Gert Toonen. 
Daarom organiseert de ge-
meente ook regelmatig ge-
zelligheidsbijeenkomsten. En 
daarom gaat de Zandvoortse 
Courant onze Gouden Helpers 
in de schijnwerpers zetten, 
om hen te bedanken voor 
hun vaak jarenlange inzet. En 
om hen te laten vertellen over 
hun ervaringen en zo anderen 
aan te moedigen zich te mel-
den voor het vrijwilligersleger, 
dat nog vele lege plekken telt. 
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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

Wickie de viking
Vikingen zijn van na-
ture sterke en luidruch-
tige mannen die nergens 
bang voor zijn. Wickie is 
anders, hij is lief, zacht-
aardig en een beetje 
verlegen, maar hij heeft 
een speciale gave die 
niemand heeft: hij is 
slim! 
Op een dag wordt het 
dorp overvallen door 
een bende piraten. De 
overvallers plunderen 
het dorp en beroven 
de dorpsbewoners van hun dier-
baarste bezit: al hun kinderen! Behalve Wickie, want die zit 
net op dat moment met zijn Deltavlieger vast in een boom. 
Als de Vikingen meteen de zeilen hijsen om de kinderen te 
redden, sluipt Wickie als verstekeling aan boord, de piraten 
achterna, om zijn vrienden te redden.

Weer

Temperatuur

Max 13 12 13 12-13

Min 3-4 3-4 3 5

Zon 95% 80% 90% 85%

Neerslag 10% 10% 15% 20%  

Wind nno. 3-5 n. 3-4 wnw. 3 wzw. 3

Voorlopig 
nog puik aprilweer

Het weekend weerbericht van zandvoort en omgeving

Het voornaamste punt 
daarbij is dat we het tot en 
met het komende weekein-
de tenminste meestentijds 
droog houden in het steeds 
groener ogende Zuid-
Kennemerland. Het gras 
op de weilanden groeit nu 
snel door de vele uren felle 
aprilzon van de laatste tijd.

Lagedrukgebieden brei-
den zich in het aanstaan-
de weekeinde uit over 
Noord-Europa, terwijl het 
hogedrukgebied zich iets 
meer terugtrekt naar het 
westen. Deze door het 
Europese weermodel ge-
projecteerde oplossing zou 
de stabiliteit van het weer 
enigszins moeten gaan 
ondermijnen in de loop 
van het aanstaande week-
einde. Richting het einde 
van de verwachtingshori-
zon tekent datzelfde model 
echter weer een vrij warme 
zuidelijke aanvoer in voor 
eind volgende week.

Ook deze donderdag heb-
ben we droog en vrij zonnig 
weer in huis en op vrijdag 
en zaterdag is er nog steeds 
geen significante weersver-
andering te bespeuren in 
onze contreien. De wind die 
eerst nog uit het noordoos-
ten waait, gaat geleidelijk 
om naar westelijke richtin-
gen en neemt ook bedui-

dend af. Op zondag zou er 
een bui kunnen komen in 
Zandvoort. 

De nachten blijven aan de 
koude kant voorlopig en 
het nachtvorstrisico (in 
het voorbije weekeinde tot 
bijna -3 graden vlak boven 
sommige beschutte velden 
even buiten de dorpen) 
blijft dan ook bestaan.

Eind april zou het wel eens 
veel warmer (22-23 graden) 
kunnen worden. Mocht een 
depressie voor anker gaan 
in de omgeving van Biskaje 
en de druk boven Midden-
Europa gaan stijgen, zou 
een warme zuidelijke stro-
ming het kwik belangrijk 
kunnen gaan opschroeven. 
Blijven gebieden met lage 
druk echter in de buurt van 
Nederland rondtollen eind 
april zijn we de pineut. Dan 
bekomen we een kil weer-
beeld met periodiek regen 
of buien en kan het kwik 
overdag blijven steken op 
slechts 8-11graden. 

Binnenkort is er veel meer 
duidelijk over hoe het weer-
beeld zich uiteindelijk zal 
ontpoppen. Bel de weer-
primeurlijn (0900-1234554) 
eens over de eventuele zo-
merwarmte eind april.

weerman Marc Putto 

Het typische aprilweer met een noordoostelijke stroming 
houdt ook de rest van deze week nog aan. Gebieden met 
hogere barometerstanden boven Scandinavië richting 
Schotland blijven weersbepalend en geven het Noord-
west-Europese weer een ronduit stabiele indruk.

 Do. Vr. Za. Zo. 
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Ben jij al hip–tip

Ruim 4,5 miljoen kijkers za-
ten afgelopen zaterdagavond 
gekluisterd aan de tv. Onze 
schaatstijger Sven Kramer 
zou het waar gaan maken: 
goud op de Olympische 
Spelen. Ook ik zat tussen in-
ternetten, thee drinken en 
bellen door met grote ogen 
naar de buis te loeren. Alles 
draaide om ‘onze’ Sven: com-
mercials met Sven, het Sven 
Kramer lied (ook verkrijgbaar 
als ringtone), Kramer games, 
noem maar op! Wekenlang 
werd Nederland voorbereid 
op de koning der Olympische 
Spelen. De druk moet hoog 
geweest zijn voor de man 
in kwestie. Kramer zette 
een glansrijke tijd neer op 
de 5000 meter, maar werd 
wel even met zijn neus op 
de feiten gedrukt toen de 
Zuid-Koreaan zijn toptijd 
dicht naderde… Maar lieve 
Sven, ook thuis was de span-
ning om te snijden! Ach, ei-
genlijk wist iedereen het al: 
Kramer moest winnen en 
zou ook winnen. Juist. Toch 
viel het me zwaar dat ik 
thuis alleen zat te kijken in 
m’n joggingbroek met een 
kop thee voor m’n snufferd. 
Bij voetbal gaat dat heel an-
ders, dan is het: oranje muts, 
oranje slingers, oranje fluit, 
oranjebitter en met z’n allen 
in de kroeg, kijkend naar een 
groot scherm. Waarom is het 
met de Olympische Spelen zo 
degelijk dan? Terwijl Sven zo-
juist hoort dat hij goud in zijn 
zak heeft, sprint hij naar de 
tribune om vriendin Naomi 
van As te omhelsen: zij wel. 
Hmmm, Naomi, ook een top-
sporter waar Nederland gek 
op is. Ze won met het Ne der-
lands Hockey team goud in 
2008, maar ook toen zat ik 
gewoon thuis. Onze voetbal-
mannen, waar ik wel de deur 
voor uitga, hebben al jaren 
geen prijs meer gewonnen. 
Waar ligt het verschil dat ik 
voor Gio van ni van Bronck-
horst wel vlaggetjes op mijn 
wangen schilder en voor  
Sven niet? Ach, onze voet-
ballers hebben het ge-
woon veel harder nodig, 
Sven redt zich wel. Ilj

a

column
Svennie !

Tip: Supercalifragilisticexpialidocious!
Wie kent haar niet? Mary, de o zo mooie ‘nanny’ uit Londen…? Joop van 
de Ende Theaterproducties steelt de show met de musical ‘Mary Poppins’. 
Hoofdrolspeelster Noortje Herlaar, bekend van de tv-show ‘Op zoek naar Mary 
Poppins’, schittert op het podium en neemt je mee in een magisch avontuur!

 

What’s Happening?
Zaterdag 17 april:
Dance, rock, pop, hiphop, raggae, R&B; 2night is helemaal 
niets te gek! Want het is 90’s NOW! in het Patronaat in 
Haarlem. Alle stijlen uit de jaren ‘90 komen dan ook voor-
bij... Het altijd subtiele HitKanon DJ Gary Global en zijn 
nieuwe vriendjes DJ De Sheik en DJ Superrrrr de Boer zijn 
er uiteraard ook weer bij! De VJ’s van Escapation zorgen 
voor alle fijne clips en 90’s hipperdepips! Voor meer info en 
voorverkoop à € 10 p.p. check je: www.patronaat.nl. Dit top-
feestje begint om 23.00 uur, rond 04.00 uur is het wel weer 
de hoogste tijd om naar je mandje te gaan… Leeftijd: 18+.

Zondag 18 april:
Schud je heupen los en ga vanavond helemaal uit je dak 
bij Mango’s Beachbar! Vanaf 18.00 uur kun je hier terecht 
voor een salsa proefles, waarna van 18.30 uur tot 23.00 
uur een waar salsafeest plaatsvindt waar je je kunsten 
kunt vertonen! DJ Andres zorgt ervoor dat je je helemaal 
kunt laten gaan op het swingende ritme. Zorg dat je er bij 
bent: Salsamotion Salsa Sunday @ Mango’s! Entree: gratis.

Zondag 18 april:
Bij Bloomingdale kun je vandaag helemaal uit je dak gaan! 
Van 16.00 uur tot 00.00 uur zet Fame=DJ’s de tent op 
z’n kop met Shermanology (Andy & Dorothy Sherman), 
Ricky Rivaro, Quintino, Baggi Begovic, R3hab, Granmaster 
Issy. Er zijn slechts een beperkt aantal tickets in de voor-
verkook, welke € 10 ex. fee kosten. Ook zijn ze online te 
koop via www.bloomingdaleaanzee.com. Wees er snel bij 
met bestellen om ook een plaatsje op de dansvloer te be-
machtigen!

door Ilja Noltee

“Iedereen doet het! Het is su-
perleuk! Moet je ook doen!” 
Waar ik het over heb? Over 
twitteren. Ik als digibeet voel 
me nu helemaal achter de 
feiten aanlopen. Ik heb geen 
Facebook, doe niet aan Hyves 
en ook niet aan MSNen. Aan 
e-mailen en SMSen doe ik 
wel. Ik ben niet zo high-tech 
minded. Eigenlijk behoor ik 
tot een uitstervende soort: 
de digibeet. Nadat ik iets 
vroeg over het versturen 
van een digitale foto via het 
internet, vroeg mijn zeer ge-
waardeerde collega: “Weet je 
dat niet?! Soet, waar heb je 
al die tijd gezeten: onder een 
baksteen of zo?!” Ze heeft he-
lemaal gelijk. 

En nu dus een nieuwe hype: 
twitteren. Ik denk meteen 
aan een stel huismussen 
die de hele dag met elkaar 
aan het kwetteren zijn. Na 
wat googelen ontdek ik dat 
ik er niet veel naast zit. Via 
korte berichtjes en foto’s 
kan je de hele wereld mee 
laten genieten van alles wat 
je meemaakt, ziet en hoort. 
Een fanatieke Twitteraar is 
topmodel Doutzen Kroes. 
Doutzen leidt het leven 
waar veel meisjes van dro-
men. Ze verdient miljoenen, 
reist de hele wereld over en 
leeft in een glamourwereld. 
Klinkt spannend en zeker 
niet saai. Op haar twittersite 
zie je foto’s van Doutzen in 
Toscane, bij de visagie vlak 
voor een modeshow en vlak 
voor een fotoshoot compleet 
met krullers in het haar. Zij is 
niet de enige beroemdheid 
die aan het twitteren is ge-
slagen: Britney Spears, Barack 
Obama, Puff Diddy en Lady 
Gaga. Eerst was het privé-le-
ven van beroemdheden voor 
ons gewone mensen een af-
leiding uit de dagelijks sleur. 
Nu is die afleiding een 24-uur 
nonstop informatiekanaal 
geworden. Willen we dit wel? 
Alles weten van iedereen van 
minuut tot minuut? Ik niet. 
Zelfs niet van Doutzen, laat 
staan van mijn buur-
vrouw of buurman. Voor 
mij dus geen getwitter! Su

ti
ah

column
Twitteren!door Ilja NolteeKijk ‘r shinen

Helen en Rob zijn
Trots op Fier!
Café Fier bestaat 1 jaar. Tijd voor een feestje. Afgelopen 

zaterdag werd het eenjarige bestaan dan ook uitbun-

dig gevierd met familie, vrienden, bekenden en vaste 

gasten. “Het was een ontzettend gezellige avond. He-

lemaal top! Het jaar is echt voorbij gevlogen. Fier staat 

voor trots, maar Fier verwijst ook naar ons team be-

staande uit eigenaar Rob, Daniëlle, Ivo en ik. Met z’n 

vieren zijn we een superteam! Een ding is zeker: wij 

zijn trots op Fier”, aldus mede-eigenaresse Helen.

Bij toeval is voormalig kapster Helen 
het horeca ondernemerschap inge-
rold. “Na de geboorte van mijn twee 
dochters ging al mijn aandacht, tijd 
en energie naar mijn gezin. Nu de 
meiden allebei ouder en zelfstandiger 
zijn, wilde ik na veertien jaar weer iets 
gaan doen. Ik wilde weer aan de slag!” 
Na veel brainstormen ontstond het 
idee om een café – bar te openen dat 
voor iedereen toegankelijk is, en waar 
gezelligheid voorop staat. 

‘Partners in Crime’ Helen en Rob be-
sloten de krachten te bundelen. Ze 
gingen op zoek naar een geschikte 
locatie. “We hadden het geluk dat 
het pand, waar eerst Het Lokaal zat, 
op dat moment te huur stond. We 
besloten de kans te grijpen. Daarna 
ging alles heel snel. In ongeveer twee 
weken voor de opening hebben we 

alles moeten regelen. Het pand moest 
opnieuw geschilderd, opgeknapt en in-
gericht worden. Het was een race tegen 
de klok, maar met behulp van heel veel 
lieve mensen is alles toch nog gelukt”, 
aldus Helen. 

Vooral de eerste vier maanden waren 
zwaar en hectisch. “Het is een heel 
nieuw leven dat je samen aangaat, 
want je gezinsleven moet ook door-
gaan. Nadat de taken onderling waren 
verdeeld, liep alles een stuk soepeler”, 
vertelt Helen. Op Koninginnedag or-
ganiseert café Fier, samen met café 
Anders, een open podium genaamd 
‘Het Artiesten Gala.’ Wie er gaan optre-
den, dat blijft nog een verrassing!

Café Fier, Haltestraat 32. Meer infor-
matie op www.cafefier.nl. Dagelijks 
geopend van 15.00 uur tot 01.00 uur. 

door Sutiah van Netten

Het verhaal van Mary Poppins speelt zich af in Londen. De musical is gebaseerd op de 
gelijknamige Walt Disney film uit 1964, waarbij de humoristische Mary Poppins de 
rigoureuze ‘nanny’ is van de familie Banks. Mary beschikt over hele bijzondere en vooral 
magische talenten. Iedere gebeurtenis verandert in een fabelachtig avontuur waarbij 
Mary zorgt voor een toverachtige, spannende en moderne musical. 

Het ene moment is ze er en het andere moment is ze als rook opgegaan met behulp 
van haar vliegende paraplu! Ook haar betoverde reistas zit vol adembenemende verras-
singen. De vrij serieuze familie Banks wordt overrompeld met de vrolijkheid van Mary 
en meegenomen naar een andere ‘wereld’. Met Mary is het een feestje; het geluk dat 
je met elkaar deelt zit in de gewoonste dingen en daarbij is niets onmogelijk, zolang 
je er zelf maar in gelooft! 

Mary Poppins draait in het Fortis Circustheater 
Scheveningen. Kaarten variëren van € 29 voor vijfde 
rang tot € 79 voor eerste rang. De musical draait van 
dinsdag tot en met zondag. Op zaterdagavond geldt 
een weekendtoeslag van €  5 op de toegangsprijzen 
voor 1e, 2e en 3e rang. Check www.seetickets.nl voor 
tickets en meer info!
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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 vlak-
je naast de rij of boven de kolom. 
Indien u in een donker vlakje bij-
voorbeeld 4\8 ziet staan, bete-
kent dat u vertikaal op 4 moet 
uitkomen en horizontaal op 8. 
Let op: er zijn soms meerdere 
oplossingen mogelijk.

  12 26        6 11

 13         10 26\12    

 8     22 16\14        

   24           23 

   19       9\13      

   9     8\18        

   13 14\24           14

 24           11    

 14           7

De oplossing staat elders op deze pagina

De bedoeling van de breinbreker 
is de rekenkundige som op zo een 
manier op te lossen dat hij klopt. 
Gelijke letters zijn gelijke cijfers.
 

Brein
breke

rBreinbreker
Breinbreker Brein

breke
r

  ADC   GG   AEA  
    -   =    
  -   +   -  
  BE   FDE   AEH  
    +   =    
             
  FJK   FJD   A  
    -   =    

De oplossing staat elders op deze pagina

     12 26         6 11

 13 7 6     10 26\12 4 8

 8 5 3 22 16\14 8 1 2 3

   24 1 4 9 2 8 23  

   19 9 3 7 9\13 9 4  

   9 7 2 8\18 4 6 8  

   13 14\24 7 3 5 2 7 14

 24 4 9 6 5   11 3 8

 14 9 5       7 1 6

Oplossing Kakuro

 364 - 11 = 353
          -   +   -

  85 + 265 = 350
         
 =   =   =
  279 - 276 = 3

Oplossing Breinbreker

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.

Zandvoort Schoon!? Begin bij je zelf! 

Een gedeelte van deze tekst kom je iedere dag tegen op de voertuigen van onze gemeente en dat zal zeker 
helpen. Veel mensen die het station verlaten zie ik restafval of kaartjes in de container gooien, als deze er 
staat en niet vol is.

Een maand of drie geleden heb ik de gemeente opmerkzaam gemaakt over een defect aan een container 
waardoor bij sterke wind de inhoud over het Stationsplein waait, soms met container en al. Een gemeente-
ambtenaar, die deze regelmatig leegt, vertelde mij dat hij dit zeker al 20 keer had gemeld. Daarna heb ik 
in november een mail gestuurd naar de klachtendienst maar het doorgeven heeft geen resultaat gehad, de 
container is via het schelpenpad verdwenen. De resterende containers zijn in het weekend nagenoeg vol.

Zaterdag 10 april wilde ik bij Dirk v.d. Broek wat vuil weggooien, het was maar een kleinigheid, maar ja die 
container was ook vol. Zaterdagochtend, om precies te zijn, kwam de veegwagen langs met twee mensen op de 
bok, de chauffeur had alle aandacht bij het sturen, de tweede man zag de blikjes en het vele papier ook niet.

Zandvoort Schoon!? De betrokkenheid daarmee van sommige gemeentelijke werknemers is dus ver te zoeken. 
De poort naar de kust via het Stationsplein moet schoon zijn. Nijdig van het gebeuren heb ikzelf de rommel 
opgeraapt en in de container gegooid. Zandvoort Schoon?! Controle op de werkzaamheden van wat voor 
aard dan ook is noodzakelijk. Kijk een kritisch. Zo zal je zien dat de perken op het plein er niet uitzien en 
dat de nieuwe fietsenstalling, nog maar kort geleden geopend, een aanfluiting is.

Hopend dat dit schrijven een bijdrage zal zijn voor Zandvoort Schoon!? met de meeste hoogachting.

Naam en adres bij de redactie bekend

Gisteren is door de provincie Noord-Holland het groene licht gegeven voor het recroduct in de Amsterdamse 
Waterleidingduinen (AWD). Nu is het nog aan het bestuur van Amsterdam om hierover opnieuw te beslissen.

Heel erg jammer dat Amsterdam vorig jaar de plannnen voor een recroduct niet heeft gestopt. In plaats van 
de plannen te stoppen heeft het Amsterdamse bestuur haar verantwoordelijkheid weggegeven aan een in het 
leven geroepen klankbordgroep.

Ook het bejagen van damherten wordt deze maand beslist door een klein aantal mensen.
Achterkamertjes politiek vind ik het geworden. Ik weet niet eens wie het zijn en waar ik ze kan bereiken. Opnieuw 
wordt de verantwoordelijkheid van Amsterdam voor de AWD, in dit geval de damherten, aan anderen over gelaten.

Als het recroduct er straks is, zal het een vrijbrief worden door de hele AWD te gaan fietsen. Dat is wat men 
wil zien te bereiken. De plannen voor het bejagen van damherten in de AWD zullen ook wel door gaan. Geen 
Partij voor De Dieren die dat tegen kan houden. Het draait allemaal om geld, meer en nog meer kapot maken 
van wat mooi en natuurlijk is, zodat er meer geld besteed gaat worden.

Ik ben één van de vele wandelaars in de AWD die weet hoe mooi en puur genieten de natuur, de rust en stilte in 
de AWD is. Ongevoeligheid maakt meer kapot dan je lief is.

Met vriendelijke groet,
Mevr. I. de Hartog
Zandvoort

Prijsvraag
georganiseerd door Pesce Fresco, de viswinkel in de Haltestraat.

Zoek de 9 verschillen:

Beantwoord deze vraag en stuur uw oplossing per e-mail naar info@visschotels.eu en maak 
kans op een heerlijke verrassing! Vermeld uw adresgevens en duidelijk het antwoord, 

alleen dan maakt u kans op de te winnen prijs. Deze prijsvraag loopt tot en met 31 mei 2010.

De winnaar krijgt persoonlijk bericht en wordt vermeld op de website www.visschotels.eu

Bewegen in Zandvoort
www.sportinzandvoort.nl
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De burgemeester op bezoek bij echtpaar Van der Lei

Dick van der Lei en Joke van der Lei-Hoenderop waren afge-
lopen 1 april 50 jaar getrouwd. De twee dochters hadden het 
een en ander bedacht om hun ouders te verrassen. Zo werd 
onder andere de burgemeester ingeschakeld om te komen 
feliciteren.

Slachtoffers van medische fouten moeten soms jarenlang 
wachten op schadevergoeding. De afhandeling van de 
schade in dit soort zaken verloopt aanzienlijk trager dan 
bij verkeersslachtoffers. Dat blijkt uit onderzoek van de 
Volkskrant.

Steunpunt OOK Zandvoort is op zoek naar vrijwillige 
gastheren/-vrouwen voor de Koffie-in.  De Koffie-in is voor 
alle inwoners van Zandvoort, die het gezellig vinden om, 
onder het genot van een kopje koffie of thee, dorpsgeno-
ten te ontmoeten. 

De toekomst van MEE Nederland hangt aan een zijden 
draadje. In alle vier de scenario’s die de ambtelijke com-
missie in haar bezuinigingsplannen voor de care heeft ge-
schetst, wordt het beëindigen van de subsidie voor de MEE 
organisaties geopperd.

50ste huwelijksdag vol verrassingen

Schadevergoeding medische missers 
laat lang op zich wachten

Vrijwillige gastheren 
en -vrouwen gezocht

Einde van MEE in zicht

seniorenpagina
Heeft u tips? Mail dan naar senioren@zandvoortsecourant.nl

Er werd een afspraak ge-
maakt voor 31 maart. Hoe 
krijgen we onze ouders zon-
der te veel argwaan bij één 
van ons thuis? We vertellen 
dat er een fotograaf komt, 
die een familiefoto gaat 
maken. Aangezien de krant 
al was benaderd voor een 
stukje, werd er een afspraak 
gemaakt met de fotograaf, 
Dick ter Heijden. Terwijl die 
bezig is, wordt er gebeld en 
daar staat burgemeester 
Niek Meijer met zijn vrouw 
voor de deur om het bruids-
paar te feliciteren. Compleet 
verrast laten ze het allemaal 

Zelfs als een ziekenhuis aan-
sprakelijkheid erkent voor een 
fout, betekent dat niet altijd 
een snelle afwikkeling van 
de zaak. “Ik maak vaak mee 
dat de afwikkeling van een 
medische claim wordt ver-
traagd door een verzekeraar”, 
aldus letselschadeadvocaat 
John Beer in het dagblad. 

De Koffie-in start op 31 mei 
en zal elke maandag plaats-
vinden van 10.30 tot 12.00 
uur in het Steunpunt aan 
de Flemingstraat 55. Als vrij-
williger helpt u bij het op-
hangen van de jassen, het 
uitserveren van de koffie, u 

MEE ondersteunt en begeleidt 
mensen met een beperking bij 
hun problemen op het gebied 
van opvoeding, onderwijs, ar-
beid, financiën en wonen. Het 
schrappen van de subsidie 
voor dit netwerk van organi-
saties voor maatschappelijk 
werk, zou de AWBZ-pot twee-
honderd miljoen euro schelen. 
Volgens de commissie kunnen 
de zorgverzekeraars optreden 
als belangenbehartiger van 
de cliënt, in plaats van MEE. 
“Bovendien komen grote 
delen van de begeleiding en 
daarmee ook de ondersteu-
ning door het schrappen van 
de AWBZ-functie begeleiding 
bij de gemeenten terecht”, 
schrijft de commissie. “Voor 
mensen die tot op heden ge-
bruikmaken van de diensten 
van MEE betekent dit dat zij 
zich voor deze diensten bij de 
gemeenten, zorgverzekeraar 
of hun eigen netwerk zullen 
moeten vervoegen.” 

Preventieve werking
Waarnemend directeur Auke 

over zich heen komen. 

Voor de volgende dag wordt 
hen gevraagd om met een 
gepakte koffer en vooral niet 
te vergeten de paspoorten, 
om 10.00 uur klaar te staan. 
Daarna vertrekken ze met 
zijn allen richting Rotterdam, 
hun beider geboorteplaats. 
In de haven ligt het tot ho-
tel verbouwde schip de SS 
Rotterdam. Daar hebben ze 
met de kinderen 3 heerlijke 
dagen met 2 overnachtingen 
doorgebracht. De link met 
een boot is dat zij beide ver-
schillende overtochten per 

Ook uit eerder onderzoek van 
Stichting De Ombudsman 
blijkt dat ruim veertig procent 
van de slachtoffers van moge-
lijke medische fouten na drie 
jaar nog steeds in hun letsel-
schadezaak verwikkeld is. 

Extra vergoeding
Universitair docent privaat-

maakt een praatje met de 
bezoekers  en verleent hand- 
en spandiensten. Lijkt het u 
leuk om bij de Koffie-in gast-
vrouw of -heer te zijn, neem 
dan contact op met Amber 
van Tetterode van OOK 
Zandvoort, via tel. 5717373.

Blom van MEE Ne der  land 
reageert als volgt op het 
nieuws. “Juist in tijden van 
bezuinigingen is het nood-
zakelijk dat mensen met 
een beperking de mogelijk-
heid krijgen hun kracht te 
benutten. Professionele cli-
entondersteuning versterkt 
de eigen kracht en de zelf-
redzaamheid en mobiliseert 
ook het sociaal netwerk om 
de cliënt heen.” 

Bezuiniging
Volgens Blom wordt het 
schrappen van subsidie 
voor MEE gepresenteerd als 
een bezuiniging, maar zal 
de maatregel uiteindelijk 
leiden tot een veel groter 
beroep op duurdere zorg en 
regelingen. “Niet alleen in 
het voorstel voor de lang-
durige zorg, maar ook in 
andere voorstellen zoals bij 
het voorstel ‘op afstand van 
de arbeidsmarkt’, worden de 
kwetsbaren in onze samen-
leving zwaar geraakt.” 
Bron Zorgvisie

schip hebben gemaakt. Joke 
emigreerde in 1955, op 15-ja-
rige leeftijd, met haar ouders 
naar Australië. Dat ging toen 
per schip. Dick heeft, na een 
opleiding bij de RAF, menige 
jaren als boordwerktuigkun-
dige gewerkt bij onder an-
dere de Marine Luchtvaart 
Dienst. Daardoor heeft hij 
heel wat van de wereld ge-
zien. Na 2,5 jaar in Indonesië 
kwam hij in 1957 met een 
troepenschip bij zijn broer 
in Australië terecht. 

Die broer was een kennis van 
de ouders van Joke en na ver-
loop van tijd ontmoetten zij 
elkaar. Joke was nog jong (16 
jaar) en Dick, die 11 jaar met 
haar scheelt, vroeg heel be-
leefd aan de vader van Joke of 
zij een keertje met hem mee 
mocht voor een autotochtje. 
Het kostte moeite, maar uit-
eindelijk mocht het. Daarna 
volgden nog meer afspraakjes 
om te dansen of naar de bi-
oscoop te gaan. Zo werd deze 
liefde bezegeld op 1 april 1960 
in Elisabeth, Zuid Australië. 
Zij kregen daar 2 dochters: 
Yvonne en Marianne. 

Begin 1968 kwam het echt-
paar met de kinderen, onder-
tussen 6 en 7 jaar, voor een 

recht Lodewijk Smeehuijzen 
(VU): “Je denkt dat juist na 
een fout van een arts de 
schade netjes wordt afge-
wikkeld. Maar de ironie wil 
dat deze zaken juist langer 
duren.” Als zaken te lang 
duren, kunnen slachtoffers 
ook schadevergoeding ei-
sen, stelt Smeehuijzen. “Dat 
is nog niet vaak geprobeerd 
in Nederland. Er zijn vier uit-
spraken bekend waarin extra 
schadevergoeding is toege-
kend omdat de verzekeraar 
de schade onzorgvuldig had 
afgewikkeld. Ik voorspel dat 

vakantie naar Nederland. Na 
achtereenvolgens tijdelijk bij 
beide moeders te hebben 
ingetrokken, werd besloten 
om definitief in Nederland 
te blijven. Je kreeg toen voor 
maximaal 1 jaar een verblijfs-
vergunning, maar de kinde-
ren waren toch verplicht om 
naar school te gaan. Dat was 
een hele omschakeling, want 
zij waren Engelstalig opge-
voed en spraken geen woord 
Nederlands. 

Via het bedrijf waar Dick on-
dertussen werkte, de firma 
Nelis, werd een woning aan-
geboden in Nieuwebrug bij 
Vijfhuizen. Daar hebben ze 
het erg naar hun zin gehad, 
maar toen het vervolgon-
derwijs zich aandiende werd 
besloten een andere woon-
plaats te zoeken. Aangezien 
Dick vroeger een regelma-
tige gast was in Zandvoort, 
om te dansen, trok deze 
plaats hem wel. Met de 
Wim Gertenbach Mavo in de 
buurt, kochten zij in 1974 een 
woning op de dr. Gerkestraat. 
In 1982 verhuisden zij naar 
de Boulevard Paulus Loot en 
hebben zij uitzicht op zee. Nu 
is het in huis, met alle ont-
vangen boeketten, een ware 
bloemenzee.

dit zal toenemen. In de VS is 
het heel gebruikelijk.”

Geen baat bij vertraging
Verzekeraar Centramed wei-
gert inhoudelijk te reageren. 
Ook Medirisk herkent zich 
niet in het beeld dat wordt 
geschetst. “Wij gaan nooit 
zaken vertragen. Daar hebben 
wij geen baat bij”, aldus een 
woordvoerster. “Als het lang-
zaam gaat, komt dat niet om-
dat wij dat met opzet doen. 
We moeten zaken zorgvuldig 
onderzoeken.” 
Bron: Zorgvisie
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Gemeentelijke publicatie week 15 - 2010

Vergadering college 
De besluitenlijst van de collegevergadering van week 14 en de 
verdere in week 14 door het college genomen besluiten zijn in 
week 15 vastgesteld. De besluitenlijst is in te zien bij de Centrale 
Balie en op de website. 

Kandidaatstelling van  de leden van de Tweede Kamer 
der Staten-Generaal
De burgemeester van Zandvoort maakt het volgende bekend:

1. Op dinsdag 27 april 2010 zal de kandidaatstelling voor de 
verkiezing van  de leden van de Tweede Kamer der Staten-
Generaal plaatshebben.

2. Op die dag kunnen bij het Bureau Verkiezingen, Zijlsingel 1 te 
Haarlem van 9.00 tot 15.00 uur lijsten van kandidaten (model 
H 1) worden ingeleverd.

3. De benodigde formulieren voor:
- de lijsten van kandidaten (model H 1)
- de verklaringen van instemming van de kandidaten met hun 
kandidaatstelling (model H 9)
- de machtigingen tot het plaatsen van de aanduiding van de 
politieke groepering boven een kandidatenlijst (model H 3-1)
- samenvoegingen daarvan, boven een kandidatenlijst (model 
H 3-2)
- de verklaringen van ondersteuning van een kandidatenlijst 
(model H 4)
- de verklaringen betreffende het verbinden van de kandida-
tenlijsten tot een lijstencombinatie (model I 10) zijn tot en 
met de dag van de kandidaatstelling kosteloos voor de kiezers 
verkrijgbaar.

4. Voor de kandidaatstelling moet een waarborgsom van  
€ 11.250,00 (elfduizendtweehonderdvijftig euro) worden be-
taald door overmaking van dit bedrag op het rekeningnummer 
van het Ministerie van Binnenlandse Zaken te Den Haag, tenzij 
bij de laatstgehouden verkiezing van de leden van de Tweede 
Kamer der Staten-Generaal een of meer zetels aan de politieke 
groepering is/zijn toegekend.

Nadere inlichtingen omtrent de wettelijke voorschriften be-
treffende de registratie van een politieke groepering worden 
verstrekt door Bureau Verkiezingen, Zijlsingel 1 te Haarlem.

Controle hondenbelasting in Zandvoort gaat van start
Vanaf 22 april aanstaande gaan controleurs huis-aan-huis in 
de gemeente Zandvoort controleren op het bezit van honden. 
Voor de ondersteuning bij de uitvoering van de controle is het 
Velpse bureau LEGITIEM BV in de arm genomen. 

De controleurs bellen bij de  inwoners aan om het hondenbezit 
te inventariseren. De controleurs vullen, als een hond wordt 
aangetroffen en als blijkt, dat voor die hond geen belasting 
wordt betaald, een aangiftebiljet in. Als de controleur aanbelt 
zal hij zich ongevraagd legitimeren. Zandvoort heft al jaren 
de hondenbelasting. In het kader van het gelijkheidsbeginsel 

vindt de gemeente het belangrijk, dat iedere hondenbezitter 
ook daadwerkelijk hondenbelasting betaalt. Vandaar deze 
controle. Hondenbezitters zijn overigens verplicht om aangifte 
te doen van het hondenbezit. Door het zelf doen van aangifte 
voorkomen zij onnodige boetes die kunnen worden opgelegd 
bij het niet doen van aangifte.

Aangifte doen kan op de volgende manieren: 
U kunt een formulier aanmelden hond, downloaden van de 
website www.gbkz.nl. Dit formulier kunt u ingevuld en onder-
tekend sturen naar Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid, 
Postbus 47, 2050 AA Overveen. De tweede manier is telefonisch 
contact opnemen met Gemeentebelastingen Kennemerland 
Zuid via het telefoonnummer 023-512 6066 en een aangifte-
biljet aanvragen om uw hond schriftelijk aan te melden. 

Wijzigt in de loop van jaar het aantal honden of vertrekt u uit 
de gemeente dan wordt de belasting verrekend of in mindering 
gebracht. Wanneer u uit de gemeente vertrekt dan wordt de 
aanslag hondenbelasting automatisch verminderd. Overlijden 
van de hond of andere wijzigingen moet u zelf doorgeven aan 
Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid. Het afmelden van 
een hond moet schriftelijk gebeuren. U kunt een aangiftebiljet 
afmelden hond aanvragen of een briefje schrijven, waarbij u 
bijvoorbeeld een verklaring van overlijden van de dierenarts 
voegt of een verklaring van de nieuwe eigenaar.

Autowrakken worden verwijderd
De gemeentelijke handhavers gaan in week 16 defecte voertui-
gen en/of autowrakken verwijderen van de Zeestraat (Engels 
kenteken), J.P. Thijsseweg, de Koninginneweg en de Emmaweg.

Commissie Welstand en Monumenten
Op 22 april vergadert de Commissie Welstand en Monumenten. 
De vergadering begint omstreeks 15.00 uur in de commis-
siekamer. De exacte begintijd is afhankelijk van de agenda. 
U kunt hiervoor het beste even contact opnemen met de 
werkeenheid Bouwen, tel. 023- 5740100. Aanvang:15.00 uur. 
Plaats: oude B&W-kamer.

De ophaaldagen voor de papiercontainer:
Op 20 april worden de papiercontainers geleegd in de 
maandag,donderdag en vrijdag huisvuilwijken. Op 22 april wor-
den de papiercontainers geleegd in de dinsdag huisvuilwijk.
 
Schoonmaak GFT-containers
Van 19 t/m 23 april worden de GFT-rolemmers schoongemaakt. 
Dit gebeurt op dezelfde dag als het legen van uw rolemmer. 
Laat uw rolemmer na het legen staan totdat de schoonmaak-
ploeg geweest is. Let op: Dit kan ook na 17.30u zijn. 

Ingekomen vergunningenaanvragen
Bouw-, sloop- en reclameaanvragen
Zandvoort:
- Vondellaan 11 en 17, verwijderen asbesthoudend materiaal, 
ingekomen 06 april 2010, 2010-076S.
- Hasebroekstraat 4, verwijderen asbesthoudend materiaal, 
ingekomen 06 april 2010, 2010-077S.

- A.J.van der Moolenstraat 58, verwijderen asbesthoudend 
materiaal, ingekomen 06 april 2010, 2010-078S
- Wilhelminaweg 30, verplaatsen puien voorgevel, ingekomen 
07 april 2010, 2010-079Lv
- Thorbeckestraat 32, plaatsen, veranderen en vergroten stalen 
balk (inpandig), ingekomen 08 april 2010, 2010-080Lv.

Let op. De hierboven genoemde aangevraagde vergunningen 
liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt deze inzien tij-
dens openingstijden. Deze publicatie betekent niet dat u uw 
zienswijze over deze aangevraagde bouwplannen kenbaar 
kunt maken. Slechts indien voor deze bouwplannen ontheffing 
van het bestemmingsplan of bouwverordening kan worden 
verleend, kan tegen ons voornemen daartoe een zienswijze 
kenbaar worden gemaakt. Een voornemen tot het verlenen van 
vrijstelling wordt afzonderlijk gepubliceerd. Deze publicatie 
betekent ook niet dat u een bezwaarschrift kunt indienen. 
Mocht de vergunning of vrijstelling worden verleend dan zal 
dit worden gepubliceerd en pas dan kunnen belanghebbenden 
bezwaar indienen.

Verzoek om ontheffing bestemmingsplan

ONTHEFFING artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening
Het college van Burgemeester en Wethouders is voornemens 
om met toepassing van artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke 
ordening ontheffing van de voorschriften van het bestem-
mingsplan en bouwvergunning te verlenen voor het:
- plaatsen van een dakappartement op het perceel Bakkerstraat 
2d te Zandvoort (bouwaanvraagnummer: 2009-143Rv1efase).

ONTHEFFING artikel 3.23 van de Wet ruimtelijke ordening
Het college van Burgemeester en Wethouders is voornemens 
om met toepassing van artikel 3.23 van de Wet ruimtelijke 
ordening ontheffing en bouwvergunning te verlenen voor het:
- plaatsen van een kunstwerk en twee beelden op het landgoed 
van het perceel Groot Bentveld 1-6 te Bentveld (bouwaanvraag-
nummer: 2009-124Lv en 2010-048Rv).

ONTHEFFING artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening
Het college van Burgemeester en Wethouders is voornemens 
om met toepassing van artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke or-
dening ontheffing en bouwvergunning te verlenen voor het:
- vergroten van de woning en isoleren en stucen gevels op het 
perceel Thorbeckestraat 37 te Zandvoort (bouwaanvraagnum-
mer: 2010-047 Rv).

ONTHEFFING artikel 3.23 van de Wet ruimtelijke ordening
Het college van Burgemeester en Wethouders is voornemens 
om met toepassing van artikel 3.23 van de Wet ruimtelijke 
ordening ontheffing en bouwvergunning te verlenen voor het:
- uitbreiden van de woning op het perceel Parnasialaan 12 te 
Bentveld (bouwaanvraagnummer: 2010-043RV).

Voormelde bouwaanvragen met conceptbesluiten liggen met 
ingang van 16 april 2010 gedurende 6 weken ter inzage bij de 
Centrale Balie van het gemeentehuis tijdens de openingstijden. 
Gedurende de termijn van de terinzageligging kan een ieder 
schriftelijk haar/zijn zienswijze omtrent de aanvraag kenbaar 
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maken bij het college van Burgemeester en Wethouders, Post-
bus 2, 2040 AA Zandvoort. U dient in de rechter bovenhoek van 
uw brief “zienswijze” te vermelden.

Monumentenvergunning aangevraagd 

MONUMENTENVERGUNNING artikel 11 van de Monumen-
tenwet
Het college van Burgemeester en Wethouders is voornemens 
om een monumentenvergunning te verlenen voor het:
- vernieuwen van het kozijn van de dakkapel op het perceel 
Raadhuisplein 16 te Zandvoort.

Voormelde aanvraag met het conceptbesluit ligt met ingang 
van 16 april 2010 gedurende 6  weken ter inzage bij de Cen-
trale Balie van het gemeentehuis tijdens de openingstijden.
Gedurende de termijn van de terinzageligging kan een ieder 
schriftelijk haar/zijn zienswijze omtrent de aanvraag kenbaar 
maken bij het college van Burgemeester en Wethouders, Post-
bus 2, 2040 AA Zandvoort. U dient in de rechter bovenhoek van 
uw brief “zienswijze” te vermelden.

Verzonden besluiten
Bouw-, sloop- en reclamevergunningen
Zandvoort:
- Boulevard Paulus Loot (kavel 4), plaatsen seizoensgebonden 
strandpaviljoen, verzonden 9 april 2010, 2009-198Rv.
- Boulevard Barnaart (kavel 15), plaatsen seizoensgebonden 
strandpaviljoen, verzonden 9 april 2010, 2009-182Rv.
- Boulevard Barnaart (kavel 12a), plaatsen seizoensgebonden 
strandpaviljoen, verzonden 9 april 2010, 2009-205Rv.
- Strand zuid (kavel E03), plaatsen seizoensgebonden strand-
paviljoen, verzonden 9 april 2010, 2009-209Rv.
- Boulevard Paulus Loot (kavel 7), plaatsen seizoensgebonden 

strandpaviljoen, verzonden 9 april 2010, 2009-226Rv.
- Koninginneweg 21, gedeeltelijk vernieuwen aanbouw, verzon-
den 09 april 2010, 2010-066Rv.
- Boulevard Barnaart (kavel 27), vergroten van de opslag bij het 
strandpaviljoen, verzonden 8 april 2010, 2010-074Rv.
- De Ruijterstraat 36-116, gedeeltelijk slopen gevelmetselwerk 
van het flatgebouw, verzonden 8 april 2010, 2010-054S.
- De Ruijterstraat 36-116, vernieuwen kopgevels en muurdam-
men van het flatgebouw, verzonden 8 april 2010, 2010-055Rv.
- Marnix van St.Aldegondestraat 6, vergroten van de woning, 
verzonden 08 april 2010, 2010-068Rv.
- Haarlemmerstraat 11a, vergroten van de woning, verzonden 
08 april 2010, 2010-060Lv.
- Tolweg 22, vernieuwen dakkapel, verzonden 08 april 2010, 
2010-063Lv.
- Vondellaan 11 en 17, verwijderen asbesthoudend materiaal, 
verzonden 09 april 2010, 2010-076S.

Bezwaarschriften
De hierboven genoemde verleende vergunningen/ genomen 
besluiten liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt ze 
inzien tijdens openingstijden. Belanghebbenden kunnen ge-
durende een termijn van zes weken na bekendmaking een 
gemotiveerd bezwaarschrift indienen. De datum van bekend-
making is de verzenddatum van de vergunning. Indien het 
geen vergunning betreft is dit de publicatiedatum. U richt uw 
bezwaarschrift met vermelding van “bezwaar” in de rechter-
bovenhoek van uw brief aan het college van Burgemeester 
en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort. Het bezwaar 
schorst in beginsel niet de werking van het besluit waartegen 
het is gericht. In geval van spoed kunt u een verzoek om een 
voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter 
van de Rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, Postbus 1621 
2003 BR Haarlem. Een dergelijk verzoek dient vergezeld te gaan 
van een afschrift van het bezwaarschrift.

Vervolg gemeentelijke publicatie week 15

Centraal telefoonnummer 
Alle afdelingen zijn bereikbaar via (023) 574 01 00, maandag 
t/m donderdag 8.30 - 17.00 uur en vrijdag 8.30 - 16.00 uur. 

Melding of klacht? 
Bel met de Centrale Meldlijn (023) 574 02 00, óf vul op de  
website het digitale formulier in óf stuur een brief naar de 
klachtencoördinator. 

Openingstijden Centrale Balie 
Maandag t/m woensdag:  08.30  -  16.00 uur 
Donderdag:  08.30  -  20.00 uur 
Vrijdag:  08.30  -  12.30 uur 
Tijdens de donderdagavondopenstelling kunt u maar voor een 
beperkt aantal zaken terecht: paspoorten en rijbewijzen e.d. 

Openingstijden begraafplaats 
De algemene begraafplaats en dierenbegraafplaats aan de 
Tollensstraat zijn dagelijks open tussen 08.00 - 18.00 uur. 

Collegelid spreken? 
Een afspraak maken met een collegelid doet u via het centrale 
telefoonnummer. Daarbij geeft u aan waarover u het collegelid 
wilt spreken. Het kan zijn dat u eerst naar een vakafdeling 
verwezen wordt. 

Vragen over een bouwplan? 
Voor vragen over concrete of gewenste bouwplannen is de 
werkeenheid Vergunningverlening op werkdagen telefonisch 
bereikbaar tussen 08.30 en 16.00 uur. 

Op zoek naar werk of aanbieden van vacature? 
Werkgevers en werkzoekers maken gebruik van 
www.werkeninzandvoort.com. 
Voor het vinden of aanbieden van banen in Zandvoort. 

Doelpoging van Patrick v.d. Oord

Zaterdagteam van SV Zandvoort neemt sportieve wraak op verloren heenwedstrijd
De zaterdagvoetballers hebben in Hoofddorp sportieve 
wraak genomen op de met 1-3 verloren thuiswedstrijd, 
eerder dit seizoen, tegen Overbos. Uiteindelijk mochten de 
gastheren met 1-4 nog niet mopperen. Als de levensgrote 
kansen die Zandvoort met name in de tweede helft kreeg 
zouden zijn benut, was het verschil veel groter geweest. 

Zandvoort is na deze over-
winning, en de uitslagen van 
de andere wedstrijden, twee 
plaatsen op de ranglijst ge-
stegen, naar de 5e, en heeft 
uitzicht op de nacompetitie 
voor een plaats in de 1e klas.

Al snel kwamen onze plaats-
genoten op voorsprong. In 

de 12e minuut mocht Patrick 
v.d. Oord een vrije trap ne-
men, die op werkelijk onna-
volgbare manier door Nigel 
Berg, met een karateachtige 
sprong à la Louis van Gaal, 
werd aangenomen en pan-
klaar voor de aanstormende 
Michel de Haan klaargelegd. 
De Zandvoortse topscorer 

hoefde alleen zijn voet er 
tegenaan te zetten om zijn 
ploeg op een verdiende voor-
sprong te zetten, die tot de 
rust stand hield. Zandvoort 
had vanaf dat moment ei-
genlijk geen kind meer aan 
Overbos alhoewel het nog 
even duurde voordat defi-
nitief afstand kon worden 
genomen.

Overbos kwam in eerste in-
stantie nog terug door een 
foutje in de Zandvoortse 
verdediging. Keeper Boy de 
Vet bokste de bal in de voe-
ten van Overbos-topscorer 

Mark de Jonge, die er wel 
raad mee wist. Daarna was 
het alleen nog Zandvoort 
dat de klok sloeg want nog 
geen twee minuten later 
zorgde Stein Stobbelaar al-
weer voor de voorsprong. Uit 
een perfecte corner kon de 
lange verdediger zijn hoofd 
tegen het speelobject zet-
ten en de 1-2 op zijn naam 
schrijven. Drie minuten la-
ter konden de Zandvoortse 
fans weer juichen. Een min 
of meer mislukt schot van 
Berg stuitte vanaf de paal in 
de voeten van De Haan voor 
de simpele 1-3. Dat opnieuw 

De Haan in de 81e minuut 
voor zijn derde doelpunt 
tekende, gaf alleen maar de 

sterkte van Zandvoort aan. 
Een sportieve wraak zat in 
de knip.
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Slamdunk van Marvin Martina

Hippisch springen bij De Naaldenhof

Joni Mills passeert haar tegenstandster

Zeldzaam verlies voor sterk gehavend Lions herenteam Hippische springsport 
bij Stal de Naaldenhof

Judotalent Glen Koper 
Nederlands kampioen

Lions dames winnen opnieuw

basketbal - heren paardensport

judo
basketbal - dames

De heren van The Lions hebben afgelopen zaterdag hun 
tweede verlies van dit seizoen geleden. In de Zandvoortse 
Korver Sporthal moest een sterk gehavend paradeschip 
van Lions voor het Purmerendse Early Bird met 85-107 bui-
gen. Toch hebben zij hun kampioensaspiraties nog steeds 
in eigen hand. Dan mag er in de resterende wedstrijden 
niet meer verloren worden.

Zondag werd het duidelijk dat Stal de Naaldenhof in Bent-
veld stevig wil inzetten op de hippische springsport. Eige-
naresse Pluis Lindeman presenteerde dan ook met de no-
dige trots een paar jonge dames, die tijdens de open dag 
van de manege een paar springdemonstraties verzorgden.

Afgelopen weekend is onze plaatsgenoot Glen Koper Ne-
derlands kampioen geworden in de gewichtsklasse -46 kg. 
tot 15 jaar. Het 13-jarige judotalent boekte ook een uitzon-
derlijke perfecte score. Al zijn partijen, dus inclusief de fi-
nale, werden op Ippon gewonnen!

De dames van Lions hebben opnieuw een overwinning 
geboekt. In de thuiswedstrijd tegen het Amsterdamse Fal-
cons maakten zij het verschil in het laatste kwart en won-
nen na een harde wedstrijd met 48-37.

“Het gaat om het kampioen 
worden, niet om de promo-
tie die daarbij hoort”, zei 
aanvoerder Marvin Marina 
na afloop, “die promotie 
hebben we namelijk al 
op zak. De bond heeft zo-
wel ons als SVU Basketbal 
uit Amsterdam komend 

Natuurlijk is het niet alleen 
springen dat in Bentveld 
gepromoot wordt. Ook in 
het zogenaamde carrousel-
rijden, een dressuurproef 
voor een groep ruiters/ama-
zones, heeft de Naaldenhof 
inmiddels de nodige reputa-
tie opgebouwd en staan de 
jeugdlessen heel hoog aan-
geschreven. Ook op het indivi-
duele dressuurniveau spreekt 
de Naaldenhof een woordje 
mee op provinciaal en lande-

Zo vaak gebeurt het niet dat 
een talent aan zo een score 
komt. Daarbij komt ook nog 
dat hij de jongste van de klas-
se was. Glen begon met judo 
op 7 jarige leeftijd. Zijn toen-
malige trainer, Marcel van 
Rhee van Kenamju Zandvoort, 
zag al snel zijn verborgen 
talenten en zorgde ervoor 
dat Glen werd overgeheveld 
naar de wedstrijdselectie 
van de topsportafdeling van 
Kenamju in Haarlem. Daar 
werd hij getraind door Zeger 
van Oirschot. Vervolgens ging 

Het ging bepaald niet van 
een leien dakje afgelo-
pen zaterdag in de Korver 

seizoen al in de tweede 
Rayonklasse ingedeeld om-
dat er twee plaatsen open 
zijn gevallen. Kampioen 
worden is het mooiste wat 
een sporter kan overkomen, 
dat gebeurd niet jaarlijks en 
dus wij willen dat dit jaar 
per se bereiken.”

lijk niveau. De Naaldenhof is 
prachtig gesitueerd en heeft 
vanaf eigen terrein toegang 
tot de duinen in Zandvoort 
Zuid waardoor prachtige 
buitenritten ’s zomers mo-
gelijk zijn. Lindeman had na 
afloop nog een nieuwtje voor 
de Zandvoortse Courant: De 
stallen zullen binnenkort vol-
ledig gerenoveerd worden 
naar de nieuwste standaard, 
waardoor een moderne ma-
nege zal ontstaan.

het snel voorwaarts met de 
Zandvoorter. Ondertussen 
is hij namelijk ook geselec-
teerd voor de nationale se-
lectie van het talententeam 
en de talentenselectie van de 
Nederlandse Judo Bond. Die 
talenten worden opgeleid 
om vanaf hun 17e jaar deel 
te nemen aan wedstrijden 
voor deze bond in binnen- 
en buitenland, zeg maar de 
voorloper voor het nationale 
team dus. We zullen in de 
toekomst waarschijnlijk nog 
veel van Glen horen.

Lions begon hevig geha-
vend aan de wedstrijd te-
gen de nummer 3 van de 
ranglijst. Niels Crabbendam 
speelt door een enkel-
breuk dit seizoen niet meer. 
Scoringsmachine Paul 
Wessels was voor zijn werk 
in Eindhoven, Alain Clark 
en Roy Fijma konden niet 
aanwezig zijn en Robert 
ten Pierik was wel aanwe-
zig maar wilde liever niet 
spelen. Hij werd ’s middags 
van achter in zijn auto aan-
gereden en had een pijnlijke 
nek en rug. Toch zou hij nog 
in moeten vallen. Tot over-
maat van ramp had talent 
Lars Leferink ’s middags tij-
dens de wedstrijd van de 
U18 jongens een ‘enkeltje’ 
opgelopen. Dus stonden de 
overige wel fitte heren voor 
de bijna onmogelijke opgave 
om de nummer drie van de 
ranglijst te verslaan.

Al snel werd duidelijk dat 
Early Bird niet naar Zandvoort 
was gekomen om zich ge-
willig naar de slachtbank 

Sporthal. Falcons staat in de 
competitie bekend als een 
harde ploeg die, als ze de 

lengte krijgen van de arbi-
ters, een soort handbal-bas-
ketbal speelt. Verdedigen, 
met alles wat je hebt, op 
de driepuntslijn. Zandvoort 
had het dus moeilijk en dat 
kwam ook in de stand naar 
voren. De gasten scoorden 
gemakkelijk en omdat de 
arbiters van dienst veel 
door de vingers zagen, ging 
het bij Falcons ‘van dik hout 
zaagt men planken’. Onze 
plaatsgenoten bleven heel 
lang aan de verkeerde kant 
van de score maar een gat 
groter dan 12 punten werd 
er nooit geslagen. En dus 
bleef er hoop bij coach 
Richard Koper. Het kostte 
veel van de krachten van 
de Zandvoortse dames om 
steeds weer terug te komen 
tot circa 4 punten waarna 
de Amsterdamse dames 

te laten leiden. Vooral hun 
guard was een ware plaag 
voor de Zandvoortse verde-
diging, hij sneed er doorheen 
als een warm mes door een 
pakje boter en scoorde zo-
als hij het wilde. Door het 
bijna onvermogen om tot 
scoren te komen, ontston-
den binnen de Zandvoortse 
formatie irritaties die uit-
eindelijk tot de vijfde, en dus 
diskwalificerende, persoon-
lijke fout van Ron v.d. Meij 
leidden waardoor Ten Pierik 
alsnog een aantal speelmi-
nuten vol moest maken. In 
het laatste kwart geloofden 
onze plaatsgenoten het wel 
en bogen voor Early Bird. 
Uiteindelijk toch een sportie-
ve wedstrijd met als klap op 
de vuurpijl de Purmerendse 
guard die, door Martina op-
getild, voor het eerst in zijn 
leven een dunk mocht ma-
ken. De eerstvolgende wed-
strijd spelen de Zandvoortse 
heren komende zaterdag om 
21.30 uur tegen de reserves 
van Onze Gezellen in de OG-
hal in Haarlem.

weer uitliepen. Uiteindelijk 
ging in het vierde kwart 
de knop om bij Lions. De 
foutenlast van Falcons en 
het feit dat hun punten-
machine stokte, speelde de 
Zandvoorters in de kaart en 
ze gingen ‘erop en erover’. 
Dat het verschil toch nog 
kon oplopen tot 11 punten 
aan het einde, kwam bij 
Falcons hard aan en de dis-
cussies met het arbitrale 
duo duurden nog tot ver 
na afloop van de wedstrijd. 
Lions had daar geen bood-
schap aan en is veilig om 
komend seizoen opnieuw 
in de Rayonklasse uit te 
komen. De eerstkomende 
wedstrijd is komende za-
terdag om 18.00 uur in de 
Haarlemse OG-hal tegen 
het eerste dames team van 
Onze Gezellen.
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Oranje Nassauschool algeheel schoolvoetbalkampioen

Oomstee naar kruisfinalesGoede start softballers 

Golfclinics en hockeyles 
tijdens Nationale Sportweek

Kleine winst handbaldames

schoolvoetbal

biljartsoftbal

handbal

De Oranje Nassauschool is dinsdagmiddag de nieuwe 
schoolvoetbalkampioen van Zandvoort geworden. Zij zijn 
de opvolgers van de Nicolaasschool die wel de sportivi-
teitsprijs, ter beschikking gesteld door de Sportraad Zand-
voort, in ontvangst mocht nemen.

Het driebanden biljartteam van café Oomstee heeft de 
kruisfinales van de competitie gehaald. Het team is dus 
nog steeds op weg naar een eventueel kampioenschap. 
Dat is niet bepaald van een leien dakje gegaan want ge-
middeld moeten onze plaatsgenoten veel meer carambo-
les maken dan de meeste tegenstanders.

Het herensoftbalteam van ZSC is het nieuwe seizoen goed 
begonnen. Er werd een klinkende 17-6 overwinning ge-
boekt op het Haarlemse THB 2. 

Komende vrijdag 16 april start de Nationale Sportweek. 
Open Golf Zandvoort organiseert een aantal gratis intro-
ductieclinics en bij de Zandvoortsche hockeyclub kun je 
kennismaken met de hockeysport.

Oranje Nassauschool is de kampioen van 2010

Teamlid Henk v.d. Linden stoot af.

Haar
Healthclub Zandvoort
La Fontanella
Lavogue
Meijboom Schoonmaak-
 organisatie B.V.
Motorrijschool Goede
P. van Kleeff
Pesce Fresco
Riche aan Zee
Sandd
SKiP St. Kdv. 
 Pippeloentje-Pluk
Stichting Classic Concerts
Stox
Toerkoop Reisburo Zonvaart
Trendmark Makelaardij o.g.
Uitvaartcentrum Haarlem
Van Aacken 
 Glaszettersbedrijf
Wapen van Zandvoort, 
 eten en drinken…

Administratiekantoor K. Willemse
Algemene uitvaartbegeleiding 
 Zandvoort
Auto Strijder 
Autobedrijf KariMo
Bar Battle 
Beach Club Tien
Bertram & Brood
Bloemsierkunst Jef & Henk Bluijs
Boom Strandpaviljoen 11
Café Oomstee
Cense en van Lingen
Circus Rigolo
Circus Zandvoort
Club Nautique
Dakcentrale
Dierenarts Dekker
Dorsman Assurantiën
FAR OUT
Greeven, Makelaardij o.g.
Groenestein & Schouten 
 Fin. diensten

adverteerders

Op een fris en winderig maar 
wel zonovergoten sport-
park Duintjesveld waren zes 

Voor het eerst heeft het team 
van uitbater Ton Ariesen een 
hoge positie in de competitie 
gehaald. Na het reguliere sei-
zoen zijn zij als derde geëin-
digd en spelen nu via kruis-
finales voor een plaats in de 
grote finale voor het kam-
pioenschap. Het Oomstee 
team, dat nu voor het tweede 
jaar competitie in Haarlem 
en omgeving speelt, is als 

Het begin was voor THB dat 
op het werpen van Tjeerd 
Buijs (5x 3-slag, 4x 4-wijd, 6 
honkslagen en 3 veldfouten) 
opende met het scoren van 
4 runs op basis van 2 honk-
slagen, 2 veldfouten en een 
keer 4 wijd. Het antwoord van 
ZSC kwam direct in de gelijk-
makende slagbeurt, waarin 
Han van Soest en Jeroen van 
’t Wout profiteerden van een 
homerun van Ruud Bijl, waar-
door de stand bij het ingaan 
van de 2e inning 3-4 was. In 
de volgende innings werd de 
aanval van THB aan banden 

De golfclinics worden ko-
mend weekend, tijdens de 
nationale open golfdagen 
op zaterdag 17 en zondag 18 
april, verzorgd in samenwer-
king met de NOC/NSF en de 
PGAH (Professional Golfers 
Association of Holland). De 
clinics beginnen beide da-
gen met een ontvangst om 
zowel 11.30 uur als om 13.00 
uur en duren ieder circa 2,5 
uur. Ze zijn toegankelijk voor 
iedereen die kennis wil ma-
ken met de golfsport en/
of Open Golf Zandvoort. 
Tijdens deze clinics worden 
diverse onderdelen van het 
golfspel toegelicht en kan er 
onder begeleiding van een 
golfprofessional geoefend 
worden. Tevens wordt er een 
korte rondleiding en demon-
stratie op de golfbaan gege-
ven. Inschrijving is noodza-
kelijk vanwege het beperkt 
aantal plaatsen en kan per 
e-mail: administratie@open-
golfzandvoort.nl of telefoon: 
5715743. Meer informatie op 

Het dames handbalteam van 
ZSC heeft de uitwedstrijd te-
gen VOS 2 in Lijnden nipt ge-
wonnen. Beide teams leden 
gedurende de gehele wed-
strijd veel balverlies. ZSC wist 
daar het best van te profite-
ren en won na een 5-7 rust-

Zandvoortse basisscholen af-
gelopen maandag- en dins-
dagmiddag op de velden van 

derde geëindigd en speelt 
nu via twee wedstrijden te-
gen het Heemsteedse ‘Langs 
berg en dal’ dat een plaats 
hoger inneemt. De eerste van 
de twee halve finales wordt 
vanavond in Zandvoort ge-
speeld, de tweede wordt 
op 22 april in het Hof van 
Heemstede gespeeld. Beide 
wedstrijden beginnen rond 
20.00 uur. 

SV Zandvoort in de weer om 
te kunnen bepalen wie dit jaar 
met de eretitel aan de haal zou 
gaan. Bij zowel de meisjes als 
de jongens werd met het 
nodige fanatisme een halve 
competitie gedraaid. Die tot 
de kampioen moest leidden. 
Nadat de stofwolken waren 
opgetrokken, bleek bij de meis-
jes de Hannie Schaftschool de 
sterkste en voor de jongens 
van de Oranje Nassauschool 
was eveneens de eerste plaats 
weggelegd. Dit team van lou-
ter voetballertjes had wer-
kelijk huisgehouden onder 
de tegenstanders en hadden 
zelfs een wedstrijd met 10-2 
gewonnen.

De prijzen werden door Lidy 
v.d. Schaft, locatiemanager 

van de hoofdsponsor woon-
stichting De Key, uitgereikt, 
na een speech waarin zij 
mededeelde dat De Key vol-
gend jaar weer financieel 
wil bijdragen. “Wij zien het 
als betrokkenheid bij het 
Zandvoortse gebeuren”, zei 
zij. De prijs van de Sportraad 
Zandvoort werd door Wim 
Buchel overhandigd.

Einduitslag meisjes: 1. Han  nie 
Schaft school, 2. Oranje Nas-
sauschool, 3. Nicolaasschool, 
4. Duinroosschool, 5. Maria-
school, 6. Beatrixschool.
Einduitslag jongens: 1. O ran -
je Nas  sauschool, 2. Ni co laas-
school, 3. Hannie Schaft-
school, 4. Mariaschool, 5. 
Duinroosschool, 6. Bea trix-
school.

gelegd en ging de verdediging 
van ZSC steeds beter spelen. 
Een homerun van Tjeerd Buijs 
met Danny van Soest op de 
honken betekende dat ZSC de 
achterstand omboog in een 
5-4 voorsprong. Nadat in de 
3e inning beide teams geen 
kans zagen de thuisplaat te 
bereiken, sloeg ZSC in de 4e 
inning definitief toe. Het of-
fensief leverde liefst 12 runs 
op die gescoord werden met 
behulp van 11 honkslagen, 
waardoor het 17-4 werd. In 
de 5e inning kwam THB nog 
terug tot 17-6.

www.opengolfzandvoort.nl.

Hockey
De 75-jarige Zandvoortsche 
Hockey Club (ZHC) is een 
super gezellige club, kent 
geen wachtlijsten en heeft 
de laagste contributie van 
Haarlem en omstreken. De 
trainingen worden door 
professionele trainers ge-
leid. Tijdens een inlooptrai-
ning op woensdag 21 april 
kun je gratis meetrainen, 
voor hockeysticks wordt 
gezorgd. Voor kinderen van 
5 tot 8 jaar is van 15.30 tot 
17.00 uur en voor 8 tot 12 ja-
rigen van 16.30 tot 18.15 uur. 
Nieuwe jeugdleden krijgen 
bij aanmelding voor het ko-
mende seizoen 2010/2011 
een gratis stick, shirt en bal. 
Groepen vrienden (oud en 
jong) die zich als één team 
aanmelden krijgen groeps-
korting. Meer informatie of 
aanmelden kan via Cees van 
Deursen, Tel. 06-5141 8221. 
www.zhconline.nl

stand uiteindelijk met 13-14. 
Keepster Angela Schilpzand 
had een groot aandeel in de 
Zandvoortse overwinning. 
Romena Daniëls scoorde 6 
goals, Charissa Koning 3, Lucia 
v.d. Drift en Kristel Gazenbeek 
ieder 2 en Laura Koning 1 keer.



Vraagprijs: € 157.500,- 

Zeer comfortabel en goed onderhouden 2 kamer
appartement op de 7e verdieping in complex met lift

•	 Leuk	appartement	met	super	uitzicht!
•	 Woonkamer	met	schuifpui	naar	zonnig	balkon	(zuidoost)
•	 Dichte	keuken	met	apparatuur
•	 Badkamer	v.v.	douchegelegenheid,	toilet	en	wastafel
•	 Slaapkamer	met	vaste	kasten
•	 Berging	in	de	onderbouw
•	 Woonoppervlakte	ca.	50	m²

Burg. van Alphenstraat 55/20

Ruime uitgebouwde hoekwoning in Zandvoord zuid met 
royale zonnige achtertuin op het noordwesten.

•	 De	begane	grond	is	aan	de	achterzijde	uitgebouwd	
•	 Open	keuken	v.v.	inbouwapparatuur
•	 Dakopbouw	2e	verdieping
•	 4	slaapkamers
•	 Oprit	en	ruime	garage	met	aangebouwde	schuur
•	 Rustige	woonomgeving
•	 Duinen,	strand	en	centrum	bevinden	zich	op	loopafstand
•	 Gebruiksopp.	ca.	127	m²,	perceelopp.	376	m²,	inhoud	ca.	494	m³

Prachtig gelegen sfeervol 3 kamer hoekappartement  
op de 4e etage van het luxe appartementencomplex 
“Monopole II”.

•	 Ruime	sfeervolle	woonkamer	met	zeezicht
•	 Luxe	keuken	v.v.	inbouwapparatuur	en	grote	bijkeuken
•	 2	slaapkamers,	nette	badkamer	met	o.a.	ligbad
•	 Zonneterras	op	het	westen
•	 Lift	met	beveiligingscode
•	 Incl.	parkeerplaats	in	de	afgesloten	parkeergarage
•	 Woonoppervlakte	ca.	85m²

Vraagprijs: € 250.000,- Vraagprijs: € 275.000,- Vraagprijs: € 489.000,- 

Dit leuke 2 kamer hoekappartement op de 3de etage is 
knus en compact te noemen! 

•	 Woonkamer	met	super	uitzicht	over	boulevard,	strand	en	zee
•	 Open	keuken,	Witte	badkamer	met	douche,	wastafel	en	toilet
•	 1	slaapkamer,	berging	in	de	onderbouw
•	 Centrum	om	de	hoek
•	 Ideaal	voor	starters	of	als	2de	woning	
•	 Voorzien	van	dubbele	beglazing	en	kunststof	kozijnen
•	 Gebruiksoppervlakte	ca.	37	m²

Mr. Troelstrastraat 48Stationsplein 15/12Gasthuisplein 8

De Favaugeplein 21/18

Dit leuke charmante huisje is  
gebouwd in 1900 en ligt aan een gezellig plein midden in 
het historische centrum van Zandvoort. 
 
•	 2	slaapkamers
•	 Woonkamer	met	deur	naar	woonkeuken
•	 Badkamer	met	ligbad/douche
•	 De	ruime	schuur	biedt	vele	(hobby)	mogelijkheden!
•	 Besloten	patio	op	het	zuiden
•	 Doorkijkje	in	de	Swaluëstraat
•	 Gebruiksoppervlak	ca.	87	m²	(excl.	schuur)

(ver)koop, (ver)huur, beheer, taxatieJhr. P.N. Quarles van Uffordlaan 2 | 2042 PR  Zandvoort | Tel: 023 - 5 715 715 www.cvl.nu

Archief	Genootschap	Oud	Zandvoort	BLD07989A	-	Badkoets omstreeks 1890
 

Vraagprijs: € 475.000,- 

Deze aantrekkelijke 2 onder 1 kap woning met garage heeft 
maar liefst 4 slaapkamers.

•	 Woonkamer	met	haard	en	schuifpui	naar	achtertuin
•	 Luxe	woonkeuken,	bijkeuken	met	aansluiting	wasmachine/droger
•	 Moderne	badkamer	met	o.a.	ligbad	
•	 Gehele	begane	grond	v.v.	vloerverwarming
•	 Achtertuin	op	het	noordwesten	en	achterom
•	 Gebruiksoppervlak	ca.	163m²	
•	 Perceeloppervlakte	277m²

Celsiusstraat 195
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Vraagprijs: € 137.500,-
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3 231511Actueel Cultuur Rubriek Sport
Wethouder 
krijgt waardig 
afscheid

Kunstenares
‘beschuldigd’ van
plaatsen graffiti

Illegale Parool
in Zandvoort
gedrukt

Sportcafé aftrap
van Nationale
Sportweek

6e jaargang • week 16
22 april 2010

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

De Mannetjes

Kustversterking

Onze website is
geheel vernieuwd!

 
Neem snel een kijkje op
www.zandvoortsecourant.nl

‘Bestaat er ook een 
commissaris voor 

‘coalitieversterking’?’

Afgelopen vrijdagochtend bracht deltacommissaris Wim 
Kuijken een werkbezoek aan Zandvoort. Daarbij werd 
niet alleen over de kustversterking gesproken maar ook 
over hoe Zandvoort zich kan onderscheiden van andere 
kustplaatsen. 

Peter van Delft is per 16 maart jongstleden aangetreden 
als nieuwe voorzitter van de Stichting Marketing Zand-
voort (SMZ), de organisatie achter de Zandvoortse VVV. Per 
diezelfde datum heeft Wilfred Tates zich uit het bestuur 
teruggetrokken. 

Deltacommissaris bezoekt Zandvoort Nieuwe voorzitter VVV

door Nel Kerkman

Miranda Reitsma, provinciaal 
Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit 
(PARK), voormalig wethou
der van Zandvoort Marten 
Bierman en Lies beth Jansen, 
directeur Westergasfabriek, 
gaven in korte presentaties 
een toelichting op hun toe
komstvisie van Zandvoort. 

Het pleidooi van Bierman om 
de ‘sleetse’ badplaats meer 
allure te geven werd onder
streept met een fotorepor
tage van de vergane ‘gran
deur’ van Zandvoort. “Voor 
de Tweede Wereldoorlog 
was Zandvoort al een in
ternationale badplaats. De 
gemeentelijke inzet moet 
weer gericht worden op het 
herwinnen van deze positie”, 
zei de zeer bevlogen Bierman, 
die dit beslist niet te hoog 
gegrepen vindt. Voor de ge
wenste ontwikkeling is de 
Middenboulevard een door

slaggevend gebied. Onlangs 
heeft de raad het bestem
mingsplan goedgekeurd en 
kan de herontwikkeling van 
start gaan. “Zandvoort wil 
graag een voorbeeldproject 
zijn en om dat te bereiken is 
er op veel fronten samenwer
king nodig”, was de eindcon
clusie van Bierman.

Kwaliteitsslag Zandvoort
De discussie of Zandvoort nu 
wel of geen zwakke schakel 
in de Nederlandse kust is, 
werd tijdens de bijeenkomst 
duidelijk gemaakt. Nieuwe 
meetwaarden geven aan dat 
Zandvoort niet tot de zwakke 
schakel behoort en daardoor 
komen bepaalde plannen, bij
voorbeeld het ondergronds 
parkeren in de zeereep, in 
het gedrang. Het doel van het 
Deltaprogramma is en blijft 
om de veiligheid en zoetwa
tervoorziening op langere ter
mijn te waarborgen. “Maar”, 
zo stelde deltacommissaris 

Kuijken, “we moeten met 
het Hoogheemraadschap, 
de provincie en de gemeente 
gezamenlijk kijken naar een 
goede oplossing om het 
Middenboulevardgebied te 
ontwikkelen, waarbij vooral 
het veiligheidsaspect niet 
vergeten mag worden.”

Zandvoort buiten
Miranda Reitsma gaf in 
haar presentatie aan hoe 
belangrijk het is dat Zand
voort zijn eigen identiteit 
gaat versterken. Wat is 
nou het verschil tussen de 
kustplaatsen IJmuiden en 
Zandvoort? Vooral voor de 
Metropoolregio Amsterdam 
is het van belang dat Zand
voort een aantrekkelijke bad
plaats wordt met een eigen 
karakter die bestemd is voor 
grootschalig en langdurig 
jaarrondtoerisme. Daarbij 
is van cruciaal belang dat 
Zandvoort kiest voor een 
eigen identiteit. Liesbeth 
Jansen zag wel mogelijkhe
den in een cultuuromslag 
aan de Middenboulevard. 
Ze had verfrissende ideeën 
voor onder andere het ge
bouw van het Dolfirama, 
leuke gekleurde balkons aan 
de boulevard en verder was 
heel belangrijk in haar bood
schap jongeren mee te laten 
denken over de toekomst van 
Zandvoort! 

Na de presentaties werd 
een wandeling naar het 
Watertorenplein gemaakt 
om met eigen ogen te zien 
wat de kansen zijn bij een 
toekomstige kustversterking 
voor de kustplaats Zandvoort. 

De deltacommissaris en de burgemeester in gesprek bij de watertoren

Peter van Delft

Welke straten zijn afgesloten 
op Koninginnedag? 

Kijk op pagina 20

Bij de start van de stich
ting had Tates beloofd om 
de functie van voorzitter 
maximaal 1 jaar te vervullen. 
Mede door zijn toedoen heeft 
de nieuwe VVV in een hoog 
tempo vorm gekregen. Nu dit 
het geval is, is het wenselijk 
dat de stichting verder onaf
hankelijk van de gemeente 
opereert. De bestuursleden 
Floris Faber (hotel Hoogland) 
en Boudewijn van Vilsteren 

(Sunparks) blijven zitting ne
men in het bestuur van SMZ.

Peter van Delft is in Zand voort 
geen onbekende. Hij woont 
hier 30 jaar, is in de 80’er en 
90’er jaren werkzaam ge
weest voor de gemeente en 
heeft daar in verschillende 
functies leiding gegeven aan 
de ruimtelijke ontwikkeling 
en tal van vernieuwingspro
jecten. De laatste jaren was 
hij directeur van de Zaanse 
Schans. Hij brengt dus als 
voorzitter een schat van toe
ristische ervaring mee.

De stichting dankt Wilfred Ta
tes voor zijn tomeloze inzet 
om een eigen Zand voortse 
VVV tot stand te brengen, een 
wens van vele Zandvoorters 
in de toeristische industrie.

Raadhuisplein 14
T. 023-573 64 61 - Zandvoort 

Actie week 16:
• Poesta brood, donker volkoren
 zonder hele korrel  € 1,25
• 4 Roomboter croissants € 3,25

Actie week 17:
• Tijger wit  € 1,75
• 10 witte bollen  € 1,95

Stap ook eens binnen voor een 
lekker belegd broodje met één 

van onze heerlijke ambachtelijke 
salades en een lekker kopje koffie

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

Gratis zonneglazen 
op sterkte

bij aankoop van een
Ray-Ban zonnebril

Graag tot ziens bij 
SEA OPTIEK!!!!

SCOOTMOBIELEN
ook met PGB (persoonsgebonden budget)

023 - 5 735 735
BETER MOBIEL, Max Planckstraat 44
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SpotlightS

familieberichten

Algemene uitvaartbegeleiding Zandvoort
Omdat u voor kwaliteit kiest!

~ Regelen en uitvoeren van de uitvaart 

~ Verzorging van overledene  
~ Begeleiding voor nabestaanden 

~ Persoonlijke aandacht 
    voor U en Uw dierbare 

Dag en nacht bereikbaar

023 -7515 666
Gevestigd in Zandvoort

Evert H. Schweitzer
Voor een stijlvolle en verzorgde uitvaart

april w a t e r
Hoog Laag Hoog HoogLaag
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waterstanden

UITVAARTZORGCENTRUM ZANDVOORT
Tollensstraat 67, 2041 PR  Zandvoort.

Telefoon (023) 571 32 78.
www.uzn-nederland.nl

UITVAARTCENTRUM HAARLEM
Parklaan 36, 2011 KW  Haarlem.

Telefoon (023) 532 87 50.
www.uitvaartcentrumhaarlem.nl

Sinds 1992
uw uitvaartondernemer in Zandvoort.

A LA LA LA LA L T I J D   D I R E C T E   H U L PT I J D   D I R E C T E   H U L PT I J D   D I R E C T E   H U L PT I J D   D I R E C T E   H U L PT I J D   D I R E C T E   H U L P
B I J   OB I J   OB I J   OB I J   OB I J   O V E R L I J D E NV E R L I J D E NV E R L I J D E NV E R L I J D E NV E R L I J D E N

Iets te (ver)kopen?

Plaats een Zandkorrel
Zie pagina 10

Komende zondag
Protestantse gem. Zandvoort
10.00 uur ds.mr. J.W. Verwijs

RK Parochie St. Agatha
10.30 uur Pastores D. Duijves en C. van Polvliet

RK Parochie Antonius & Paulus
10.30 uur Pastor IJ. Tuijn

kerkdiensten 

Iedere dag geopend voor ontbijt, lunch en diner

IetS te vIeRen?
DAt kAn In onS 

veRnIeuwDe BeACHHouSe
vooR Info en ReSeRveRIngen: 023-5713200

www.BeACHCluBtIen.nl

Joop

“Bedankt en tot ziens”

We zullen je verschrikkelijk missen en nooit vergeten!

Ellen en Richard Bruynzeel
Bob Wiebes
Ramses
Parkeerterrein “De Zuid”

...Moegestreden...

Na een kort ziektebed is vredig van ons heengegaan 
mijn man , vader en opa

Gertrudus Antonius van der Kroon
~ Gerrit ~

 * 04-11-1927 ✝ 18-04-2010

  Jansje van der Kroon - van Duijn
  Désirée , Marco , Mick

 Correspondentieadres:
 Wijngaardstraat 4
 4611 SR Bergen op Zoom

Er is gelegenheid om afscheid van Gerrit te nemen 
op donderdag 22 april van 19.00 uur tot 20.00 uur 

in de aula van de Algemene Begraafplaats 
aan de Tollenstraat 67 te Zandvoort.

De crematieplechtigheid zal plaatsvinden
op vrijdag 23 april bij Crematorium Haarlem , 

Vergierdeweg 272 , 2002 RB te Haarlem , 
alwaar de plechtigheid zal aanvangen om 12.00 uur. 

Na afloop is er gelegenheid tot condoleren in 
één der ontvangkamers.

Nooit klagend, nooit vragend 
zijn lasten in stilte dragend. 
Zijn handen hebben voor ons gewerkt, 
zijn hart heeft voor ons geklopt, 
zijn ogen hebben ons tot het laatst gezocht. 

Vol bewondering voor de wijze waarop hij met zijn ziekte is 
omgegaan geven wij u kennis dat, omringd door de liefdevolle 
zorgen van zijn gezin, vredig van ons is heengegaan mijn lieve man, 
onze vader, schoonvader en allerliefste opa 

Johannes Geerts 
Joop 

 25 september 1938                             16 april 2010 

Ans Geerts - Heidebrink 

Robbert-Jan en Reineke 

Mariëtte en Hans 
Thijs 
Thomas 

‘Onze speciale dank gaat uit naar dr. M. Hermans en Katja Beunder 
voor de liefdevolle begeleiding die zij Joop en ons hebben gegeven’. 

Brederodestaat 15 - flat 16 
2042 BA  Zandvoort 

Joop is overgebracht naar het Uitvaartzorgcentrum Zandvoort, 
Tollensstraat 67 te Zandvoort. Er is gelegenheid tot afscheid nemen 
en condoleren op woensdag 21 april van 19.00 tot 19.30 uur. 

Wij zullen afscheid van hem nemen op donderdag 22 april om 
14.30 uur in de aula van de Algemene Begraafplaats Zandvoort, 
Tollensstraat 67 te Zandvoort. 
Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op bovengenoemde 
begraafplaats. 

Na afloop is er gelegenheid tot condoleren in de ontvangkamer 
op de begraafplaats. 

Lieve Annemarie en Roy
Hartelijk dank voor jullie gastvrijheid, 
vriendelijkheid, lekkere eten en inzet. 
Jullie hebben altijd vreselijk hard gewerkt 
in de zaak, we zullen het missen. 

Wij wensen jullie heel veel geluk 
en gezondheid in de toekomst. 

Veel liefs, 
Joke, Stef, Elizabeth 
en de meiden van de wasserette
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Ga je wennen aan geluiden? 
Volgens mij wel. Je mist ge
luid pas als je het niet meer 
hoort. Als de kerkklok stil 
staat merk je het pas op. 
Is de weg afgesloten? Dan 
merk je pas hoe stil het is. 
Zo ook nu. Opeens miste ik 
de vliegtuiggeluiden ’s mor
gens vroeg. Zo rond zes uur 
vroeg in de ochtend hoorde 
ik het. Half in slaap nog. 
Niet echt storend, gewoon 
als achtergrondgeluid maar 
wel hoorbaar. Na de bekende 
vulkaanuitbarsting in IJsland 
is het stil in de lucht. Heel stil. 
Nu ik dit schrijf alweer vier 
dagen. Een catastrofe voor 
het vliegverkeer. Gestrande 
reizigers op Schiphol. 
Overvolle treinen van men
sen die toch naar huis pro
beren te komen.“Wat zullen 
ze blij zijn in Zwanenburg 
en omgeving”, zeiden we 
tegen elkaar. Natuurlijk wa
ren ze er op TV als de kippen 
bij om het aan de inwoners 
te vragen: “Zeker tevreden 
mijnheer dat het nu zo stil 
is?” Het antwoord verbaasde 
mij een beetje. “Ik vind er niks 
aan”, mopperde hij tegen de 
reporter, “je gaat nu eenmaal 
wennen aan het geluid.” Ook 
een mevrouw miste ‘haar 
vliegtuiggeluiden’: “Joh, ik 
ben er aan gewend. Als je 
het niet wilt moet je hier niet 
gaan wonen!” Speciaal vind 
ik dat. Nu ik erover nadenk 
woonden wij vroeger aan de 
spoorbaan. Ook wij hadden 
amper last van de trein die 
voorbij raasde. Behalve als 
ze ’s nachts gingen rangeren. 
Dan hoorde ik mijn moeder 
wel eens klagen. Zelfs het 
geluid van de kerkklokken op 
zon en feestdagen vinden 
wij niet erg. Het hoort er nu 
eenmaal bij. Voor de reizigers 
op de diverse vliegvelden 
hoop ik dat het allemaal snel 
voorbij is en we ’s morgens 
weer het monotone gebrom 
van de vliegtuigen horen. “Als 
je geen geluid meer 
hoort ben je doof of 
dood”, heb ik eens er
gens gelezen. Ik vond 
het wel een grappige 
slagzin.

cartoon

Stil in de lucht
column
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Marten Bierman kreeg een waardig afscheid

Er stond een lange rij wachtende tijdens de aangeboden afscheidsreceptie van Marten 
Bierman afgelopen maandag in het raadhuis. Vier jaar lang heeft wethouder Bierman als 
Amsterdammer zich ingezet om Zandvoort in een positieve spiraal te krijgen. Uiteindelijk 
is het hem na 20 jaar toch gelukt om alle neuzen in één richting voor het bestemmingsplan 
Middenboulevard te krijgen.

Indien u ons vaker digitaal bezoekt heeft u het al kunnen zien. De website van de Zand-
voortse Courant is geheel vernieuwd. Hij is niet alleen in een nieuw jasje gestoken, ook de 
mogelijkheden zijn flink uitgebreid. Hiermee hopen wij u nog beter van dienst te zijn op 
het internet.

Wethouder Bierman neemt afscheid

Nieuwe website Zandvoortse Courant

Door Nel Kerkman

Verder is zijn structuurvi
sie Parel aan Zee Plus een 
juweeltje geworden. In zijn 
afscheidstoespraak l iet 
Bierman doorschemeren dat 
hij vooral in het begin niet 
echt voor vol werd aangezien 
“Hij woont niet eens hier” en 
“wat weet hij van Zandvoort 
af?”, waren de meeste volzin
nen die hij tussen de bedrij
ven door te horen kreeg. Als 
eigenzinnige Mokumer dacht 
Bierman: wacht maar, ik zal 
jullie een poepie laten ruiken! 
Hij baalde ook dat er elk jaar 
(vier keer) gestemd werd om
dat hij als wethouder eigen

Uiteraard kunt u wekelijks de 
krant digitaal lezen. Klik op de 
afbeelding van de krant (links 
op de startpagina) en met 
een simpele handeling kunt 
u de krant downloaden en 
opslaan op uw computer. Die 
service bestond al maar wat 
wel nieuw is, is de presentatie 
van de nieuwsberichten. 

Om u nog beter van (Zand
voorts) nieuws te kunnen 
voorzien is de layout aan
gepast. De actuele berich
ten zijn in één oogopslag 

lijk in Zandvoort moest wo
nen. “Ik woon in Zandvoort 
binnen dus waarom al die 
poespas?”, redeneerde hij.

Wie weet zal Bierman ooit 
een appartement aan de 
Middenboulevard kopen 
want tenslotte is hij verknocht 
aan Zandvoort. Als afscheids
geschenk gaf hij de raads
leden goede raadgeving  
en mee over het dualisme en 
schonk de organisatie een 
bouwpakket van een zeppe
lin, want in de toekomst is 
dat handig (lees de structuur
visie maar na). Aan de be
heerder van het Zandvoorts 
Museum, Sabine Huls, gaf 

burgerlijke stand
10 april - 16 april 2010

Geboren:
Eleonoor, dochter van: Verheij, Patrick en: de Haas, Ellen.

Ondertrouwd:
Malloul, Ali en: El Mahdadi, Sabrina.
Beekhuijs, Sebastiaan en : Busbroek, Wendy.

Huwelijk:
Neerincx, Jeroen Frederik en: Booi, Esther Karina.
Paap, Jilles Alexander en: Terol, Barbara Susanna.

Geregistreerd Partnerschap:
van Nimwegen, Ramon en: Bol, Feikje.
  
Overleden :
Brand, Jan, oud 61 jaar.
Veffer geb. Pannekoek, Elisabeth Petronella, oud 84 jaar.

hij een van zijn etsen van het 
circuit die hij in zijn kunstpe
riode gemaakt heeft. “Over 
‘tig’ jaren is deze ets veel 
geld waard en daarmee kun
nen het Gasthuisplein en het 
museum worden opgeknapt”, 
was hij van mening. Voor het 
college had Bierman nog een 
ludiek presentje, met een op
windbaar poppetje dat een 
boodschap bracht over de 
toekomst van Zandvoort. 

Het was een waardig af
scheid voor een zeer bevlo
gen wethouder, met een 
netwerk van hier tot Tokio, 
die trots was op zijn ‘hon
denbaan’.

te lezen. Nieuw is dat u ook 
kunt meepraten over het 
nieuws. Eenmaal een ac
count aangemaakt kunt u 
op alle nieuwsberichten uw 
mening geven. Met dezelfde 
accountgegevens kunt u ook 
van alle andere diensten op 
de website gebruik maken. Zo 
kunt u uw advertentie zoals 
een Zandkorrel of Spotlight 
digitaal opgeven, maar ook 
kunt u uw tips aan de redac
tie doorgeven. Tevens is het 
mogelijk om uw eventuele 
bezorgklachten kenbaar te 

maken via de website. 

Een speciaal gedeelte van 
deze website is ingeruimd 
voor de ZandvoortPas. Indien 
u een ZandvoortPas heeft 
kunt u hier wekelijks de 
meest actuele aanbiedingen 
vinden. Heeft u nog geen 
ZandvoortPas? Vraag er dan 
snel een aan… via de website.

Wij hopen dat u met veel ple
zier gebruik zult maken van 
onze diensten op de website 
www.zandvoortsecourant.nl.

www.zandvoortsecourant.nl

Verschijnt iedere donderdag en wordt gratis
huisaanhuis bezorgd in heel Zandvoort en Bentveld!
kantooradres: Kleine Krocht 2 • 2042 JN Zandvoort 
Tel 023 – 5732 752 • info@zandvoortsecourant.nl
openingstijden: maandag en dinsdag 09.00  17.00 uur.
Overige dagen op afspraak.
Advertentie acquisitie: Letty van den BrandKinderdijk 
Tel. 06 – 4342 9783 • letty@zandvoortsecourant.nl
advertenties@zandvoortsecourant.nl
Bladmanager: Gillis Kok 
Tel. 06  460 460 26 • gillis@zandvoortsecourant.nl
Centrale redactie: Joop van Nes 
Tel. 06 – 1448 2685 • joop@zandvoortsecourant.nl
vormgeving: IR Design Zandvoort 
Kleine Krocht 2  2042 JN Zandvoort
Druk: Dijkman offset 
Visseringsweg 40  Diemen
verspreiding: ZVO Verspreiders 
Tel. 061139 1478 • www.zvoverspreiders.nl
uitgever: Zandvoort Press B.V.
oplage: 9.250 exemplaren

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

colofon
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Strandpaviljoen Boom 11
te Zandvoort
Tel.023-5717580

Op onze ouderwetse manier
Goulashsoep - 3 soorten vlees - Palacinka of

Vissoep - Zeebaarsfilet - Palacinka 

€10,50
Als brunch, lunch of diner. De gehele week door.

Graag tot ziens, fam. Boom

BY CHRIS KUIN

Naast onze à la carte kaart :
 driegangen menu voor € 29,50 

 Zalmtartaar met
crème fraiche, dille en kappertjes 

of
Geitenkaas met gezoete appeltjes

en lavendelhoning
iii

Kalfsoester met een roomsaus
van champignons en cognac

of
Blackened catfish 

met honingtijmsaus
iii

Yoghurtijs 

Dinsdag gesloten
Zeestraat 36

2042 LC Zandvoort
023-5736680

www.restauranthugoos.nl

 

 

 

 

Seniorenmenu: € 7,00 
Ma 14-09-09  Gebakken tartaar met gebakken aardappelen en spinazie 

Di 15-09-09  Kibbeling met frites, sla en sausjes 

Wo 16-09-09  Macaroni met een gebakken ei 

Do 17-09-09 Andijvie stamppot met een bal gehakt 

Vr 18-09-09  Vissticks met frites, doperwten en wortelen 

Za 19-09-09  Nasischotel met 1 stokje saté en een gebakken ei 

Zo 20-09-09  Kippotje met frites en sla 

Ma 21-09-09  Gebakken lever met aardappelpuree en rode kool 

Di 22-09-09  Scholfilet met gebakken aardappelen en wortelen 

Wo 23-09-09 Hutspot met warme worst en gebakken spek 

Do 24-09-09  Schnitzel met frites en witlof 

Vr 25-09-09 Gestoofde kabeljauw met aardappelpuree en bloemkool 

Za 26-09-09  Kippenbout met frites en sla 

Zo 27-09-09  Bal gehakt met gebakken aardappelen en bloemkool 

Bestellen voor 11.00 en bezorgd tussen 12.00 en 14.00 uur of eventueel tussen 16.00 en 
17.30 uur.  U kunt ook een plaatsje reserveren in ons restaurant om gebruik te maken 
van het seniorenmenu. Bent u in bezit van de ZandvoortPas, dan krijgt u een toetje 
gratis. 

Brasserie restaurant Harocamo 

Kerkstraat 14  |  023-5712102 

Geen zin om te kokkerellen? Gewoon Harocamo even bellen!
Wij bezorgen voor ieder wat wils, zoals broodjes, saté, 
spareribs, diverse visgerechten of een uitgebreid diner.
U kunt het zo gek niet bedenken!

Let op: Wij bezorgen gratis!
Ook de seniorenmenu’s à € 7,-- en de daghap à € 10,--

  Bel: 5712102 
  kijk voor meer info:
  www.harocamo.nl 

Brasserie restaurant Harocamo 
Kerkstraat 14, 2042 JE Zandvoort
Geopend van 9.00 tot 22.00 uur

Gemeenschapshuis
ZOEKT U RUIMTE VOOR 

EEN BRUILOFT, FEEST,
VERGADERING, 
CLUB OF PARTIJ

KOMT U DAN EENS PRATEN MET MIJ!

Ab v.d. Moolen

STICHTING GEMEENSCHAPSHUIS
LOUIS DAVIDSSTRAAT 17

TEL. 573 14 47 MOB. 06-10792723 

DORSMAN.NL OF 023-5714534

Autoverzekering
vanaf € 6,- p/mnd

* startkorting tot 65%

‘Sporten is gezond!’

 www.sportinzandvoort.nl

Krant niet ontvangen? Bel vrijdagmiddag 

06-1139 1478
of mail: info@zvo-verspreiders.nl

BEACHCLUB 7

FAR  OUT
Dit weekend alles van de Grill. 

Check de website voor de kaart.

Reserveren gewenst: 023-5717170

www.far-out.tv

Wegens succes verlengd!
De zomer in met een stralende witte lach!
Tandenbleken op de veilige manier van de tandarts. Tegen in
levering van deze advertentie ontvangt u € 25, extra korting! 
Dus i.p.v. €199, nu €174,
Voor informatie kunt u kijken op de website: www.sourire.nl 
en voor een gratis consult mag u mij altijd bellen.

Ook luxe schoonheidsbehandelingen voor een betaalbare prijs.
Standaard gelaatsbehandeling 50 min   € 24,
Uitgebreide gelaatsbehandeling 75min  € 32,50
Lucienne’s
Schoonheids en massagesalon.
Burg.Nawijnlaan 10 Achter
2042 PM Zandvoort.
Tel: 0623972853
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De gemeente streeft naar een schone openbare ruimte. Zaken als 
zwerfafval, graffiti, en onkruid horen daarin niet thuis. 
Afgelopen weken zijn in het kader van onkruidbestrijding,volgens 
Duurzaam Onkruid Beheer, diverse (schelpen)paden en het openbaar 
groen behandeld. Deze week wordt een begin gemaakt met de jaarlijk
se onkruidronde op de bestrating. Er wordt selectief gespoten met een 
toegelaten verdelgingsmiddel. Overigens: hoe meer onkruid bewoners 
zelf rondom hun woning weghalen, hoe minder de gemeente moet 
verdelgen. Op deze manier houden we samen ZANDVOORT SCHOON!?

Voor meer informatie kijk op de website: 
www.dobverhardingen.nl /DOB methode

ZANDVOORT SCHOON!? en onkruid

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)

Open atelier 
De kunstenares Donna Cor
bani organiseert ook dit jaar 
een open atelier op 24 en 25 
april van haar kunstwerken 
zoals: schilderijen, sculptu
ren en grafiek. De identiteit 
van haar kunst is samen te 
vatten in warme kleuren en 
vloeiende vrouwelijke vor
men met als herkenning de 
spiraalgezichten. Iedereen is 
welkom van 12.00 tot 18.00 
uur in haar atelier aan de Van 
Speijkstraat 5.

Kunstveiling
Het wordt een kunstzin
nig weekend. Op 25 april 
worden namelijk de bij
zondere kunstwerken van 
ruim 150 leerlingen van de 
Zandvoortse basisscholen 
en het Wim Gertenbach 
College in verschillende ses
sies geveild. Veilingmeester 
Pieter Joustra staat garant 
dat alle kunstwer
ken een eigenaar 
vinden. De 3 ses
sies zijn als volgt 
ingedeeld: om 
13.00 uur worden 
de werken van de Nicolaas
school en de Duinroos ge
veild, daarna komen om 
14.30 uur de schil derijen 
van de Hannie Schafschool 
en de Mariaschool aan bod 
en in de laatste sessie wor
den de kunstwerken geveild 
van de Beatrixschool, Oranje 
Nassauschool en het Wim 
Gertenbach College. De to
tale opbrengst van de veiling 
gaat naar het kinderen en 
jeugdcentrum Het Spalier in 
Zandvoort voor een nog nader 
te bepalen cadeau.

Pluimpje
De Zandvoortse volkstuin
dervereniging, met de tuinen 
gelegen aan het eind van de 
Keesomstraat, zijn zeer tevre
den met de geweldige samen
werking van de gemeentelijke 
groenafdeling. De groenme

dewerkers en de tuinders 
hebben ervoor gezorgd dat 
Zandvoort groener wordt 
door middel van het plan
ten van 4 roze esdoorns, 4 
populieren en 4 leibomen. 
Tevens zijn er 350 hees
ters met een mooie kleur 
op het complex geplaatst. 
Niet alleen de gemeente
lijke medewerkers staken 
de handen uit de mouwen, 
ook de leden sleepten tak
ken naar de versnipperaar 
en maakten het werkter
rein schoon. Na het uitgra
ven werd het terrein voor
zien van nieuwe aarde. De 
12 bomen en heesters zijn 
geschonken door de ver
huurder van het terrein: 
de gemeente Zandvoort. 
Het motto ‘Zandvoort nog 
groener’ is hier in ieder ge
val uitgevoerd.

Permanent clubhuis

Op 6 april presenteer
de het bestuur van de 
Watersportvereniging 
Zandvoort tijdens een 
buitengewone ledenver
gadering het voorlopige 
ontwerp van het nieuwe 
clubhuis. Na een voorbe
reiding van bijna een half 
jaar en een presentatie 
van een 6tal, zeer gere
nommeerde, architecten
bureaus is er unaniem 
voor het winnende ont
werp gekozen. Het is een 
doordacht ontwerp met 
een uitstekende jaarrond
functie, met meer dou
ches, een ruime bar met 
een open haardhoek, grote 
terrassen en een buiten
bar beneden, kortom een 
goede indeling aangevuld 
met een aantal zeer ver
rassende ideeën.

Zin in taart?
Doe mee met de best 
versierde straat  van 
Zandvoort en probeer 
het Gasthuishofje te ver
slaan! Schrijf uw straat 
vóór 28 april in via straat
wedstrijd@koninginne
dagzandvoort.nl. Wint uw 
straat de prijs dan wordt 
vervolgens in overleg met 
de straatbewoners een 
datum geprikt waarop de 
hele straat van de verdien
de taart kan genieten. De 
jury zal op Koninginnedag 
’s ochtends voor 09.00 uur 
de aangemelde straten 
bekijken op originaliteit. 
Tijdens de officiële ope
ning op het Raadhuisplein 
wordt rond 10.30 bekend 
gemaakt welke straat ge
wonnen heeft. Wordt het 
dit jaar uw straat?

Leerlingen brengen 
bezoek aan afdeling 
Kindergeneeskunde

In het kader van de project
weken op de Mariaschool, 
die dit jaar ‘beroepen’ als 
thema heeft, brachten 
leerlingen van groep 4 een 
bezoek aan de afdeling 
Kindergeneeskunde van 
het Kennemer Gasthuis 
in Haarlem. Ze kregen een 
rondleiding door de poli
kliniek van de afdeling en 
de verpleegafdeling voor 
kinderen. Onderweg en na 
afloop werden veel vragen 
van onze plaatsgenootjes 
door deskundigen in be
grijpbaar Nederlands be
antwoord. Een leerzame 
dag derhalve. 

Vorig jaar liep het in eerste 
instantie niet zo storm, werd 
eerst de kat uit de boom ge

Circus Rigolo Prominentenavond

Keurmerk veilig ondernemen getekend

Het programma voor de Prominentenavond van circus 
Rigolo, de avond waar Zandvoortse amateurs de mooiste 
stunts uithalen, is meer dan vol. Maar liefst 14 acts werden 
maandagavond in De Krocht verdeeld onder enthousiaste 
Zandvoorters.

De gemeente, politie Kennemerland, brandweer en de 
Zandvoortse ondernemers hebben afgelopen maandag 
een intentieverklaring ondertekend die moet leiden tot een 
veiliger ondernemen in onze woonplaats. Het keurmerk is 
geïnitieerd door het Hoofdbedrijfschap Detailhandel (HBD) 
dat ook, samen met de veiligheidsdiensten en de gemeen-
te, de winkelcentra in Zandvoort zal schouwen op zaken die 
zouden kunnen leiden tot agressie of verloedering.

Een groep plaatsgenoten bespreekt de acts

De eerste schouw op het Raadhuisplein

keken. “Dit is geweldig, ik had 
het niet verwacht. Het gaat op 
de Nieuwmarkt in Am ster dam 

lijken. Daar doen we dit al ja
ren en doet ook de gemeente 
volop mee”, aldus circusdi
recteur Dick Hoe zee, die het 
grootste deel van de organi
satie aan zijn dochter Joyce uit 
handen heeft gegeven.

De acts die op dinsdag 18 mei, 
vanaf 20.00 uur, tijdens de 
Prominentenavond opgevoerd 
zullen worden, staan borg 
voor een avond ouderwets 
variété en dan met kapitalen! 
Hoezee heeft een totaal ander 
pakket acts dan vorig jaar uit 
zijn hoge hoed getoverd. Met 
andere woorden lachen, gie
ren, brullen in circus Rigolo 
met bekende en minder be
kende Zandvoorters. Houdt u 
die datum vrij!

Burgemeester Niek Meijer 
was duidelijk in zijn nopjes 
toen hij als eerste het con
venant ondertekende. “We 
gaan weer een stap vooruit”, 
zei hij. Ook districtchef com
missaris Peter Holla van de 
politie benadrukte het belang 
van de samenwerking en hij 
werd daarin bijgestaan door 
de districtscommandant 
van de regionale brandweer 
commandeur Henk Munneke. 
Naast deze drie tekenden 
ook Gert van Kuijk, namens 
de Ondernemersvereniging 
Zandvoort, en Maarten 
Duijn, adviseur Bestrijding 
Winkelcriminaliteit van het 
HBD. Na het ondertekenen 
begaf het gezelschap zich 
naar buiten voor een eerste 
schouw rondom het raadhuis.
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Voor de kinderen:

CirCus Junioren 
prominentenaVond

Zelf optreden als circusartiest bij 

CirCus rigolo

Voorstelling is vrijdag 21 mei, 19.00 uur
entree voor het hooggeëerd publiek: 

€ 5,- p.p.

Je gaat eerst met ons (gratis) 
oefenen, vanaf 15 mei in de circustent. 

geef je op bij Joyce: 06-2223 7788

Het circus staat weer 
op parkeerterrein de Zuid

Wekelijks veel interessante aanbiedingen met uw ZandvoortPas
  Vraag nu uw Zandvoortpas 2010 aan! Kijk snel op pagina 12 en 13

Grand Café & Restaurant 

 Heeft per direct de 
volgende parttime vacatures:

Medewerker/ster 
bediening

Keukenhulpen m/v

Afwashulpen m/v

Voor info en reacties:
E-mail cafeneuf@cafeneuf.nl

of  06-42202785

Haltestraat 25, 
2042 LK Zandvoort
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Bar Battle-feestje van
Holland Casino Zandvoort

‘Welcome to our museum’

Burgemeester krijgt petitie over hertenoverlast aangeboden

Zandvoortse medewerkers van Holland Casino Zandvoort 
hebben vorige week donderdag van de voorlaatste Bar 
Battle een waar feest gemaakt. De Klikspaan puilde wer-
kelijk uit van de Battle-gangers.

Dat waren de welkomstwoorden van Henk van Velzen aan 
zijn medecursisten Engelse conversatie. De laatste les werd 
gezellig afgesloten in het Juttersmu-ZEE-um. Een opdracht 
was er wel van docente Joke Bais: de rondleiding moest in 
het Engels gebeuren.

Afgelopen woensdag heeft burgemeester Niek Meijer een petitie over de hertenoverlast 
in ontvangst genomen. De initiatiefnemer van de handtekeningenactie, Fred ten Brink, 
vraagt expliciet de hulp van Meijer om vooral binnen de Amsterdamse politiek een meer-
derheid te krijgen tot regulatie. De petitie werd door 261 van de 269 door Ten Brink be-
zochte gezinnen, wonend aan de duinenrand in Zandvoort Zuid, ondertekend.

Een vol café de KlikspaanVrijwilliger Henk (onder, rechts) en zijn medecursisten

Overhandiging van de petitie

evenementen agenda
22 Bar Battle - 12e ronde: Mystery Team 3 
 in Laurel & Hardy. Aanvang 20.00 uur

24 Mojito by Night! - Dansfeest bij Riche, 
20.0001.30 uur

24 Dansavond - in De Krocht, o.l.v. Rob Dolderman. 
Aanvang 20.00 uur

24 Genealogie inloopochtend - Familiestamboom 
uitzoeken in het Zandvoorts Museum,  
10.00 – 13.00 uur

25 Rommelmarkt - De Krocht, 10.00 – 16.00 uur

27 Amsterdamse middag - in ‘t Wapen van Zandvoort, 
aanvang 15.00 uur

30 Koninginnedag - Festiviteiten in en om het centrum

30 Zeepkistenrace - Oranjestraat, aanvang race 16.15 uur

2 Muziekpaviljoen - JZZZZZP, 13.30 – 16.00 uur

4 Dodenherdenking

5 Bevrijdingsdag - 5jaarlijkse viering

9 Muziekpaviljoen  Soerta Ferta, 13.30 – 16.00 uur

April

mei

VVV Zandvoort: 7 dagen per week geopend!

Zoals ruimschoots bekend be
vindt de Bar Battle zich in de 
beslissende fase. Het evene
ment, geïnitieerd door de ex
ploitanten van Laurel & Hardy, 
de Klikspaan en Fame, heeft 
voor veel publiek gezorgd 
en werd steeds uitgebreider 
van opzet. Holland Casino 
Zandvoort had vooral ‘gegokt’ 
op de collega’s en de vele be
kenden in het Zandvoortse en 
dat heeft ze geen windeieren 
gelegd. Waar de Zandvoortse 
Courant vorige week meldde 
dat de omzet belangrijk is, 
moeten wij even een kleine 

door Nel Kerkman 

De groep cursisten had hier
mee een cursus van 12 les
sen Engelse conversatie bij 
Pluspunt afgerond. De cursus 
is bedoeld om zonder moei
lijke spellingsregels je in het 
Engels verstaanbaar te maken 
bij alledaagse situaties of in de 
vakantie. Eén van de cursisten, 
Henk van Velzen, is vrijwilliger 
bij het JuttersmuZEEum. 
Omdat hij vaak rondleidingen 
doet en zijn Engels niet ‘je van 
het’ was, besloot hij zich aan te 
melden bij Pluspunt. De 12 les

correctie meenemen. Want 
ook de aankleding van de 
teams, de muziek en de aan
kleding van de locatie tellen 
zeer zeker zwaar mee. 

Vandaag, donderdag 22 april, 
is de laatste aflevering van 
Bar Battle. Een team van ZFM 
radio trapt om 20.00 uur af 
in Laurel & Hardy. Na deze 
avond wordt het beste Bar 
Battleteam bekend gemaakt. 
Zij winnen een weekend in 
Sunparks en natuurlijk de 
eeuwige roem de eerste Bar 
Battle kampioenen te zijn!

sen gaven hem net het duwtje 
om als afsluiting zijn Engels 
te laten keuren en hij no
digde iedereen van de cursus 
uit. Hoewel erg zenuwachtig 
bracht Henk het er goed vanaf, 
zelfs de uitleg van de kreeft die 
net uit zijn vel was gekropen 
kwam goed over. 

In het vervolg worden alle 
Engelstalige toeristen en 
schoolkinderen van de In ter
nationale school, die regelma
tig het JuttersmuZEEum be
zoeken, met veel plezier naar 
Henk doorgeschoven. Zandvoortse duinweelde

De bokken vegen jeukend
hun juwelen af

het kan ze geen sier meer schelen
in dit jaargetij

nu alle hinden moeder zijn.

Ze steken over vanuit de duinen
naar de tuinen

en blijven stilstaan op het plein
zoekend naar een nieuw domein

vreten ze onderweg
de perken en de borders kaal

ze geven overlast
niet enkel ’s nachts, ook overdag.

Diana, godin van de jacht
hield weidelijk de natuur in stand

maar wie houdt haar nu in bedwang
Amsterdam…

Het loopt echt uit de hand
zonder regulerend wildbeheer
verandert weelde in een ramp.

Dichter bij Zee
Ada Mol, 17 april 2010

Ten Brink maakt zich zorgen 
over de verkeersveiligheid, de 
veiligheid van have en goed 
en de volksgezondheid. Hij 
stelt dat de uitwerpselen 
van de damherten gevaar 
opleveren en dat de dieren 
eveneens vatbaar zouden 
zijn voor Qkoorts en voor 
mond en klauwzeer (MKZ). 
Hij vraagt Meijer maatrege
len te eisen bij de gemeente 
Amsterdam voor het vervan
gen van het resterende be
staande stuk lage hekwerk 
tussen de Amsterdamse 
Waterleidingduinen (AWD) 
en de Zuidduinen door een 

verhoogd hek, aansluitend 
op het reeds verhoogde hek 
bij het Shell benzinestation 
aan de Gerkestraat, tot aan 
de zeereep. 

Ook wil Ten Brink dat de bur
gemeester gemeente Am
ster   dam verzoekt om regel
matig veterinair onderzoek 
te laten verrichten op de her
ten en reeënpopulaties in de 
AWD naar MKZ en Qkoorts 
besmetting. Tevens wil hij 
de Algemeen Plaatselijke 
Verordening (APV) aanpassen 
met een regel dat bijvoeren 
van de beesten tijdens het 
winterseizoen verboden is. 
Hierdoor zouden de herten 
te vaak naar de dorpsrand 
getrokken worden. Meijer 
zegde toe met zijn collega in 
Amsterdam schriftelijk con
tact op te nemen.
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Bitumineuze dakbedekkingen Goot vernieuwing en reparatie
Pannen daken Koper en zinkwerk
Shingle daken Loodwerkzaamheden
Zinken en koperen daken Hemelwater afvoeren
Dakterrassen Stormschade en onderhoud
Dakisolatie Ook voor uw schilderwerken

Voor al uw voorkomende dakwerkzaamheden
Garantie 10 jaar op materiaal en uitvoering Tel: 023-573 1390
Bel voor vrijblijvende offerte of dakadvies Fax: 023-573 1393

DAK –  LOOD –  EN ZINKWERK

Karim en Mo
www.autobedrijfkarimo.nl

Curiestraat 10, 2041 CD Zandvoort T. 023-5733792
F. 023-5733793 E. autobedrijfkarimo@planet.nl

Onderhoud en reparatie alle merken
Occasions in - en verkoop

APK

 
Zandvoort

INTERNET VERKOOP BIJ OPBOD

Dit karakteristieke herenhuis, gelegen 
aan de Hogeweg, heeft o.a. 3 ruime 
slaapkamers, 2 badkamers, een 
voor- en achtertuin én een groot stuk 
grond (circa 200 m2) wat voor vele 
mogelijkheden zorgt! Authentieke 
details zijn volop aanwezig o.a. in het 
hoge plafond. Het is gelegen op loop-
afstand van het centrum, het strand 
en de duinen. Dit woonhuis verdient 
een renovatie. 

• UNIEKE KANS: Internetverkoop bij opbod vrijdag 7 mei a.s. om 15.00 uur;
• Woonhuis centraal gelegen met 3 ruime slaapkamers;
• Een object met mogelijkheden, renovatie is gewenst;
• Woonoppervlakte ca.150 m2, perceel 306 m2; 
• Zie voor digitale plattegronden en meer informatie www.greevenmakelaardij.nl.

EXTRA KIJKDAGEN:
• Donderdag 22 april a.s. van 19:30 tot 20:30 uur
• Zaterdag 24 april a.s. van 11.00 tot 13.00 uur

Hogeweg 68 A oude vraagprijs: 
€ 399.000,= k.k.

nieuwe VanaFpriJS: 
€ 289.000,= k.k.  

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

Unieke kans!

N I E UW  N I E UW  N I E UW  N I E UW  N I E UW  N I E UW

W W W. ZA N DVO O RTS E CO U R A NT. N L

Het laatste nieuws uit Zandvoort
>> Reageer op het nieuws
>> Tip de redactie
>> Lees wekelijks de krant digitaal 
>> Bekijk de evenementenkalender
>> Zoek in het krantenarchief

Ook voor: … het doorgeven van een bezorgklacht
 … het opgeven van een Zandkorrel of Spotlight

... en natuurlijk de actuele aanbiedingen 
voor de ZandvoortPas

De website van de Zandvoortse Courant is compleet vernieuwd!
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Stichting Natuurbelang AWD heeft onlangs 10.000 hand-
tekeningen overhandigd aan Provinciale Staten. Daarmee 
vragen ze aandacht voor het verzet tegen het fietspad dat 
nog volop leeft onder een deel van de bezoekers van de 
Amsterdamse Waterleidingduinen (AWD). Men wenst lie-
ver geen fietspad door of langs de Waterleidingduinen en 
het naastgelegen Naaldenveld.

Op Koninginnedag wordt weer de jaarlijkse zeepkisten-
race gehouden. Elk jaar schrijven circa 55 deelnemers zich 
in, die met hun vaak zelfgebouwde zeepkisten proberen de 
gave baan zo goed mogelijk af te leggen. De race wordt 
elk jaar spectaculairder, want na drie edities zijn er steeds 
meer coureurs met kennis over het opvoeren van de snel-
heid van de wagens.

De landelijke organisatie van de Week van de Zee heeft de stekker uit de activiteiten ge-
trokken. Dat gebeurde na de evaluatie in oktober vorig jaar. De kosten werden voor Stich-
ting De Noordzee veel te hoog. Zij moesten de laatste jaren garant staan voor € 100.000. 
Noordwijk en Zandvoort hebben als enige kustplaatsen aangegeven door te willen gaan.

Robbert de Vries, raadslid van D66, is het niet eens over de 
gang van zaken rondom de verkiezing van de nieuwe wet-
houders tijdens de afgelopen raadsvergadering. Middels 
een brief aan de raad heeft hij zijn ongenoegen kenbaar 
gemaakt. 

Verzet tegen fietspad door duinen blijft

De Grote prijs van Nederland

Zandvoort gaat zelfstandig door
met organisatie Week van de Zee

D66 vraagt om openbaar debat

Harry Hobo, voorzitter Na
tuurbelang AWD, zet kri
tische kanttekeningen bij 
het huidige voorstel van de 
klankbordgroep om door 
te gaan met het recroduct. 
“Het geplande fietspad loopt 
dood op een paadje van nog 
geen 1,5 m breed langs de 
Vogelenzangseweg. Vlak bij 
de Oase wordt 6 hectare van 
de Waterleidingduinen afge
sneden, daar komt een hoog 
hek en gaat een groot gebied 
verloren voor de bezoekers. 
Dat moet toch beter kunnen 
als je 9 maanden hebt over
legd!”, vindt hij.

Zandvoort heeft verreweg 
het meeste aantal deelne
mers aan een zeepkisten
race en de race mag dan 
ook met trots ‘De Grote 
prijs van Nederland’ wor
den genoemd. Voor elke 
deelnemer is er een prijs 

De laatste 5 jaren ging het 
steeds moeizamer om de 
financiële middelen te krij
gen voor het organiseren van 
een landelijke Week van de 
Zee. In het begin waren veel 
kustplaatsen actief maar 
het aantal plaatsen waar 
de Week van de Zee niet of 
nauwelijks van de grond 
komt neemt ieder jaar toe. 
Het kostte jaarlijks minimaal 
€ 100.000 om de landelijke 
Week van de Zee in stand te 
houden. Voor een goede or
ganisatie is echter jaarlijks 
het dubbele nodig.

23 tot en met 30 mei
In Zandvoort zal in ieder 
geval dit jaar nog een Week 
van de Zee worden georga

Toen de stemming daar was, 
door middel van stembrief
jes, wilde hij een stemver
klaring afleggen. De voor
zitter echter ontnam hem 
het woord, omdat er geen 
verklaringen over personen 
mogelijk zijn. De stemmin
gen daarover zijn geheim.

De Vries wilde echter niet 
inhoudelijk op de personen 
ingaan maar miste een 

Flinke discussie
In een lange vergadering 
werd uiteindelijk de financie
ring van het recroduct over 
de Zandvoortselaan door 
alle partijen goedgekeurd. 
Het gegeven dat de Europese 
subsidie in gevaar komt als de 
provinciale steun teveel ont
bindende voorwaarden bevat, 
liet de politiek weinig ruimte 
tot harde voorwaarden. Verder 
richtte de discussie zich voor
namelijk op een tweetal za
ken: een eenduidig beheer 
van de damherten (in de 
AWD worden ze niet bejaagd 
terwijl ten noorden van het 

te winnen en voor de bes
te drie in de verschillende 
leeftijdscategorieën zijn er 
grote bekers! Iedere deel
nemer mag 2 keer starten 
in een poging zijn eigen tijd 
tijdens de tweede heat te 
verbeteren. 

niseerd. Van 23 tot en met 
30 mei aanstaande zal Zand
voort weer bol staan van de 
culturele en natuurevene
menten. Hilly Jansen en Ben 
Zonneveld trekken de kar en 
zijn van mening dat het eve
nement in Zandvoort zeker 
levensvatbaar is. Zonneveld: 
“Wij vinden dat er best le
vensvatbaarheid is voor 
een landelijke week van 
de zee, maar dat Stichting 
De Noordzee te vroeg de 
stekker eruit heeft getrok
ken. Meerdere kustplaat
sen waarmee ik gesproken 
heb waren enthousiast en 
de lokale organisaties ook. 
Misschien volgend jaar een 
Week van Zandvoort. Of 
Week van de badplaats.”

curriculum Vitae waaruit 
zou moeten blijken dat de 
voorgestelde kandidaat
wethouders geschikt zijn 
om in het college plaats te 
nemen. “Tijdens de laatste 
vergadering heb ik tegen 
alle drie genoemde kandi
daten gestemd. De reden is 
dat ik niet in het bezit ben 
gesteld van het curriculum 
Vitae van de drie beoogde 
wethouders. Het moge ge

recroduct dat wel het geval 
is), verder werd in een motie 
het Nationaal Park Zuid Ken
nemerland opgeroepen om 
het overleg met de bezoekers 
van de Waterleidingduinen 
te hervatten. Natuurbelang 
AWD is verheugd dat de poli
tiek heeft ingezien dat de in
breng van de bezoekers als be
langrijkste gebruiker van het 
gebied van groot belang is.

Amsterdam aan zet
Over fietsen in de Water
leidingduinen heeft een 
raads commissie in Am
ster dam zich vorig jaar al 
uitgesproken: men is tegen 
fietspaden door dit gebied. 
Het feit dat de bezoekers 
hier niet aan hebben mee
gewerkt zal zeker zwaar 
meewegen bij de gemeente 
Amsterdam. Ook zal een op
lossing voor de damherten 
gezocht moeten worden om 
de Europese subsidie voor 
het recroduct zeker te stellen. 
Amsterdam stelt zich op het 
standpunt dat een hoog hek 
om de Waterleidingduinen 
het probleem voldoende 
oplost. Nu de coalitieonder
handelingen in Amsterdam 
nog in volle gang zijn, zal 
gewacht moeten worden of 
een nieuwe gemeenteraad 
een oplossing heeft voor de 
damherten en het huidige 
fietstracé ook afwijst.

Een jury deelt ook prijzen uit 
aan de mooiste en/of meest 
originele zeepkisten. Een van 
de juryleden is de bekende 
autocoureur Jan Lammers, 
die tevens het eerste start
schot zal geven van de spec
taculaire zeepkistenrace. De 
jury bestaat verder uit Erik 
Weijers, COO Circuit Park 
Zandvoort, en autocoereur 
en presentator Allard Kalff. 
Laatstgenoemde moet dan 
wel zijn trainingsdag op het 
TTcircuit van Assen op tijd 
en zonder incidenten weten 
af te ronden. 

De verkiezing voor de 
schoonheidsprijzen is vanaf 
15.00 uur. De prijzen worden 
uitgereikt om 16.00 uur op 
het Raadhuisplein. De start 
van de zeepkistenrace is om 
16.15 uur en vindt plaats op 
de Oranjestraat. Het par
cours gaat dan links om 
de Muziektent, voor de ro
tonde op het Raadhuisplein 
langs, en eindigt in de Kleine 
Krocht. Meer informatie 
vindt u op: www.zeepkis
tenracezandvoort.nl.

Brief
Zowel Stichting De Noord
zee als landelijk medeor
ganisator Vereniging Kust 
& Zee staan open voor een 
pleidooi om plaatselijke 
organisaties de helpende 
hand te bieden. Maar dit 
staat of valt met de finan
ciering van deze activitei
ten. Verder is het belangrijk 
om te weten dat deze week 
naar alle colleges van B&W 
van de kustgemeenten en 
Gedeputeerde Staten van 
de kustprovincies een brief 
gestuurd wordt met de me
dedeling dat er in 2010 geen 
landelijke Week van de Zee 
meer wordt georganiseerd. 
Voorlopig gaat Zandvoort in 
ieder geval dus wel door!

noegzaam bekend zijn dat 
niet alleen in het bedrijfsle
ven, maar ook in de politiek 
het een goed gebruik is dat 
er van bepaalde functiona
rissen relevante informatie 
wordt verlangd. Zeker ten 
aanzien van de invulling 
van de wethouderszetels 
moeten raadsleden in de 
gelegenheid worden ge
steld te kunnen beoordelen 
of kandidaten voor die func
tie, op grond van opleiding 
en ervaring, geschikt zijn”, 
aldus de brief van De Vries. 
D66 wil nu een openbaar 
debat over dit soort zaken 
en vraagt de mening van de 
collega’s in de raad. 

Overhandiging 10.000 handtekeningen aan provincie

Een van de mooiste van vorig jaar
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VAN AACKEN 
GLASZETTERSBEDRIJF 
levering en plaatsing alle glassoorten.

NU OOK:
vernieuwen kozijnen & schilderwerk.

vrijblijvende offerte!
023-5720480 / 06-41374921
email: aacken@kpnmail.nl

L. Paap medische 
hulpmiddelen.

 ADL-hulpmiddelen, o.a. po
stoelen, loophulpmid delen, 

aankleedhulpmidden,
Grijpers, badbeden toillet 
accessoires, wandbeugels 
enz. Vergoeding mogelijk 

via PGB.Bel voor een 
afspraak bij u thuis; 

0651815360
.........................................................

Deze zomer genieten van 
prachtig verzorgde voeten? 
Dat kan! Voor maar 25 euro 
een complete pedicurebe
handeling inclusief nagels 

lakken! Bianca Kuipers 
bij De Salon

tel: 0628234588
.........................................................

Te huur GARAGE
in centrum Z’voort, 

groot ca. 30 m2
€ 250,= p/maand
Te huur GARAGE/
OPSLAGRUIMTE

in centrum Z’voort , 
groot ca. 80 m2

€ 795,= p/maand
Te huur GARAGE/
OPSLAGRUIMTE

in centrum Z’voort, 
groot ca. 65 m2

€ 565,= p/maand
Info Greeven 

Makelaardij o.g.
Telefoon 0235739234

.........................................................
Home Holiday Zandvoort 
zoekt zelfst., repr. en be

trouwbare schoonmaker/
gastheer m/v Meestal 

tijdens schooluren. 
Info: www.homeholiday.nl 

of 0238223331 /0657585949.
.........................................................

Te koop: 
witte mountainbike ATM. 
In nieuwstaat, slechts drie 

keer op gereden. Vaste 
prijs: € 75,. Tel. 5717978

.........................................................
Te koop in Zandvoort: app. 
in Palace hotel, 10e etage. 

Geheel gerenoveerd. 
Info: 0728200020. 
Foto’s zie funda.nl. 
Vr.pr. € 188.000, 

.........................................................
Jonge werkende vrouw 

zoekt woonruimte. 
Tot € 600,. Tel. 0620815155

ZANDKORRELS
Behang- en schildersbedrijf 

Arnold Nijkamp 
Tel/Fax 571 31 72 

Mobiel 0654 264 259 
Voor al uw behang, wit en 
schilderswerkzaamheden 

www.arnoldnijkamp.nl 
.........................................................

Kabelinternet/adsl 
installa  teur helpt bij alle 

PC-PRO BLEMEN. 
Advies en aanleg 

(draadloos) netwerk. 
Ook avonden/weekend.

 Repit, to taal service voor
 computergebruikers. 

0235719666 
of 0644696001. 

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

Autobedrijf Trade Ard. 
Lid BOVAG en NAP. 

Max Planckstraat 44, 
tel. 5730519 / 
0653498304 

www.trade-ard.nl
.........................................................

Beautysalon MYRNA 
Van Speijkstraat 2/101, 

2041KL Zandvoort. 
Behandeling volgens 

afspraak, ook ‘s avonds. 
Tel. 5720108 

of 0648318230
.........................................................

Te huur: 
garage Van Galenstraat. 

€ 115, per maand. 
Tel. 0653256274

.........................................................
Auto kopen of verkopen? 

Een dure reparatie, 
onderhoudsbeurt, 

APK of schade ?
Het kan altijd goedkoper!! 

Bel Patrick van Kessel 
0655383624 

of kijk op  
www.autoverkoper.nu

.........................................................
Het Pakhuis, 

een kring  loopwinkel waar 
van alles te koop is! 

Van serviezen en
 glaswerk tot meubels 

en van kleding
 tot boeken. 

De winkel is geopend 
op donvrijzat 1017 uur. 

Info: 06  53693409
Noorderduinweg 48,  

(Corodex)
Zandvoort.

ZANDKORRELS INVULBON
Met ZandvoortPas korting op een zandkorrel

Particuliere zandkorrel €7,50
Met ZandvoortPas €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 zandkorrel €12,50 (excl.BTW)
Met ZandvoortPas €10,-
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, Kleine Krocht 2
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 verkeerde of onjuiste inhoud 
van Zandkorrels. Zet en typefouten voorbehouden. 

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

Vaste planten
Struiken en heesters

Bemesting voor gazon en border

Van Stolbergweg 1 -  Tel. 57 170 93

Ook voor uw weekend 
bloemetje

Specialist voor al uw bloemwerken.

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

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

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

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

APK KEURING
Alle merken vanaf € 29,-

vraag naar de voorwaarden

Bij grote beurt gratis!
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C U L T U U R
Sine Nomine geeft een mooi concert

Volop lachen bij ‘Wim Hildering’

Hilly Jansen ‘verdacht’ van graffiti

Ondanks de vulkaanas werd op 
16 april toch gevlogen boven Zandvoort

Door het mooie weer was de Protestantse kerk afgelopen 
zondag matig bezet. Maar het wel aanwezige publiek heeft 
volop kunnen genieten van een bijzonder concert in de reeks 
Kerkpleinconcerten. Voor hen speelde het kamerkoor Sine 
Nomine uit Alkmaar onder leiding van dirigent Paul Valk. 

Zowel op vrijdag als op zaterdag heeft het publiek in een 
uitverkochte zaal in De Krocht uitbundig genoten van het 
toneelstuk ‘In De Gevulde Snoeshaan’, geschreven door 
Mart Moors. Vooraf waarschuwde voorzitter Paul Oliesla-
gers, die zelf een zeer overtuigende professor neerzette, 
dat het heel erg zou worden en er onder de stoelen helaas 
geen spuugzakjes zaten. Dat bleek geen loze mededeling 
te zijn, want de hygiëne in het pas geopende exclusieve 
restaurant (fraai decor!) bleek ver te zoeken te zijn!

De Zandvoortse kunstenares Hilly Jansen, die donderdag 
aan de kunstmuur op het Van Fenemaplein werkte, kreeg 
na circa een uur bezoek van een drietal agenten. De kodde-
beiers hadden informatie uit de Van Fenemaflat gekregen 
over een mogelijk geval van graffitivandalisme. 

Sine Monine is een hechte groep amateurzangers

  Foto: Rob Bossink

De cast van In de gevulde snoeshaan

Hilly Jansen en haar  ‘graffiti’

a living soul’. Heel indrukwek
kend.

De jonge organist Ralf Na gel
kerke (1975) liet met een hel
dere orgelimprovisatie horen 
dat de restauratie van het 
fraaie Knipscheerorgel in alle 
opzichten is geslaagd. Dat 
bleek ook uit de ‘Toccata in 
Seven’ van John Rutter (1945), 
waarbij de diepe klanken van 
het orgel de hele kerk vulden.

Bij renaissanceliederen denkt 
men snel aan zware, wat 
gedragen, muziek, doch het 
‘Now is the month of may
ing’ van Thomas Morley 
(15571603) klonk heel vrolijk, 
typisch Brits en modern! De 
dieren werden bezongen 
in El Grillo (de krekel) van 

kauwgomkauwend de zeer 
‘behulpzame’ dienster Fieke 
met verve ten tonele bracht. 
De capriolen van chefkok 
Dylan Kokernoot (niezen en 
overgeven in het pas bereide 
eten) kwamen zo overtuigend 
over, dat menigeen zijn maag 
voelde opspelen. Amusant 
waren de verwikkelingen 
tussen het zogenaamd ver
liefde paartje Harmen (Hein 
Schrama) en snobistische 
Margaux (Wendy Jacobs). In 
het stuk neemt Harmen het 
niet zo nauw met zijn trouw, 
hij heeft eveneens een relatie 
met Kattelijn (Joyce Drayer), 

Het openingsnummer zet
te meteen de toon: ‘In the 
Beginning’ uit 1947 van de 
oorspronkelijk uit Poolse 
ouders geboren Amerikaan 
Aaron Copland (19401990). 
Hierin wordt het scheppings
verhaal uit Genesis door zo
wel het 23koppige koor als 
de veelzijdige mezzosopraan 
Karin ten Cate van de eerste 
tot en met de zevendag ver
tolkt. Elke scheppingsdag 
eindigde met een refrein in 
het koor ‘And the evening 
and the morning were the … 
day’, steeds hoger qua toon
hoogte. Het verhaal eindigt 
met de schepping van de 
zevende dag als een dag van 
rust, echter uitmondend in 
een aangrijpend fortissimo 
op de tekst ‘and man became 

door Erna Meijer

Eigenaar Gaston, prima neer
gezet door Liëndo Bos, had 
veel te stellen met zijn niet 
bepaald representatieve per
soneel. Zonder meer compli
menten voor Kevin Marcus in 
zijn uitgebreide rol als kelner 
Joep, die al op zijn eerste werk
dag een snipperdag wilde ne
men. Hij heeft beslist de lach 
aan zijn kont hangen en dat 
liet het publiek zeer regelma
tig horen. Hij kreeg uitstekend 
tegenspel van collega Martine 
Adegeest, die met een lekker 
plat accent, veel mimiek en 

Josquin des Prez (14501521) 
en in ‘Le chant des Oiseaux’ 
van Clément Janequin (1485
1558). Met name in dit laatste 
moeilijke stuk kwinkeleerden 
en kwetterden de vogeltjes er 
lustig op los. 

Sine Nomine beschikt over 
een veelzijdige samenstelling. 
Uit eigen leden is een blok
fluitkwintet ontstaan, dat liet 
horen van grote klasse te zijn, 
zowel in de solo in ‘Pavane 
‘Mille regretz’van Tielman 
Susator als ter begeleiding 
van het koor. Niet alleen bij 
het komische nummer ‘Perslis 
Clocke or the song upon the 
Dyaall’, waarbij de mens in de 
war raakt met de telling van 
de klok, maar eveneens bij het 
verrassende, achtstemmig 
gezongen, lied ‘Mein Lieb will 
mit mir kriegen’ van Hans Leo 
Haszler (15641612). 

Tot besluit van dit prima op
treden door de hechte groep 
goede amateurzangers en 
mezzosopraan Karin ten Cate 
werd opnieuw de laatste pas
sage uit ‘In the Beginning’ van 
Copland met veel overtuiging 
gezongen, wat door het pu
bliek met veel applaus werd 
gehonoreerd. In het volgen
de concert van de Stichting 
Classic Concerts, op zondag 
16 mei, worden onder an
dere door Lisette Emmink de 
mooiste duetten ten gehore 
gebracht.

doch in werkelijkheid zijn Hein 
en Wendy al enige maanden 
een stel… De rollen van hun 
wederzijdse moeders, “kap
soneswijven” volgens Fieke, 
werden zoals altijd heel goed 
vertolkt door Lucie Peet en Ina 
Vos. Hil Nieland zette als Jet 
Kroket een hysterische snack
gek neer, terwijl Vera Koper 
als gestoorde bezoekster met 
mossel Juffrouw Liselore na
mens het ‘zeevruchtenbevrij
dingsfront’ het publiek volop 
overtuigde.

Alle spelers waren bijzonder 
rolvast, een compliment hier
voor aan regisseur Ed Fransen. 
Souffleuse Sylvia Holsteijn 
hoefde zelden in te grijpen. 
Ook de andere vrijwilligers 
achter de schermen werden 
in het zonnetje gezet met spe
ciale aandacht voor Greet van 
Duijn en Herman Leising, die 
na zestien jaar het grime en 
kapwerk te hebben verzorgd, 
een stapje terug gaan doen.

Het was trouwens opvallend 
dat, in één van de leukste stuk
ken van de afgelopen jaren, 
vooral de jeugdige acteurs 
de meeste rollen vervulden. 
Een prima ontwikkeling voor 
de vereniging want ook de 
jongste lichting, bestaande 
uit vijftien leden tussen de 12 
en 17 jaar, zal op vrijdag 4 juni 
een voorstelling geven.

De gemeente had aan de be
woners gevraagd om de boel 
een beetje in de gaten te 
houden en dat heeft duide
lijk gewerkt. Jansen was be
zig om letters ter verfraaiing 
van de muur uit te meten en 
dat heeft uiteraard niets van 
doen met vandalisme. “Het 
systeem werkt dus wel. Ik had 
gezegd: als jullie iemand zien 
die op de muur kloddert, geef 
het dan door aan de politie. 
Maar daar bedoelde ik na
tuurlijk niet mezelf mee”, zei 
de kunstenares relativerend. 



Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week 
Maak elke 
woensdag,
donderdag en 
vrijdag gebruik 
van de 4 = 2 
actie en dage-
lijks van onze 
dagschotel

Hartelijk welkom in het

www.wapenvanzandvoort.nl 
Gasthuisplein 10

2042 JM Zandvoort 
Tel.: 023-8223780

Maandag en dinsdag gesloten

Medina Woninginrichters 

www.medina-woninginrichting.nl

023-531 78 40 
Haltestraat 56
2042 LP Zandvoort

Aanbieding voor de maand april: Laminaat - met  
10 jaar garantie - € 13,95 per m² inclusief  ondervloer

(Vouw)gordijnen	 Tapijt
Vitrages	 Vinyl
Luxaflex	 Laminaat
Zonwering	 Parket

Nieuwe Riverdale
collectie is binnen

Alles voor in en om het huis
Pashouders 5% korting

 Hele maand april  voor Pashouders:
Ierse lamscarre 

normaal 100 gram € 3,49
nu voor € 2,99

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

Mooie droge bubbels
Prosecco dei Maschio

echte lekkere Prosecco
nu per fles van € 9,95  voor € 7,95

tegoeDBon 
vooR 1 gRAtIS 

ZANDKORREL

Bestel nu de ZandvoortPas 2010

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.

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

Betreft: Nieuwe ZandvoortPas (€ 7,50) 

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

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

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

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

Deze pas is geldig vanaf 1 januari 2010 tot en  
met 31 december 2010.

Uw op naam gestelde ZandvoortPas 
wordt, tezamen met een welkomstkado, 
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.

Plony’s
Haarwinkel

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

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

ZandvoortPas houders 10% korting



Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week 

Winkeliers: 
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
Massage bij Rosa - www.massagebijrosa.nl
Plony’s Haarwinkel - Kosterstraat
Toerkoop Reisbureau - Grote Krocht

Mode en trends: 
Belli E Ribelli Kinderkleding - Haltestraat
Bibi for Shoes - Kerkstraat
Blitzkickers - Haltestraat 61A
Graveer een keer - 023-888 77 58
Sea Optiek - Haltestraat

Wonen en onderhoud:  
Avenue Living & Giving - Kerkstraat
De Bode woonaccessoires - Kerkstraat
Koene Cleaning Service - 06-1432444
Medina woninginrichters - Haltestraat 
Marlène Sjerps Internet - 06-18868837
Versteege’s IJzerhandel - Pakveldstraat

Horeca: 
Harocamo - Kerkstraat
Het Wapen van Zandvoort eten en drinken - 
Gasthuisplein 
Mollie & Co Restaurant - Verlengde Haltestraat
Open Golf Zandvoort - Duintjesveldweg 
Take Five aan Zee Restaurant - Strand nr 5
Zaras, Café Restaurant - Haltestraat

Lijst van deelnemende bedrijven 
(in alfabetische volgorde) 

info@koenecleaning.nl • 06-14 32 44 44 

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

Dealer van Rivièra Maison, Colorique,
Braxton, Koeka, Bam Bam, Z8 & Beebielove.

Pashouders 10% korting!

Leuke handgemaakte lampen
voor in de kinderkamer

De Zandvoortse Rosa van der Staaij 
is allround specialiste op het ge
bied van massages. Tijdens een 
reis door Azië in 2003 maakte ze in 
Thailand kennis met massages. De 
geestelijke ontspanning en de vita
liteit die ze voelde na de massages 
maakten een enorme indruk op haar. 
Ze besloot om zich te gaan specia
liseren in massages. Gedreven als 
ze is volgde ze in Thailand meteen 
een cursus Thaise massages. Terug 
in Nederland behaalde ze een jaar 
later haar diploma sportmassage bij 
het Nederlands Genootschap voor 
Sportmassages. Nog een jaar later 
volgde haar diploma voor Shiatsi. 
Daarnaast is Rosa gecertificeerd in 
het geven van HotStone massage, 
stoel en kruidenstempelmassage, 
lypossage en aromatherapie. “Ik ben 
altijd al geïnteresseerd geweest in 
het functioneren van het menselijke 
lichaam, gezondheid en sport. Nu 
kan ik iedereen de kans geven om de 
vitaliserende werking en de geeste

lijke ontspanning van een massage 
te laten ervaren. Ik blijf mezelf nog 
steeds bijscholen, want met inte
resse voor dit vak ben je nooit uitge
leerd”, aldus Rosa. Haar collega Carla 
Poel heeft in Drente jarenlang een 
eigen pedicurepraktijk gehad en gaf 
daarnaast ook HotStone massages. 
Zij heeft ruim tien jaar ervaring in 
pedicure en is lid van de organisatie 
Pro Voet.

ZandvoortPas
Voor ZandvoortPashouders hebben 
Rosa en Carla een bijzondere aan
bieding: een introductiebehandeling 
naar keuze voor slechts € 17,50. “Het 
leek ons een mooie gelegenheid om 
mensen kennis te laten maken met 
de behandelingen die wij doen, zo

dat ze erachter kunnen komen of 
een behandeling iets voor hen is. De 
introductiebehandeling is een aan
gepaste behandeling, waarbij de 
wensen van de klant centraal staan”, 
licht  Rosa toe.  

Voor meer informatie: 
www.massagebijrosa.nl.

Rosa werkt op dinsdag en vrijdag de 
hele dag en op woensdag tot 14.00 
uur. Tel. 0622443639, email: r_van
derstaaij@hotmail.com. Bij haar 
kunt u terecht voor alle massages.
Carla werkt op maandag en donder
dag de hele dag en woensdag vanaf 
14.30 uur.
Tel. 0646098919. Bij haar kunt u te
recht voor een pedicurebehandeling.

De massage- en pedicurepraktijk van Rosa van der 
Staaij en Carla Poel mag zich sinds kort toevoegen 
aan de lijst van deelnemende ondernemingen aan 
de ZandvoortPas. In 2007 startte Rosa haar eigen 
praktijk samen met pedicurespecialiste Carla Poel. 
U kunt bij hen terecht voor diverse behandelingen, 
zoals sportmassages, Shiatsu, Hot-Stone massage, 
stoel- en kruidenstempelmassage. 

Massage en pedicure bij Rosa en Carla

Carla (L) en Rosa
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Zandvoort à la carte is een maandelijkse rubriek van de Zandvoortse 
Courant waarin wij de restaurants die Zandvoort rijk is aan u voor willen 
stellen. Joop van Nes zal aan de hand van zijn indrukken van het etablis-
sement, gesprekken met de eigenaren, exploitanten of chef-koks en een 
analyse van de kaart u een beeld geven van dit restaurant. De volgorde 
die uw recensent aanhoudt, is puur willekeurig en niet beïnvloedbaar.

Hong Kong
Direct bij binnenkomst voelt het alsof je in het Verre Oos-
ten bent beland. Reflecterende schilderijen van Hong Kong 
bij nacht, Boeddha’s en Oosterse ornamenten zorgen daar-
voor. Wat opvalt is dat het kraakhelder is, met gesteven 
damasten tafellakens en servetten. Eigenaar Xi Hu heeft 
zijn restaurant Hong Kong, op de hoek van de Zeestraat en 
de Haltestraat, goed op orde. Volgt u ons naar een stukje 
China in Zandvoort.

Het restaurant is door middel van tussenschotten gezellig inge
deeld en heeft, voor partijen, een soort van ‘opkamer’ waardoor 
er extra privacy ontstaat. Maar ook wat kleinere gezelschappen 
vinden gemakkelijk plaats in de dinerzaal van Hong Kong. Als 
het nodig is kunnen tafels aaneen worden gesloten waardoor 
een lange tafel voor circa 16 tot 18 personen ontstaat. Mocht 
u daarvan gebruik willen maken dan kunt u dat het beste van 
tevoren aangeven.

De kaart is niet zomaar een opsomming van de traditione
le gerechten die Westerse gasten zullen verwachten in een 
ChineesIndisch restaurant. De moderne ‘Chinees’ echter heeft 
zich gespecialiseerd in gerechten uit de traditionele Chinese 
keukens, en dat zijn er nogal een paar. Dit immense land kent 
natuurlijk een zeer grote verscheidenheid aan gerechten, nog 
meer ingrediënten en kook en snijdtechnieken. Allemaal zaken 
die voor de authenticiteit zeer belangrijk zijn. Xi Hu heeft dat 
goed begrepen, zo blijkt als we een blik op de meer dan uitge
breide kaart, met bijna 200 gerechten (!), werpen!

Als we de dinerkaart openslaan valt direct een aantal verras
singsmenu’s op. Een viertal dat uiteenloopt van € 18 tot € 37 
per persoon en dus van een tweetal gerechten gaat naar vijf 
gerechten voor de grote eter. Als hoofdgerecht serveert Xi Hu 
4 of 5 specialiteiten schotels waar een ieder zich in kan vinden. 
Deze menu’s worden geserveerd met Cantonese nasi of mihoen 
en zijn te bestellen vanaf 4 couverts. Ook de Chinese rijsttafels, 
zeven varianten in de prijsklasse van € 15 tot 21,50 p.p., zijn 
zeer in trek. Ik ben zelf zeer gecharmeerd van de rijsttafel Sze 
Chaun (€ 21,50 p.c.) maar ik ben dan ook een liefhebber van 
de Szechuankeuken. Overigens zijn alle rijsttafels door mid

Zandvoort à la carte

del van een sterrensysteem geclassificeerd in verband met de 
pikantheid van de gerechten. Een goede zaak!

De voorgerechten voor diegene die niet van de rijsttafels 
gebruik wil maken, variëren van diverse soepen (al dan niet 
Chinees) tussen de € 2,80 en de € 5 tot aan aantal koude 
en warme voorgerechten. Zij bewegen zich tussen een Hai 
Tok salade, een salade met vruchten, ijsbergsla en krabvlees  
(€ 5,40) en Sjie Mai, een gestoomd vleespasteitje (€4,20). Een 
aantal bekende gerechten zijn eveneens opgenomen in de 
dinerkaart. Ze gaan van een aantal nasi of bamigerechten tot 
diverse bereidingen met mihoen, Tjap Tjoy of Foe Yong Hai. Ze 
zijn allemaal geprijsd tussen de € 11 en € 17,10. Deze gerechten 
worden geserveerd met witte rijst, nasi of bami.

De specialiteiten van het huis slaan werkelijk alles, ten minste 
als je ervoor open staat. Zo staan er varkens, kip, ossenhaas, 
garnalen en visgerechten op de kaart waarbij het water mij 
in de mond loopt. Stuk voor stuk juweeltjes voor de smaak
papillen!

Tipan gerechten zijn de gerechten waarmee Hong Kong zich 
onderscheidt. Op een loeihete stenen plaat worden per persoon 
ossenhaas, garnalen, Peking eend en een groot aantal andere 
gerechten geserveerd. Stuk voor stuk het proberen meer dan 
waard. De prijzen lopen uiteen van € 15,60 voor Tipan Hai (kip
filet) en Tipan Yuk (varkenshaas), tot € 19 voor Tipan Ha (gar
nalen) en Tipan Hoi Sien (garnalen, inktvis, tongfilet en krab).

Een goed ChineesIndisch restaurant serveert natuurlijk ook 
vegetarische gerechten. Bij Hong Kong kunt u kiezen voor San 
Yang Koe (€ 11,50), drie soorten paddenstoelen met diverse 
groenten, of het zeer speciale Tja Bor Lok (€ 11,50), een speci
ale mix van verse ananas en groenten in een zoetzure saus. 
Uiteraard zijn er ook vegetarische gerechten op basis van Foe 
Yong Hay en mihoen goreng.

Als u eens van de specialiteiten van Hong Kong wilt genieten, 
kunt u gebruikmaken van het zogenaamde Samsin menu 
(minimaal 2 couverts voor slechts € 27,20). U kunt dan drie 
gerechten kiezen uit een lijst van 18 gerechten die geserveerd 
worden met witte rijst, nasi of bami. Samsin staat voor geluk
kig leven, gezond en lang leven en rijk leven. Kiest u zelf maar 
wat voor u van toepassing is!

Uiteraard zijn alle hierboven beschreven gerechten ook via de 
wat oneerbiedige ‘afhaalChinees’ te verkrijgen, Hong Kong 
verdient namelijk zeker meer! Dan gelden wel andere, lagere, 
prijzen. Als u voor het afhalen niet al te lang wilt wachten, 
kunt u uw bestelling telefonisch doorgeven via: 5717897. Voor 
reserveringen kunt u hetzelfde nummer gebruiken en mocht u 
eens iets anders willen: Hong Kong serveert voor groepen een 
meer dan uitstekend Chinees Buffet. Dat weet ik uit ervaring! 
Vraagt u Xi Hu er maar eens naar, zeker het aanbevelen waard.
Restaurant Hong Kong, Zeestraat 64, is de hele week geopend 
tussen 16.00 en 22.00 uur.

door Joop van Nes

www.sportinzandvoort.nl
“Sport is goed voor lichaam en geest”
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door Erna Meijer

Een innovatief idee heeft Zandvoorter in hart en nieren Pa-
trick van Kessel (44) recent ontwikkeld. Met zijn bedrijf Au-
toverkoper.nu boort hij een gat in de markt aan. Hij liep al 
jaren met het idee rond om een allround verkoper te worden 
en dat lijkt met dit nieuwe concept werkelijkheid te worden.

Zowel bedrijven als particu
lieren kunnen hem op huur
basis tijdelijk als multifunc
tioneel verkoper inzetten. 
Dat biedt een aantal aan
sprekende voordelen, zoals: 
een uiterst flexibele inzet, al 
mogelijk vanaf een halve dag, 
geen verplichtingen, trans
parant in de kosten, geen 
verrassingen en een scherp 
uurtarief, geen extra loonad
ministratie, zelfvoorziend in 
opleiding, auto en laptop, en 
professioneler dan een uit
zendkracht.

Om met dat laatste te begin
nen: Patrick heeft al 25 jaar 
ervaring als autoverkoper. Bij 
Ford, Nissan, Audi en Peugeot 
heeft hij de kneepjes van het 
vak geleerd. Op zijn website 
www.autoverkoper.nu staan 
zeer lovende reacties van 
voormalige werkgevers te 
lezen. Marijn van Kalmthout 
(Ford) kwalificeert hem zelfs 
als één van de waardevolste 
verkopers die hij heeft ge
had!

Van Kessel: “Men kan mij bij
voorbeeld benaderen voor 
een tijdelijke bezetting van 
een showroom, want dat is 
altijd al een probleem ge
weest en dat is er niet beter 
op geworden in tijden van 
reorganisatie en recessie. Nu 
de economie weer wat aan
trekt, wil je als werkgever niet 
meteen een dure verkoper, 

Patrick van Kessel, 
autoverkoper.nu

inclusief auto van de zaak, 
in dienst nemen. Daarnaast 
ben ik ook inzetbaar bij een 
beurs of show.” Een ander 
aspect, waarvoor de diensten 
van Patrick zich uitstekend 
lenen, is het inventariseren 
en op de rails zetten van een 
goed wagenparkbeheer. Voor 
bedrijven die te klein zijn om 
een eigen beheerder in dienst 
te nemen is Van Kessel, met 
zijn ervaring en netwerk, in 
staat om dit op orde te krij
gen en er een overzichtelijk 
en kostenbesparend geheel 
van te maken.

Naast deze zakelijke activi
teiten kan Van Kessel ook van 
belang zijn voor u als parti
culier. Indien u een auto wilt 
kopen of verkopen bent u bij 
hem aan het juiste adres. Het 
kan bijvoorbeeld zijn dat u 
een inruilauto hebt, die u zelf 
wilt verkopen, maar geen zin 
heeft in mensen aan de deur. 
Tevens weet hij alle ‘ins and 
outs’ over financieren, leasen 
en verzekeringen. Maar ook 
voor een reparatie of een on
derhoudsbeurt kunt u hem 
raadplegen.

Patrick van Kessel is 24 uur 
per dag bereikbaar (06
55383624), tenzij hij een op
treden heeft met zijn popu
laire band ‘Van Kessel Live’. 
Maar via zijn zeer duidelijke 
website www.autoverkoper.
nu is contact altijd mogelijk. 

Op 21 oktober 1941 deed de Duitse politie een inval in Amsterdamse drukkerijen. Er werden verscheidene drukkers 
gearresteerd en afgevoerd naar concentratiekampen. De hoofdredacteur van Het Parool, Frans Goedhart, durfde 
daarna niet verder te gaan en moest op zoek naar een andere drukker. Hij besefte maar al te goed: zonder druk-
ker géén illegale krant. De Heemsteedse Willem de Tello wist dat Wim Gertenbach de Zandvoortse Courant uitgaf, 
waarin hij openlijk de NSB bestreed. De Tello wist ook dat hij te vertrouwen was en zocht hem op. Wim Gertenbach 
aarzelde geen moment en nam deze taak op zijn schouders.

Ter nagedachtenis aan 
Wim Gertenbach, IJs de Jong en Piet Paap

&Heden  Verleden

Drukkerij aan de achterweg | Foto archief GOZ, bld15424

Paspoort van Wim Gertenbach | Foto archief GOZ, bld15616

Piet Paap en IJs de Jong bij de drukpers waar ‘Het Parool’ illegaal  
op werd gedrukt Foto GOZ, bld05109

Op 31 januari 1942 kwamen 
2 handlangers van de SD, Leo 
Poos en Marten Slagter, met 
een auto naar Zandvoort. 
Poos kwam eerst alleen naar 
de drukkerij Gertenbach en 
probeerde Wim Gertenbach 
erin te laten lopen. Hij zei 
dat hij in opdracht van Den 
Hartogh (schuilnaam van 
Goedhart) wat exemplaren 
van Het Parool kwam ha
len. Gertenbach reageerde 
met: “Al weer een ander? 
Dat moet afgelopen zijn, 
op deze manier wordt het 
mij te gevaarlijk!” Met deze 
woorden verraadde hij zich
zelf. Echter Poos liet niets 
blijken en meldde dat hij 
straks nog wel even terug 
zou komen. Hij en Slagter 
kwamen terug en ze ar
resteerden Gertenbach. 

Collega Piet Paap, die toeval
lig naar de drukkerij kwam, 
merkte onraad en wilde 
verdwijnen maar hij werd 
tegengehouden. Paap hield 
zich eerst van den domme 
maar toen Gertenbach hem 
vertelde dat ontkennen 
geen zin had, bekende ook 
Paap. IJs de Jong zat net in 
de tram naar Haarlem toen 
iemand zijn naam riep. Het 
was Poos die al naar De 
Jongs huis was geweest 
waar zijn vrouw niets ver
moedend vertelde dat haar 
man net op weg was naar 
Haarlem. IJs de Jong stapt 
de tram uit en liep op de 
hem onbekende man toe 
die hem toefluisterde: “Ik 
kom de kop van Het Parool 
halen.” De niets vermoe
dende De Jong reageerde 

met: “Zo, is er onraad?” 
Samen met Poos reed De 
Jong naar zijn huis in de 
Potgieterstraat maar kreeg 
opeens achterdocht omdat 
de auto nog op benzine 
reed. Echter het was al te 
laat, na het afhalen van de 
kop van Het Parool en een 
ontkennend antwoord op de 
vraag naar enkele exempla
ren van die krant, werd hij 
door de listige verrader mee
genomen naar de drukkerij.

Noodlottig briefje
Uit de gehele gang van 
zaken blijkt overduidelijk 
dat de handlangers van de 
Duitsers, Poos en Slagter, 
alleen het vermoeden had

den dat de drukkerij be
trokken zou kunnen zijn 
bij het drukken van de ille
gale krant. Het vermoeden 
was gebaseerd op het feit 
dat de naam Gertenbach 
Zandvoort in verband met 
een opdracht tot papier
bezorging werd gevonden. 
Het noodlottige briefje (wat 
vergeten was door te geven) 
werd gevonden tussen stuk
ken die Goedhart bij zijn ar
restatie door de Duitsers in 

Scheveningen bij zich had.

Doodstraf
In Utrecht stonden De Tello 
en Gertenbach samen met 
21 andere verdachten te
recht bij het eerste Parool
proces. Op 19 december 
1942 werden zij met 14 an
dere Paroolmensen ter dood 
veroordeeld. Vroeg in de 
ochtend op 5 februari 1943 
werd het doodvonnis op de 
Leusderheide voltrokken. 
Pas op 5 februari 1948 kreeg 
Wim Gertenbach postuum 
het verzetskruis uitgereikt. 
De naaste medewerkers IJs 
de Jong en Piet Paap wer
den in eerste instantie ook 
ter dood veroordeeld maar 

kregen later elk 15 jaar ge
vangenisstraf opgelegd. Na 
vele zwerftochten in diverse 
Duitse gevangenissen zijn 
ze na de bevrijding naar 
Zandvoort teruggekeerd. 
Zij zetten de drukkerij aan 
de Achterweg 1 voort on
der de naam ‘Gertenbach’s 
Drukkerij’.

Bron: Zandvoortse Courant 
oktober 1948 ‘En zij kozen voor 
verzet’.

door Nel Kerkman
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Pluspunt Zandvoort
Flemingstraat 55

023. 574 03 30
www.pluspuntzandvoort.nl

Curso de Verdana de Español
Zomercursus Spaans
Enige kennis van de Spaanse taal is vereist.
Woensdag 20:00 – 22:00 hora
26 mayo t/m 30 junio

Pilates
Zaterdag  11:00 – 12:00 uur

Zomercursus Fotografie 
Maandag 20:00 – 22:00 uur
10 mei – 21 juni

Zomercursus Hatha Yoga
Vrijdag 11:00 – 12:00 uur
14 mei – 9 juli 

1001 Dingenclub
Elke woensdagmiddag van 13:30 – 15:00 uur voor kinderen 
van 6 tot 12 jaar. Bijdrage: € 2,-

Senioren Computercursus
Snuffelcursus voor diegene zonder computerervaring
Donderdag 3 juni – 17 juni
10:00 – 11:30 uur
Basiscursus
Dinsdag 18 mei – 22 juni
10:00 – 11:30 uur

Tussenschoolse opvang
Wij zoeken versterking voor het huidige tso-team van de 
Golfscholen in Zandvoort Noord. Lijkt het je leuk om  
- tegen vergoeding -  de kinderen tijdens de lunch op te  
vangen? Je krijgt ook pedagogische begeleiding aangeboden.
Interesse? Neem dan contact met Sandra Bartling via 
sbartling@pluspuntzandvoort.nl of 06 11 30 18 08

Dansmiddag voor senioren
Elke 1ste vrijdag van de maand 14.00-16.00 uur
Bijdrage:  € 3  per keer inclusief consumptie.

Open eettafel van 12.30 tot 13.30 uur
Kom gezellig eten op dinsdag bij de bibliotheek, donderdag 
bij Pluspunt.  Van tevoren opgeven bij Pluspunt.

Inlooppunt Bibliotheek Zandvoort
Elke woensdag 10:00 – 12:00 uur

Spreekuren Steunpunt OOK Zandvoort:
Medial: Bloedafname maandag en donderdag 8.15 - 11.00 uur
Loket Zandvoort informatie en advies over voorzieningen, 
instellingen en regelingen op het gebied van wonen, welzijn 
en zorg. Elke donderdag van 09.00 - 11.00 uur
De Wijkmeester van de Key. U kunt een wijkmeester 
raadplegen in de spreekkamer.
elke dinsdag van 15.00 tot 16.00 uur
De wijkagent op de even weken:   Dinsdag 15.00-16.30 uur
op de oneven weken: Dinsdag 19.00-20.30 uur
Sociaal Raadslieden Kontext: 
elke vrijdag inloopspreekuur 9:00-10:30 uur.

voor meer informatie en inschrijfformulieren: 
www.pluspuntzandvoort.nl of 023 574 03 30

Weer

Temperatuur

Max 11 13 17 19

Min 2 1 -1 5

Zon 90% 75% 90% 75%

Neerslag 15% 10% 20% 20%  

Wind n. 3 w. 3 zzo. 4 zo. 4

In het weekeinde weer(!) 
mooi weer

Het weekend weerbericht van zandvoort en omgeving

Het nauwelijks waarneem
bare vulkanische as trok 
in zeer ijle vlagen door 
en vooral in het voorbije 
weekeinde was de lucht 
doorgaans bedrieglijk 
blauw in Zandvoort en 
Bentveld. De afwezigheid 
van contrails (vliegtuig
strepen) viel wel bijzonder 
op en zo’n brandschone 
lucht had men zo’n hon
derd jaar terug dagelijks, 
tenminste als het mooi 
weer was.  

Grote amplitudes (ver
schillen dag  en nacht
temperatuur) waren er 
trouwens het voorbije 
weekeinde. Zaterdagnacht 
gaf vooral zeer lage mini
ma en op perceelniveau 
vroor het lokaal matig met 
minima tot bijna 5 graden 
even buiten de bebouwde 
gebieden. Overdag werd 
het zondag een graad of 
1617.

De rest van deze week 
staat nog in het teken van 
vrij koel weer met dagtem
peraturen tussen de 11 en 
13 graden. Deze donderdag 
maakt een noordwesten
wind het extra fris bij nog 
maar 11 graden. We houden 
dat (vrij) zonnige weer
beeld toch wel vast en april 
heeft alleen al de laatste 
tien dagen bijna honderd 

uren zon opgeleverd en 
daarmee beleven we een 
zeer zonnige grasmaand. 

De nachten blijven eerst 
nog kans op (zware) 
nachtvorst geven. In het 
weekeinde (zaterdag) 
kentert de stroming en 
wordt meer zuidwest tot 
zuidoost. Dat heeft direct 
consequenties voor het 
temperatuurbeeld bij ons. 
Een beduidend zachtere 
fase breekt dan aan. 

In het weekeinde stip
pen we de 20 graden
grens bijna alweer aan 
hier in de randstad. Prima 
strandweer wordt het 
waarschijnlijk op de zon
dag met een kleine kans 
op zeewind in de middag.  

Het zou dus best eens mo
gelijk kunnen zijn dat we 
april 2010 gaan afsluiten 
in welhaast zomerse(!) 
sferen. Meer dan 20 gra
den zit er vrijwel zeker in 
binnenkort en wellicht is 
de 25 graden zelfs niet on
denkbaar een enkele keer 
in de allerlaatste fase van 
deze tot dusver al formida
bel verlopen grasmaand.
Meer weerinfo is er op de 
eigenzinnige site www.
weerprimeur.nl

weerman Marc Putto 

Het afgelopen weekeinde en begin deze week beleefden 
we atmosferisch gezien een unieke situatie. Vanwege de 
totale absentie van het vliegverkeer was er soms letterlijk 
geen vuiltje aan de lucht boven het zonovergoten Kenne-
merlandse luchtruim.

 Do. Vr. Za. Zo. 
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Ben jij al hip–tip

Ilj
a

column
Svennie !

Aussie Beach Event bij Woodstock 69
Heb je altijd al eens Down Under willen gaan? Wil je weten wat die relaxte 
Aussi’s allemaal doen aan de andere kant van de wereld? Ga dan zaterdag 24 
april naar Aussi Beach Event bij Woodstock 69 aan het Bloemdaalse strand. 
Je maakt zelfs kans op een camperreis voor twee personen door Australië! 

 

What’s Happening?
Zaterdag 24 april: 
Zet in je agenda: big beach party bij Rich aan Zee: Mojito By 
Night! De hele avond feesten en swingen op beats van DJ 
Dirtcaps, Guiliano S & Mister Rhythm. Even bijkomen van het 
dansen, een lekker drankje drinken of chillen? Dat doe je aan 
de bruisende Mojitobar. Locatie: Riche aan Zee. Tijd: 20.00 tot 
01.30 uur. Entree: € 8 (verkijgbaar via www.bynightevents.nl 
of www.richeaanzee.nl) Stuur voor donderdag 22.00 uur een 
email naar riche@zandvoortsecourant.nl en maak kans op 
een van de 10 vrijkaarten!

Zaterdag 24 april:
Nope is Dope bij Beach Club Vroeger met o.a. Quintino, 
Billy the Klit, Jean en Mc Bizzy.  Locatie: Beach Club Vroeger, 
Bloemendaal aan Zee. Tijd: 14.00 tot 00.00 uur. Entree:  
€ 10,  (deur € 15,) 

Zondag 25 april:
Zin in een voorproefje van de Free Your Mind Festivals? Om 
alvast in de stemming te komen geeft Woodstock 69 de Free 
Your Mind Pre-Beach. Lineup met Bushwacka, Benny Ro dri
gues, Kraak & Smaak, Erick E en Pitto. Locatie: Woodstock 69, 
Bloemendaal aan Zee. Tijd: 15.00 tot 23.00 uur. Entree: € 10, 

Zondag 25 april:
BLM XXL met special guest DJ Dennis Ferrer bij Bloomingdale, 
maar ook met Sunnery James & Ryan Marciano, Glenn Helder, 
Leroy Styles. And many more to come.... Locatie: Bloomingdale, 
Bloemendaal aan Zee. Tijd: 16.00 tot 00.00 uur. Entree: € 10, 

Zondag 25 april:
Smaakstof Sessions bij BLM 9. Een 8 uur durende solo set 
van DJ Waren Fellow, zoals we van hem gewend zijn draait hij 
weer vette house en techhouse! Locatie: BLM 9, Bloemendaal 
aan Zee. Tijd: 16.00 tot 00.00 uur. Entree: tot 19.00 uur gratis, 
daarna € 7,50 (deur € 10,) 

door Sutiah van Netten

Het meest populaire vakantie
land van ons ‘Hollanders’ op dit 
moment is: Duitsland. Duits 
brood, Duitse worst, Duitse 
muesli, zomaar enkele ingre
diënten voor een geslaagde 
vakantie.  Nederlanders zijn 
tegenwoordig zo gek op 
Duitsers dat we  tijdens het 
volkslied ‘blerren’ dat we Duits 
bloed hebben.  ‘Wilhelmus van 
Nassouwe, ben ik van ‘Duitse 
bloed’. Dit klopt niet, wij heb
ben geen Duits Bloed. De cor
recte spelling is ‘Duytsen’, wat 
refereert aan een trouwe band 
met je geboortegrond.
De Hollandse en Duitse  po
litiek werken al jaren een
drachtig samen. Zo hebben 
‘JP’ en Angela er hoogstper
soonlijk voor gezorgd dat 
Griekenland niet op kosten 
van de Europeesche Unie de 
staatskas kon spekken. Het 
Nederlandse en het Duitse be
drijfsleven zijn ook een goede 
combinatie. Vraag een wille
keurige Nederlandse onder
nemer waar hij na de Benelux 
zijn producten wil afzetten; u 
raadt het al...
Cultuur en kunst, Berlijn 
is de place to be ook voor 
Nederlands talent . De 
Hollandse zuinigheid zorgt 
ook voor ongemakken. Berlijn 
heeft een aantal musea waar 
een vrijwillige donatie wordt 
gevraagd. Deze musea zijn 
zeer in trek bij Nederlanders, 
die gemiddeld iets ‘minder’ 
doneren. Ook op sportief ge
bied ‘verbroederen’ wij.  Ik 
juich tegenwoordig voor het 
Bayern Munchen van ‘der 
Louis van Gaal’, wie had dat 
ooit gedacht? Ook de perscon
ferenties van Bayern Munchen 
zijn tegenwoordig leuk. Op de 
vraag van een Duitse journa
list waarom Bayern Munchen 
kampioen gaat worden, ant
woordde Van Gaal gortdroog 
‘Sie haben einen gutes trainer’.  
Maar vanaf 11 juni tot 11 juli 
zijn jullie gewoon Duitsers 
en niet onze geliefde Ooster
buren. ‘Ohne Holland fahren 
wir nach WM’ was destijds in 
geheel Duitsland een popu
laire WK song. Dat zijn 
we natuurlijk nog niet 
vergeten... Ar

je
n
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De Oosterburen

Dreamcatchers
Stefan Verhoef 
“Een eigen onderneming starten is de beste opleiding die er is!”

Voor de 26-jarige Stefan Verhoef begon zijn carrière in de licht –en geluid branche al op jonge 
leeftijd. Een blond knulletje met ambities. “Voor mijn 10e verjaardag gaf ik een feestje voor 
mijn klas, waarvoor mijn vader discolampen had geregeld. Het was helemaal top! Toen ik de 
volgende ochtend weer vroeg naast m’n bedje stond om nog even met de lampen te spelen, 
begon voor mij de disco-fever!”, vertelt Stefan. 

Op creatieve wijze leerde Stefan zijn talent te 
combineren met de skills van het ondernemers
vak. Stefan legt uit hoe het begon: “Zelf wilde ik 
net zo’n discolamp als op mijn feestje en zodoen
de maakte ik van een voetbal, kerstlampjes en 
aluminium folie mijn eerste discobol. Mijn klas
genootjes mochten de lamp voor 5 gulden per 
avond huren voor hun eigen feestjes. Ik bouwde 
een klein kapitaal op om mijn eerste professio
nele discolamp te kopen.”

Stefan werd ondermeer bekend door LUXLIFE, 
een dancefeest dat hij in samenwerking met DJ 
Tettero organiseerde. Verhoef: “Eerder organiseer
de ik feestjes in het toenmalige Club Chateau in 

Zandvoort. Tijdens mijn stage in New York be
dacht ik LUXLIFE. Het feest was 12 keer uitverkocht 
in het Patronaat in Haarlem!” 

Tegenwoordig heeft Stefan een nieuw bedrijf: 
LEDisVET.nl. Verhoef: “LichtGeluid.com was leuk, 
maar ook zwaar. Lange dagen en weinig slaap. 
Na 4 jaar bij Bloomingdale de techniek te hebben 
gedaan, kwam er in de zomer van 2007, na een 
avond werken, een omwenteling. Op de Zeeweg 
viel ik achter het stuur in slaap en reed tegen een 
boom. Dit moment zette mij aan het denken... Ik 
maakte een switch en besloot het rustiger aan te 
doen. Na het volgen van de ontwikkelingen op het 
gebied van LED verlichting ontstond LEDisVET.nl. 

Inmiddels is Stefan 3 keer in China geweest voor 
beursbezoeken en om relaties met fabrikanten 
van LED verlichting te onderhouden. Hij heeft 
ook verschillende klanten in het buitenland, hij 
levert producten aan de VS, België, Oostenrijk, 
Duitsland, Zweden en Engeland. Ook voor de 
reizende musical HairSpray verzorgde hij alle 
LED verlichting. In Nederland levert Verhoef 
aan de Bijenkorf, KPN, Holland Casino en ook 
Zandvoortse ondernemingen als: Chin Chin, 
Laurel and Hardy, de Klikspaan, Fame, Yanks 
Coffee Shop, Club Jade en HET evenement in 
2010: Zandvoort Alive. Stefan tot slot: “Hopelijk 
komen er nog heel veel leuke projecten op mijn 
pad. Ik zeg: LEDisVET!”

door Ilja Noltee

Stefan Verhoef 

Wat kan je allemaal doen, beleven en zien op het Aussi Beach Event? Wat dacht je van 
o.a. powerkiten, beachvolleyballen en surflessen. Je kunt meedoen aan een workshop 
didgeridoo, een Aboriginal blaasinstrument. Of wie zin heeft om te koken doet mee aan 
een Aussie kookworkshop.  Verder zijn er speciale Aussi bites snacks, drinks en free Tim 
Tams. Wie meer wil weten over het land kan terecht op de uitgebreide informatiemarkt, 
waar naast informatie ook producten van het land te vinden zijn. Woodstock 69 biedt 
met zijn ‘the laid down sfeer’ de perfecte locatie voor dit evenement. 

Australië here we come! 
Lijkt het je helemaal te gek om zelf naar Australië af te 
reizen? Zet je beste surfmoves in! Wie de beste tijd neer
zet op de surfsimulator wint de droomtrip naar Australië. 
De winnaar takes it all. Het prijzenpakket is niet mis: twee 
vliegtickets naar Queensland, surflessen van voormalig 
wereldkampioen golfsurfen Mister Merrick Davis himself 
en duiken in het indrukwekkende Great Barrier Reef. 

Aussie Beach Event, strandpaviljoen Woodstock, 
Bloemendaal aan Zee. 
Tijd: 12.00 tot 19.00 uur. Gratis entree en activiteiten. 
Voor meer informatie: www.australie.nl
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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 vlak
je naast de rij of boven de kolom. 
Indien u in een donker vlakje bij
voorbeeld 4\8 ziet staan, bete
kent dat u vertikaal op 4 moet 
uitkomen en horizontaal op 8. 
Let op: er zijn soms meerdere 
oplossingen mogelijk.

  17 21        12 6

 16         11 22\5   

 10     21 11\23        

   24           25 

   8       15\11      

   15     12\15        

   11 12\21           9

 25           7    

 12           13

De oplossing staat elders op deze pagina

De bedoeling van de breinbreker 
is de rekenkundige som op zo een 
manier op te lossen dat hij klopt. 
Gelijke letters zijn gelijke cijfers.
 

Brein
breke

rBreinbreker
Breinbreker Brein

breke
r

  DD   DB   DEB  
    x   =    
  x   +   +  
  DD   DJ   D  
    -   =    
             
  DGD   GB   DEE  
    +   =    

De oplossing staat elders op deze pagina

   17 21         12 6

 16 9 7     11 22\5 4 1

 10 8 2 21 11\23 4 6 8 5

   24 3 1 8 7 5 25  

   8 1 4 3 15\11 3 8  

   15 8 7 12\15 6 7 2  

   11 12\21 3 4 9 1 4 9

 25 2 9 6 8   7 5 2

 12 9 3       13 6 7

Oplossing Kakuro

 11 x 13 = 143
          x   +   +

 11 - 10 = 1
         
 =   =   =
  121 + 23 = 144

Oplossing Breinbreker

4 tilapiafilets van 125 g,
4 eetlepels olijfolie 
 (eventueel met citroenaroma),

3 kleine trostomaten,
100 g zwarte olijven 
 zonder pit,

Bereiding:
Wrijf de tilapiafilets in met zout en peper en bestrijk ze dun met olijfolie. Rooster 
de tilapiafilets in een hete grillpan in 810 minuten mooi bruin en gaar, keer ze 
halverwege. Snijd intussen de tomaten in vieren, verwijder de zaadjes en hak het 
vruchtvlees in stukjes. Hak de olijven grof en meng ze in een schaaltje met de 
tomaat, knoflook en peterselie. Schep er 23 eetlepels olijfolie door en breng de 
tapenade op smaak met zout en peper. Leg de tilapiafilets op vier borden en schep 
de tapenade erop. Lekker met krieltjes in de schil en sugarsnaps.

Benodigdheden:

Kook eens anders
Recept Recept

ko
ok

ru
br

ie
k

Gegrilde tilapiafilet met grove tapenade
Hoofdgerecht voor 4 personen.

1 teen knoflook, geperst,
2 eetlepels platte 
 peterselie, fijngehakt.

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,

In uw openingsartikel van de Zandvoortse Courant van 15 april j.l. over de wethoudersverkiezingen gaat u van 
veronderstellingen uit in plaats van nieuwsfeiten. U schrijft, dat VVD-wethouderskandidaat Wilfred Tates 
een stem tekort kwam, omdat zijn partijgenote Ellen Verheij door een bevalling niet in de raadsvergadering 
aanwezig kon zijn. De stemming over zijn verkiezing staakte op 8 voor en 8 tegen, hetgeen betekent dat 
tenminste één raadslid van de coalitiepartijen tegen Tates heeft gestemd. Maar wie zegt u, dat Wilfred 
Tates bij aanwezigheid van de jonge moeder wel voldoende stemmen had behaald?

En ook bij een nieuwe stemming met de voltallige raad blijft de uitslag ongewis, omdat inmiddels de zetels 
van de twee wel gekozen wethouders door nieuwe raadsleden zijn ingenomen.

Tom Hendriks
Zandvoort

Geachte redactie,

In de Zandvoortse Courant van 8 april jl. stond een overzicht gepubliceerd van de naoorlogse gemeen-
teraden in Zandvoort. Als aanvulling op uw lijst gemeenteraadsleden ontbreekt in de periode ’82-’86 de 
naam van ondergetekende. De heer Jaap (Jacob) Koning overleed tijdens die raadsperiode en ik heb hem, 
als nr. 2 van de lijst van Gemeentebelangen, opgevolgd. In diverse krantenartikelen is destijds aandacht 
geschonken aan deze gebeurtenis. 

Hoogachtend,
M.B.V. (Michiel) Jansen

Bewegen in Zandvoort

www.sportinzandvoort.nl
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Pluspunt zette 16 jubileumvrijwilligers in het zonnetje

Afgelopen vrijdagmiddag werd een groot aantal vrijwilligers van Pluspunt uitvoerig bedankt 
voor hun jarenlange trouwe dienst. Directeur Albert Rechterschot, Nathalie Lindeboom, Ger-
rie Rutte en Amber van Tetterode zijn het volmondig met elkaar eens: “Dankzij de vele vrij-
willigers kan Pluspunt, en al haar diensten voor de oudere Zandvoorters en Bentvelders, zo 
geweldig hulpvaardig zijn.”

In Zandvoort is Alzheimer Nederland heel dringend op 
zoek naar een collectecoördinator. De collecte is dit jaar 
van 8 tot 13 november. De activiteiten voor de coördinator 
vinden vooral rond deze week en 1x per jaar, plaats. 

In samenwerking met de ANBO werd afgelopen dinsdag informatie gegeven door Wo-
ningstichting De Key over het hoe en wat van huren door senioren. Voorzitter Jaap Mole-
naar van de ANBO mocht een zeer grote groep belangstellenden welkom heten. 

E-books wordt door sommigen de grootste vernieuwing sinds de uitvinding van de boek-
drukkunst genoemd. Net als tegenwoordig met muziek gebruikelijk is, wordt een e-book 
via internet op een e-reader gedownload. En omdat de e-reader is voorzien van een groot 
geheugen, passen er honderden boeken op. Handig voor op reis bij voorbeeld. Met een 
volle accu staat dit handzame apparaat garant voor vele uren leesplezier.

Bedankt voor 170 jaar vrijwilligerswerk 

Alzheimer Nederland zoekt coördinator 

Interessante middag over woninghuur

Digitaal lezen in Bibliotheek Duinrand seniorenpagina
Heeft u tips? Mail dan naar senioren@zandvoortsecourant.nl

Namens de gemeente was 
er veel waardering voor het 
vaak uitputtende werk van 
de vrijwilligers. Wethouder 
Gert Toonen roemde de vrij
willigers en noemde hen “het 
cement in de samenleving”. 
Vrijwilligers die 5, 10, 15, 20 en 
25 jaar als vrijwilligers voor 
Pluspunt actief zijn, ontvin
gen een speld, een oorkonde, 
een pen, een heerlijke fles met 
inhoud en natuurlijk een bloe
menhulde.

Met kop en schouders stond 
Jan Slager met zijn 25 jaar 
dienst bovenaan deze mid
dag. Slager is begonnen als 
belbusvrijwilliger op 1 januari 
1985. De meeste senioren, en 
vooral die wel eens van de 
belbusservice gebruik heb

Zonder coördinator is de col
lecte niet mogelijk! Verder is 
Alzheimer Nederland voor 
haar werk afhankelijk van de 
hulp van anderen. Daarom is 

De Key bezit 35% van de 
woningen in Zandvoort, 
dat zijn 2600 huurwonin
gen. Daarvan zijn 2560 so
ciale woningen, dus onder 
de huurtoeslaggrens van € 
647. 200 woningen in het 
bestand vallen onder de ca
tegorie seniorenwoningen. 
Natuurlijk is er veel vraag 
naar woningen in het cen
trum, maar daar kan helaas 
niet iedereen wonen. Er zijn 
echter vele woningen/flats 
die heel geschikt zijn voor se
nioren met alles gelijkvloers 
en de aanwezigheid van een 
lift. 

Hoe kom je daarvoor 
in aanmerking?
Inschrijven moet via Woon
service. Dan is er de WMO
urgentie, die via de gemeente 
loopt. Verder is er de moge
lijkheid tot woningruil (zelf 
te regelen) en tot slot het 
‘Leven Lang Thuis Plan’ van 
De Key. We lichten er twee 
mogelijkheden uit:

Huren via de 
Woonservice:
De Woonservice staat voor 
het woningaanbod van 
Zuid Ken nemerland: Haar
lem, Heem stede, Bloem
endaal, Zand voort, Ben ne
broek en Haar lem merliede 
& Spaarn woude. Daar voor 
kan men zich inschrijven. 
Eenmalig betaalt  men  
€ 31,50 voor 5 jaar en vervol

Bibliotheek Duinrand heeft 
een Sony ereader pocket
edition, die in de biblio
theek gratis uitgeprobeerd  
kan worden. Op dit appa
raat van A5formaat kunt 

ben gemaakt, kennen hem 
allemaal. Tijdens het rijden 
zwaait hij alle mensen in het 
dorp gedag. Bekend met alle 
routes in Zandvoort en omge
ving was hij overal inzetbaar 
bij kleine of grote problemen. 
Inmiddels is het rijschema 
op eigen verzoek wat inge
krompen, gaat hij stoppen 
met de rijdiensten maar le
vert hij wel nog vele hand en 
spandiensten. Post bezorgen, 
de microfoon klaar zetten op 
het inlooppunt en vooral ook 
fotograferen tijdens Kerstmis 
en de vrijwilligersfeesten. Hij 
kan erop rekenen dat zijn in
zet in al die jaren zeker niet 
vergeten zal worden.

Elly Korting is sinds 10 sep
tember 1990, 20 jaar derhal

men ook op zoek naar collec
tanten. Veel collectanten grij
pen de collecte dan ook aan 
om weer eens een praatje te 
maken met de buren, of om 

gens kan dat met 3 jaar wor
den verlengd à € 31,50. Hierbij 
gaat het om de inschrijvings
duur die meespeelt voor het 
in aanmerking komen van 
aangeboden woningen. De 
verdeling van de woningen 
gebeurt aan de hand van 
‘100.000’ regeltjes. Men 
moet toch wel rekenen op 
een wachttijd van ongeveer 
5 jaar voor een flat en 78 jaar 
voor een eengezinswoning. 
Heeft men een (eventueel 
medische) indicatie dan gaat 
het sneller. Bij nieuwbouw 
zijn de toewijzingsregels an
ders, de zoekduur is dan ook 
afhankelijk van het achterla
ten van een huur of koopwo
ning. Daarnaast speelt het 
inkomen ook een rol.

Leven Lang Thuis Plan:
Dit plan is bedoeld om huur
ders van De Key in Zandvoort, 
die niet passend wonen, de 
mogelijkheid te geven te ver
huizen naar een passende 
woning. Daarvoor moet u 
wel langer dan 5 jaar een wo
ning huren van De Key. Tenzij 
u kleiner wilt gaan wonen, 
dan hoeft dat niet.

Mogelijkheden
Er werden veel vragen ge
steld en uit de antwoorden 
kwam veel nuttige informa
tie. Veel vragen kwamen er 
over het Louis Davids Carré. 
Daarvan heeft De Key slechts 
50 huurwoningen tot zijn 

u een aantal ebooks lezen 
waarvoor de bibliotheek 
zelf licenties heeft gekocht. 
Er staan zo’n 10 Neder
land s talige boeken op en 
een paar titels in vreemde 

ve, actief voor Pluspunt. Rieke 
Visser is sinds 1 januari 1995, 
15 jaar geleden dus, als vrijwil
ligster actief. André Banning, 
Wim Brethouwer, Margriet 
Busscher, Bep Hendriksde 
Graaf, Truus Pendavingh, 
Jeanne de Rijk, Bob Westhoven 
hebben er ondertussen al 
weer 10 jaar opzitten. Klaas 
en Martha Jacobs konden niet 
aanwezig zijn. Ron Beks en 
Miep van Duijn helpen sinds 
juni 2005, alweer 5 jaar dus. 
Jan Pellerin en Brigitta Breur, 
eveneens 5 jaar vrijwilliger, 
konden niet aanwezig zijn.

Een gezellig feest met een 
hapje en een drankje was de 
afsluiting van deze jaarlijkse 
aandacht voor de vele bijzon
dere vrijwilligers.

kennis te maken met nieuwe 
mensen in de buurt. Daarbij 
zijn er heel veel mensen die 
iemand kennen met demen
tie, zodat u zomaar in een 
boeiend gesprek kunt raken 
met de man of vrouw tegen
over u. Meldt u aan of vraag 
meer informatie via m.guijt@
alzheimernederland.nl of bel 
met M. Guijt 0786429290.

beschikking. De toewijzings
formule is nog niet definitief. 
Wel zijn de woningen, met 
een oppervlakte van 80m2, 
ook geschikt voor senioren. 
Tevens zijn er de zogenaam
de ‘Zorgwoningen’, zoals de 
aanleunwoningen bij het 
Huis in de Duinen en het HIK. 
De toewijzing van deze wo
ningen loopt via Woonzorg 
Nederland, daarvoor moet 
men een indicatie hebben en 
daar heeft De Key niets mee 
van doen.

Huurtoeslag
Volgens de huisvestigings
wet kunnen Zandvoorters 
geen voorrang krijgen. 
Bovendien hebben mensen 
van 65 jaar en ouder het 
recht om in heel Nederland 
te wonen. Nieuwe woningen 
hebben vaak een veel hogere 
huur. Als de AOW niet toerei
kend is, komt u in aanmer
king voor huurtoeslag. Indien 
u een eigen vermogen hebt, 
kom u niet zomaar daarvoor 
in aanmerking, dan gelden er 
bepaalde grenzen. 

Wilt u meer informatie over 
huursubsidie, maak dan 
eens een afspraak met een 
medewerker van De Key, zij 
kunnen u vertellen hoe dat 
berekend wordt, tel. 5717741. 
Wat u ook besluit om te 
gaan doen, het blijven uw 
eigen wensen en u bepaalt 
zelf wat u uit wilt geven.

talen. Er is een beknopte 
uitleg bij over hoe het ap
paraat werkt. Er wordt wel 
een onderpand gevraagd 
omdat het om een kostbaar 
apparaat gaat.
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Gemeentelijke publicatie week 16 - 2010

Vergadering college 
De besluitenlijst van de collegevergadering van week 15 en de 
verdere in week 15 door het college genomen besluiten zijn 
in week 16 vastgesteld. De besluitenlijst is in te zien bij de 
Centrale Balie en op de website. 

In werking treden Gemeentelijk Rioleringsplan 2010-2014
In het kader van de Wet milieubeheer is het Gemeentelijk 
Rioleringsplan 2010-2014 tijdens de raadsvergadering van 
16 februari 2010 door de raad vastgesteld en in werking ge-
treden. In het Gemeentelijk Rioleringsplan staat het beleid 
in het kader van rioolbeheer en de tariefsverhogingen van 
de rioolheffing om een kostendekkend tarief te hebben. Het 
Gemeentelijke Rioleringsplan 2010-2014 ligt ter inzage aan 
de Centrale Balie van de gemeente en is digitaal beschikbaar 
op www.zandvoort.nl.

Winkeltijdenverordening 2010 is vastgesteld
De gemeenteraad van Zandvoort heeft een nieuwe Winkel-
tijdenverordening vastgesteld. De belangrijkste twee gevolgen  
zijn:

1. Dat alle winkels (dus niet alleen de winkels in het toeristische 
gebied) in Zandvoort, naast de werkdagen, ook op zon- en 
feestdagen open mogen zijn tussen 6.00 uur en 22.00 uur. 

2. Dat er geen onderscheid meer wordt gemaakt naar de 
periode van het jaar. De bovenstaande openingstijden gelden 
het hele jaar rond.

Mandaat hoofd vergunningverlening en handhaving
Het afdelingshoofd vergunningverlening en handhaving is 
gemandateerd om bij het opleggen van een bouwstop ook 
een (preventieve) dwangsom op te leggen. 

Commissie Raadzaken
De Commissie Raadzaken vergadert op 27 april vanaf 20.00 uur 
in de raadzaal. De deuren gaan om 19.30 uur open. De entree 
vindt u aan het Raadhuisplein. Op de agenda staat:
-  Plan van Aanpak Parkeernota 
-  Zendtijdtoewijzing ZFM 
-  Goedkeuring begroting 2010 Stichting Openbaar Primair  
 Onderwijs Zuid Kennemerland 

De agenda kan na het verschijnen van deze krant nog gewijzigd 
zijn. De meest recente agenda vindt u op de website. In deze 
commissie kunnen burgers het woord voeren over onderwer-
pen op de agenda. Aanmelding vooraf is niet nodig. 

De vergadering van de commissie Planning en Control van  
28 april a.s. is komen te vervallen.

Wijziging ophalen huisvuil

Op vrijdag 30 april wordt i.v.m. Koninginnedag geen huisvuil 
opgehaald. In plaats daarvan wordt het huisvuil van de betref-
fende wijk op 3 mei opgehaald.

Ingekomen vergunningenaanvragen

Bouw-, sloop- en reclameaanvragen
Zandvoort:
- Kerkplein 4, vernieuwen,veranderen van de woning, ingeko-
men op 12 april 2010, 2010-082Rv
- Helmersstraat 36, plaatsen van een dakkapel en vaste trap, 
ingekomen op 12 april 2010, 2010-083Lv
- Tollensstraat 67, geheel vernieuwen van het hekwerk, inge-
komen op 9 april 2010, 2010-084Rv
- Helmersstraat 42, plaatsen van een dakkapel, ingekomen op12 
april 2010, 2010-085Lv
- Heimanstraat 25, plaatsen van een aanbouw, ingekomen op 
12 april 2010, 2010-086Lv
- Brederodestraat 65, bouw van souterrain, ingekomen op 15 
april 2010, 2010-091Rv

Bentveld:
- Parnassialaan 12, gedeeltelijk slopen van de woning, ingeko-
men op 8 april 2010, 2010-081S

Verzoek om ontheffing bestemmingsplan

ONTHEFFING artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening
Het college van Burgemeester en Wethouders is voornemens 
om met toepassing van artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke 
ordening ontheffing van de voorschriften van het bestem-
mingsplan en bouwvergunning te verlenen voor het:

plaatsen van een dakappartement op het perceel Bakkerstraat 
2d te Zandvoort (bouwaanvraagnummer: 2009-143Rv1efase).

Voormelde bouwaanvraag met het conceptbesluit ligt met 
ingang van 16 april 2010 gedurende 6  weken ter inzage bij de 
Centrale Balie van het gemeentehuis tijdens de openingstijden. 
Gedurende de termijn van de terinzageligging kan een ieder 
schriftelijk haar/zijn zienswijze omtrent de aanvraag kenbaar 
maken bij het college van Burgemeester en Wethouders, Post-
bus 2, 2040 AA Zandvoort. U dient in de rechter bovenhoek van 
uw brief “zienswijze” te vermelden.

Verzonden besluiten
Kapvergunningen verleend 
- Zandvoortselaan 54, één esdoorn in de achtertuin, met her-
plantplicht, zaaknr:2010-001115

Belanghebbenden die in een eerder stadium zienswijzen heb-
ben ingediend, kunnen tegen bovenstaand besluit in beroep 
gaan bij de rechtbank te Haarlem, afdeling Bestuursrecht, Post-
bus 1621 2003 BR Haarlem. Het indienen van een beroepschrift 
heeft geen schorsende werking. Een schorsende werking wordt 
pas bereikt nadat de president van de rechtbank dat in een 
voorlopige voorziening heeft bepaald. In geval van onverwijlde 
spoed kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen 
bij de president van de rechtbank te Haarlem. Een dergelijk 
verzoekschrift dient vergezeld te gaan van een kopie van het 
beroepschrift. Voor het indienen van een verzoek om voorlopige 
voorziening wordt griffierecht geheven.

Bouw-, sloop- en reclamevergunningen
Zandvoort:
- Kostverlorenstraat 116, ontheffing bestemmingsplan gebruik 
als woning, verzonden 12 april 2010, 2009-069Vr.
- Zandvoortselaan 165, plaatsen van een volière, verzonden 13 
april 2010, 2010-070Rv.
- Bakkerstraat 4, dichtzetten vide en plaatsen toiletgroep, 
verzonden 13 april 2010, 2010-044Rv
- Haltestraat 63B, verplaatsen rookgasafvoer tbv wassalon, 
verzonden 13 april 2010, 2010-072Rv.
- Brederodestraat 102a, plaatsen van een dakkapel, verzonden 
15 april 2010, 2010-062Lv.

Verkeersbesluiten 
Vanwege:
- het aanbieden van een parcours voor Koninginnedag 2010;
- het verzekeren van de veiligheid op de weg;
- het beschermen van de weggebruiker en passagiers;
- het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het 
voetgangersverkeer;

heeft het college van Burgemeester en Wethouders besloten 
om op Koninginnedag fysieke afsluitingen (middels drang-
hekken voorzien van retroreflecterend materiaal) inclusief de 
borden conform model C01 van bijlage I van het Reglement 
Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 te plaatsen op de on-
dergenoemde locaties:
- op het Gasthuisplein direct ten oosten van de Kruisstraat;
- in de Rozenobelstraat direct ten oosten van de Kruisstraat;
- in de Pakveldstraat direct ten oosten van de Kruisstraat;
- in de Prinsenhofstraat direct ten oosten van de Spoorbuurt-
straat;
- in de Spoorbuurtstraat direct te westen van de Swaluëstraat/
Achterweg;
- in de Haltestraat ter hoogte van de Zeestraat;
- in de Diaconiehuisstraat direct ten westen van de 
Nieuwstraat;
- in de Koningstraat direct ten westen van de Oosterstraat;
- in de Kanaalweg direct ten westen van de Oosterstraat;
- in de Willemstraat direct ten westen van de Prinsesseweg;
- in de Oosterstraat direct ten noorden van de Prinsesseweg;
- in de Prinsesseweg direct ten westen van de Koninginneweg;
- in de Schoolstraat direct ten westen van Louis Davidsstraat;
- in de Oranjestraat direct ten noorden van de Hogeweg;
- in de Poststraat ten noorden van de Hogeweg;
- in de Grote Krocht direct te noorden van de Hogeweg;
- in de Cornelis Slegersstraat direct ten noorden van de  
Hogeweg.

voor de duur van de te houden festiviteiten op Koninginnedag 
in de dorpskern van Zandvoort op 30 april van 7:00u tot 23:00 
uur en op 28 april 2010 de borden E01 van bijlage I van het Re-
glement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 met onderbord 
“vrijdag a.s.” te plaatsen op de locatie van de parkeervakken in 
het gebied van de festiviteiten, zodat het gebied van de festi-
viteiten op Koninginnedag vrij is van geparkeerde voertuigen.
Vergunningshouders voor de desbetreffende wegen kunnen 
parkeren op de Favaugeplein vanaf donderdag 29 april 12:00 
uur tot zaterdag 1 mei 12:00 uur.



21

Het college van Burgemeester en Wethouders heeft tevens 
besloten, omdat rondom het busstation festiviteiten plaats-
vinden, een tijdelijk bushalte te plaatsten in de Hogeweg nabij 
de Oranjestraat.

Bezwaarschriften
De hierboven genoemde verleende vergunningen/ genomen 
besluiten liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt ze 
inzien tijdens openingstijden. Belanghebbenden kunnen ge-
durende een termijn van zes weken na bekendmaking een 
gemotiveerd bezwaarschrift indienen. De datum van bekend-
making is de verzenddatum van de vergunning. Indien het 
geen vergunning betreft is dit de publicatiedatum. U richt uw 
bezwaarschrift met vermelding van “bezwaar” in de rechter-
bovenhoek van uw brief aan het college van Burgemeester 
en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort. Het bezwaar 
schorst in beginsel niet de werking van het besluit waartegen 
het is gericht. In geval van spoed kunt u een verzoek om een 
voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter 
van de Rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, Postbus 1621 
2003 BR Haarlem. Een dergelijk verzoek dient vergezeld te gaan 
van een afschrift van het bezwaarschrift.

Vervolg gemeentelijke publicatie week 16

Centraal telefoonnummer 
Alle afdelingen zijn bereikbaar via (023) 574 01 00, maandag t/m 
donderdag 8.30 – 17.00 uur en vrijdag 8.30 - 16.00 uur. 

Melding of klacht? 
Bel met de Centrale Meldlijn (023) 574 02 00, óf vul op de  
website het digitale formulier in óf stuur een brief naar de 
klachtencoördinator. 

Openingstijden Centrale Balie 
Maandag t/m woensdag:  08.30  -  16.00 uur 
Donderdag:  08.30  -  20.00 uur 
Vrijdag:  08.30  -  12.30 uur 
Tijdens de donderdagavondopenstelling kunt u maar voor een 
beperkt aantal zaken terecht: paspoorten en rijbewijzen e.d. 

Openingstijden begraafplaats 
De algemene begraafplaats en dierenbegraafplaats aan de 

Tollensstraat zijn dagelijks open tussen 08.00 - 18.00 uur. 

Collegelid spreken? 
Een afspraak maken met een collegelid doet u via het 
centrale telefoonnummer. Daarbij geeft u aan waarover 
u het collegelid wilt spreken. 
Het kan zijn dat u eerst naar een vakafdeling verwezen 
wordt. 

Vragen over een bouwplan? 
Voor vragen over concrete of gewenste bouwplannen 
is de werkeenheid Vergunningverlening op werkdagen 
telefonisch bereikbaar tussen 08.30 en 16.00 uur. 

Op zoek naar werk of aanbieden van vacature? 
Werkgevers en werkzoekers maken gebruik van 
www.werkeninzandvoort.com. 
Voor het vinden of aanbieden van banen in Zandvoort. 

Ard Keff op de tweede plek

Pech en succes liggen voor Ard Keff dicht bij elkaar 
autosport

Het tweede weekend van april op Circuit Park Zandvoort is voor onze plaatsgenoot Ard 
Keff speciaal begonnen. De rijder uit de BMW E30i Cup viert dit seizoen een tien jarig 
racejubileum. “Dat kan alleen als je trouwe sponsors hebt en die wil ik daarvoor bedan-
ken”, aldus Keff. De Zandvoortse Courant is een van de trouwe sponsors die Keff een 
warm hart toedragen.

De BMW E30i Cup vormt 
een vast onderdeel van de 
DNRT races op het circuit. 

De 54 deelnemers tellende 
klasse waarin Keff uitkomt 
kende een vrije training, een 

kwalificatietraining en twee 
races. De vrije training begon 
de Zandvoortse coureur niet 

al te best. Al na vijf ronden 
verloor zijn motor ineens 
vermogen. Keff zette de auto 
aan de kant en in de pits 
constateerde de monteurs 
dat de motor compleet was 
vastgelopen. 

Aangezien de BMW E30i 
cup niet de enige klasse is 
waarin Keff uitkomt, bracht 
zijn partner Matthijs Bakker 
in de BMW E30ZEC uitkomst. 
Bakker leende zijn BMW uit, 
maar Keff moest daardoor 
wel achteraan starten, om
dat zijn kwalificatie in rook 
was opgegaan. Vanaf plek 
54 begon de Zandvoorter 
aan een fraaie inhaalrace 
en kwam in de eerste race 
uit op de achttiende plaats. 
In de tweede race sloeg het 
pechduiveltje andermaal toe. 
“De BMW verloor opnieuw 
veel motorvermogen, en 

nadat ik op de tiende plaats 
belandde, reed de wagen op 
vijf cilinders. Ik moest daar
door na acht ronden de pits 
in”, aldus Keff.

De prestaties op zaterdag 
stonden in schril contrast 
met die op zondag. In de 
races om de BMW E30ZEC 
waren Bakker en Keff zeer 
succesvol. In de eerste race 
begon Bakker en reed Keff de 
race uit om vervolgens te ein
digen op de tweede plaats. In 
de tweede race begon onze 
plaatsgenoot. Zonder pro
blemen verliep deze tweede 
race niet. Dat kwam omdat 
Keff zich verslikte in de start. 
“Het was een rollende start. 
Die deed ik niet zoals ik het 
normaal zou doen. Daardoor 
ging ik pas als zesde de 
Tarzanbocht in”, aldus de 
coureur na afloop.

De lange afstandsrace over 
70 minuten verliep naar 
wens. Bakker kon zijn twee
de startpositie behouden en 
gaf even voor de helft van 
de race het stuur over aan 
zijn Zandvoortse collega. 
“Ik had te maken met onze 
concurrent voor de dag
zege. Eerst blokte hij mij in 
de Tarzanbocht, maar later 
reed ik hem in de Sbocht 
voorbij. Ik heb het tempo 
erop gehouden, maar kreeg 
vlak voor het einde wat schrik 
toen het benzinelampje be
gon te branden en de brand
stofmeter in het rood stond. 
Gelukkig viel de finishvlag 
bijtijds. Daardoor waren we, 
met de drie tweede plaat
sen, uiteindelijk de dagwin
naars. Met al die problemen 
hadden we daar niet op ge
rekend”, aldus een tevreden 
Keff na afloop.

www.sportinzandvoort.nl
“Sport is goed voor lichaam en geest”
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Ton Goossens met een mooie bot | Foto: Jeff de Vos

Wedstrijdvissers vangen veel vis

Lions heren kunnen 
ook zonder Martina winnen

Beste wedstrijd van het seizoen

ZSC softballers winnen opnieuw

Voorzitter Sportraad en wethouder 
kunnen weer door een deur

hengelsport

basketbal - heren

basketbal - dames

softbal

De Zeevisvereniging Zandvoort (ZVZ) heeft afgelopen zon-
dag in ‘de zuid’, in het grote gat tussen de zandbanken ter 
hoogte van paviljoen Safari, weer een strandviswedstrijd 
georganiseerd. Slechts een zevental leden had zich hier-
voor aangemeld. Uiteindelijk won voorzitter Ton Goossens 
de wedstrijd.

Zonder clubtopscorer Marvin Martina heeft het herenteam 
van Lions in Haarlem een mooie overwinning op de reser-
ves van Onze Gezellen (OG) gehaald. Niet alleen Martina 
was afwezig, ook routinier Bart v.d. Storm was verhinderd. 

De dames van The Lions hebben zaterdag hun beste wed-
strijd van het seizoen gespeeld. Dat zei coach Richard Ko-
per na afloop. Weliswaar werd er een klein verlies geboekt 
maar de tegenstandsters van het Haarlemse Onze Gezel-
len (OG), de nummer drie van de ranglijst, hebben tot op 
de bodem van hun kunne moeten gaan. Na vier keer tien 
minuten stond de 59-53 eindstand op het scorebord.

De softbalheren van ZSC hebben ook de tweede wedstrijd in 
de 4e klasse met een overwinning afgesloten. In de uitwed-
strijd tegen DSS in Haarlem produceerde de Zandvoortse 
slagploeg 26 honkslagen waaronder 4 homeruns, die samen 
20 runs opleverden. Omdat de thuisclub niet verder kwam 
dan 16 runs ging de winst met 20-16 mee naar Zandvoort.

Voorzitter Wim Buchel is vorige week boos uit de vergade-
ring van ‘zijn’  Sportraad gestapt. De aanleiding was kritiek 
die wethouder Gert Toonen tijdens de vergadering uitte 
aan het adres van Buchel. Afgelopen donderdag hebben de 
heren het uitgesproken en kunnen ze weer door een deur.

Dat niet alles tijdens de wed
strijd op rolletjes liep blijkt 
uit het feit dat nog voor het 
eindsignaal topvisser Peer 
Warmerdam het topoog van 
een van zijn hengels verloor 
en dus met één hengel door 
moest gaan.

Gelukkig waren de beide 
‘youngsters’ van Lions, Ken 
van Rhee en Lars Leferink, in 
staat om mee te doen, an
ders had Lions de wedstrijd 
reglementair verloren door 
met te weinig spelers aan
wezig te zijn.

Lions moet, als het kampioen 
wil worden, alle resterende 
wedstrijden winnen. Door de 
absentie van een belangrijk 
speler als Marvin Martina 
ging het niet bepaald van 
een leien dakje. Vooral in 
het eerste kwart had OG het 
beste van het spel. Dat kwart 
werd dan ook met 14 punten 

Koper wist vooraf dat de 
Haarlemse formatie over een 
drietal sterke afstandsschut
ters beschikt en had zijn ver
dediging daarop aangepast. 
In plaats van een manto
manverdediging of een 131 
zone gaf hij zijn ploeg aan om 
een 32 zone te spelen waar
door er druk naar de schutters 
ontstaat, te meer ook omdat 

Tjeerd Buijs opende al in de 
1e inning de score, terwijl in 
de 2e inning de voorsprong 
door runs van Jeroen van 
Soest, Ernesto Vonsee en 
Peter Douma werd opge
voerd tot 04. Nadat in de 3e 
inning vijf ZSC’ers de thuis
plaat bereikten onder an

In een goed gesprek onder 
vier ogen bespraken Buchel 
en Toonen de aanleiding en 
het verloop van de onderlinge 
irritaties die aanleiding gaven 
tot het per direct terugtreden 
van Buchel. Al snel kon de con
clusie van beide kanten wor

Al snel werd er bot gevan
gen maar niet al te grote. 
Binnen een half uur na het 
beginsignaal werden door 
Tom v.d. Horst 4 botjes, totaal 
99 cm waaronder een mooie 
van 33 cm, binnen gehaald. 
V.d. Horst rekende zich al 

verschil in het voordeel van 
de gastheren afgesloten. In 
het tweede kwart kon Lions 
zich herpakken. Onder aan
voering van Philip Prins werd 
er weer verdedigd en was de 
aanval weer georganiseerd. 
De schoten vielen weer en 
het gevolg was één punt 
verschil bij het ingaan van 
de rust, in het voordeel van 
de Zandvoorters.

Op een slecht begin van het 
3e kwart na, heeft Lions de 
tweede helft gedomineerd. 
Ron van der Meij was onder 
het bord in de tweede helft 
niet af te stoppen door de 

OG niet over een inside spel
letje beschikt. Als er dan 
balverlies is, kan Lions met 
de zeer rappe Martine Loos 
pijlsnel omschakelen naar de 
break, hetgeen ook gebeurde. 
Lange tijd hielden de beide 
ploegen elkaar in evenwicht.

“Door onze fanatieke verde
diging liepen we natuurlijk 

dere door een homerun van 
Jeroen van Soest, kwam DSS 
sterk terug door op basis van 
7 honkslagen evenveel runs 
te scoren, 79.

ZSC voegde in de 4e inning 
nog eens drie runs aan het 
totaal toe omdat Ruud Bijl, 

den getrokken dat het belang 
van de sport in Zandvoort en 
de reeds decennia lang be
staande goede verstandhou
ding tussen beide heren, op 
geen enkele wijze mag lijden 
onder de recente gebeurte
nissen. Met een ferme hand

rijk, maar langzamerhand 
en met regelmaat kwamen 
de andere vissers ook met 
botten aanzetten bij de 
wedstrijdleiding. Vooral Ton 
Goossens en Fred Schilpzand 
kwamen langzaam maar ze
ker dichterbij. Terwijl ieder
een nu ging vangen bleef V.d. 
Horst met zijn 4 vissen zit
ten. Schilpzand ging al snel 
met 5 vissen (129 cm) aan 
kop. Toen Goossens 10 mi
nuten voor het laatste fluit
signaal nog  twee mooie bot
ten ving, waaronder een van 
38 cm, kwam hij op 154 cm 
en zat er voor V.d. Horst nog 
slechts een derde plaats in. 
In ‘blessuretijd’ kwam Jeff de 
Vos met twee lilliputter bot
jes nog 10 cm (totaal 110 cm) 
voorbij, waardoor V.d. Horst 
zelfs buiten de prijzen viel. 
Eerste gewin kattengespin 
was hier dus op zijn plaats. 
Iedereen heeft vis gevangen 
en met totaal 618 cm vis en 
heerlijk weer was het einde
lijk weer eens een geslaagde 
strandwedstrijd.

verdedigers van OG en scoor
de (en reboundde!) er op  
los. Dit was niet het enige 
probleem voor de verdedi
gers van de Haarlemmers 
want ook Paul Wessels, weer 
volledig hersteld van zijn 
rugblessure, wist de basket 
vaak van ver weer te vinden 
in de tweede helft. De eind
stand werd uiteindelijk 76
89 in het voordeel van The 
Lions en hierdoor is er nog 
steeds alle kans op het kam
pioenschap. Topscorers: Ron 
v.d. Meij 30, Paul Wessels 22 
en Philip Prins 18 punten.
Afgelopen dinsdagavond 
werd een wedstrijd ge
speeld waarin zij het kam
pioenschap konden bin
nenhalen. Bij het ter perse 
gaan van deze krant was de 
uitslag nog niet bekend bij 
de redactie.

ook veel persoonlijke fouten 
op. Totaal kregen wij er over 
de hele wedstrijd 22 en OG 
slechts 9. OG mocht 22 vrije 
worpen nemen en wij slechts 
5 en daarin zat het verschil 
deze wedstrijd. Jammer, maar 
ik ben wel trots op mijn da
mes, die de beste wedstrijd 
van het seizoen hebben ge
speeld. Dit voelt aan als een 
overwinning”, aldus Koper na 
afloop.

Komende zaterdag ontvangen 
de Zandvoortse dames de re
serves van het Amsterdamse 
US. Deze wedstrijd wordt ge
peeld in de Korver Sporthal en 
begint om 18.30 uur.

Jeroen van Soest en Ernesto 
Vonsee ieder een homerun 
sloegen. In de 5e inning wist 
ZSC niet te scoren. DSS ech
ter wel 2 keer waardoor de 
stand bij het ingaan de zesde 
en laatste inning 1012 was. 
ZSC zag in die inning kans 
de voorsprong op te voeren 
tot 2012. Dat DSS in de ge
lijkmakende slagbeurt nog 
terug kwam tot 1620 deer
de ZSC niet. Buijs en Douma 
sloegen ieder vier honksla
gen. Pitcher Buijs wierp 1x3
slag, 1x4wijd en kreeg 18 
honkslagen tegen.

druk kon er een punt achter 
worden gezet. Het onmid
dellijke vertrek als voorzitter 
van de Sportraad Zandvoort 
wordt door Wim Buchel in
getrokken. Zijn al eerder ge
plande afscheid, Buchel zou 
in de binnenkort nieuw aan te 
stellen Sportraad  niet meer 
terugkeren, zal op een waardi
ge wijze plaatshebben waar
bij Toonen zijn grote waarde
ring voor de inzet van Buchel 
voor de sport in Zandvoort zal 
onderstrepen.
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SV Zandvoort moet weer buigen Sportcafé opent 
Nationale Sportweek

Handbalsters boeken ruime overwinning

Klassieke rally

voetbal- zondag sportcafé

handbal

De zondagvoetballers van coach Marcel Paap hebben weer 
moeten buigen. Op sportcomplex Duintjesveld werd tot 
diep in de tweede helft tegenstander DIO moedig bestre-
den maar uiteindelijk trok Zandvoort met 1-3 toch weer 
aan het kortste eind.

De opening van de Nationale Sportweek in Zandvoort is 
bijzonder geslaagd. Door middel van een sportcafé in het 
Wapen van Zandvoort werd de week officieel voor de ge-
meente Zandvoort geopend. ZFM verzorgde een recht-
streekse radio-uitzending vanuit ‘het Wapen’.

De ZSC-handbaldames hebben afgelopen zondag op het 
eigen Duintjesveld een 16-12 overwinning geboekt op 
Monnickendam. De uitslag is tot stand gekomen na een 
duel, waarin beide teams er alles aan deden om een goed 
resultaat te boeken. Die strijd ging echter ten koste van de 
sfeer binnen de lijnen. 

De Rally4fun zal op 23 april vanaf Circuit Park Zandvoort 
van start gaan. Meer dan vijftig klassieke auto’s zullen aan 
deze rally deelnemen.

In de mangel bij twee Zandvoortse verdedigers

Toptalenten (vlnr) Miranda v.d. Ham, Glen Koper en Katinka Becker

Fastbreak met doelpunt van Romena Daniëls

Rally start in Zandvoort

Fysiotherapie ZandvoortZuid 
Gemeenschapshuis
Greeven, Makelaardij o.g.
Groenestein & Schouten 
 Fin. diensten
Haar
Harocamo 
Hugoos
Lucienne’s Schoonheids 
 en Massagesalon
Motorrijschool Goede
P. van Kleeff
Pluspunt
Pluspunt Boomhut
Riche aan Zee
Sea Optiek
Sentinel Alarm b.v.
Uitvaartcentrum Haarlem
Van Aacken Glaszettersbedrijf
Zandvoortse Vereniging 
 van Huurders

Administratiekantoor K. Willemse
Algemene uitvaartbegeleiding 
 Zandvoort
Autobedrijf KariMo
Autobedrijf Zandvoort 
Banana Moon
Beach Club Tien
Bertram & Brood
Beter Mobiel
Bloemsierkunst Jef & Henk Bluijs
Boom Strandpaviljoen 11
Café Neuf
Café Oomstee
Cense en van Lingen
Circus Rigolo
Circus Zandvoort
Club Nautique
Dakcentrale
Dansschool Rob Dolderman
Dorsman Assurantiën
FAR OUT

adverteerders

Presentator en gesprekslei
der was de bekende langs de 
lijnverslaggever An dy Hout
kamp, die door Sportservice 
Heemstede/Zandvoort was 
geëngageerd. Houtkamp, die 
van huis uit een honk en soft
baller is, heeft een aantal ‘lijn
tjes’ naar onze woonplaats. 
Zo woont er veel familie van 
hem in Zandvoort en heeft hij 
enige tijd bij TZB gevoetbald.

Houtkamp had zich bijzon
der goed voorbereid op de 
avond en vroeg een aantal 
Zandvoortse sportbestuur
ders, waaronder sportwet
houder Gert Toonen en het 
hoofd van de Sportservice 
Heem ste de/Zand voort Stef
fen v.d. Pol, het hemd van 

De Monnickendamse dames 
probeerden met fysieke mid
delen hun doel te bereiken, 

Al meer dan 50 klassiekers 
zijn ingeschreven waaronder 
een aantal Volkswagen Kever 
cabrio’s. Niet zo vreemd, want 
de organisatie is in handen 
van Keverevents.nl. Gestart 

het lijf. Ook had de organi
satie drie Zandvoortse top
talenten uitgenodigd, die 
door Houtkamp aan het 
publiek werden voorgesteld. 
Nederlands judokampioen 
klasse 45 kg. tot 15 jaar 
Glen Koper, landelijk judoka 
Katinka Becker en softbalster 
van onder andere Jong Oranje 
Miranda van der Ham vertel
den voor de microfoon wat 
ze drijft tot sporten en wat 
ze moeten doen, en laten, om 
te komen tot topprestaties. 
Na ook nog eens een aantal 
sporten voor senioren voor
gesteld te hebben werd het 
sportcafé beëindigd. Een zeer 
geslaagde vrijdagavonduit
zending die druk bezocht 
werd door belangstellenden.

waarop ZSC reageerde met 
mondelinge reacties, zowel 
in de richting van de tegen

De nummer 6 van de rang
lijst had de grootste moeite 
om onze plaatsgenoten, die 
nog steeds op de op een na 
laatste plaats in de 5e klasse 
D staan, van zich af te houden 
en het scoren te beletten. Nu 
moet ook gezegd worden dat 
er grote Zandvoortse kansen, 
vooral in de eerste helft, om 
zeep werden geholpen door 
de Zandvoorters zelf. Het eer
ste tegendoelpunt kwam pas 
ver in de tweede helft. Een 
handsbal van DIO, die door 
de scheidsrechter gemist 
werd, bracht een DIOspeler 
in positie om de bal achter de 
Zandvoortse goalie te schui
ven. Een paar minuten later 
was het weer prijs voor de 
Schalkwijkers. Een onterecht 

toegekende vrije trap kwam 
van circa 35 meter hoog de 
doelmond in en werd tot 
doelpunt verheven, 02. Even 
later kreeg Zandvoort de te
rechte aansluitingstreffer. 
Aanvoerder Ferry Boom zette 
goed voor maar de bal werd 
door de Zandvoortse spits 
gemist. Hierdoor kwam het 
speelobject onverwacht voor 
de voeten van Ted Saunier die 
er wel raad mee wist. Met 
een diagonaal schot bracht 
hij de stand op 12. Dat DIO 
vlak voor tijd er nog 13 van 
wist te maken is alleen be
langrijk voor de statistieken. 
Komend weekend komt  
DIOS in Zandvoort op visite, 
die wedstrijd begint om 
14.00 uur.

wordt met een ‘rondje cir
cuit’ waarna aansluitend een 
tijdrit met diverse navigatie
technieken en verschillende 
teamopdrachten richting 
Rotterdam zal volgen. 

standsters alsook richting 
scheidsrechter. Ondanks deze 
negatieve zaken was er toch 
sprake van een aantrekkelijke 
wedstrijd, waarin Lucia v.d. 
Drift de score namens ZSC 
opende. 

Daarna was het even Mon
nickendam dat het initiatief 
had en een 13 voorsprong 
wist te nemen. Nadat Naomi 
Kaspers voor 33 en Laura 
Koning daarna voor 44 had 
gezorgd, wist Romena Daniëls 
met een onvervalste hattrick 
ZSC op een 74 voorsprong te 
zetten. ZSC hield tot aan de 
rust het initiatief. Mede door 
twee treffers van Charissa 
Koning gig de rust in bij 97.

Naomi Kaspers zette ZSC 

kort na de doelwisseling  
op 107, waarna de voorsprong 
van ZSC de gehele tweede 
helft twee of meer doel
punten was. Nadat Charissa 
Koning tweemaal op rij had 
gescoord (119 en 1210), was 
het slot van de wedstrijd op
nieuw voor Romena Daniëls, 
die nog eens vier keer op rij 
wist te scoren, waardoor de 
eindstand op 1612 kwam. 
Daniëls was met 7 goals de 
meest productieve aanval
ster, gevolgd door Charissa 
Koning die 4 keer raak schoot. 
Naomi Kaspers en Laura 
Koning vonden ieder twee 
keer het net, terwijl Lucia 
v.d. Drift het speeltuig 1 keer 
achter de sterk optredende 
Monnickendamse keepster 
wist te schieten.
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De Mannetjes
Koninginnedag

‘Zie het als oefenstage 
voor het WK voetbal’

De onthulling van de gedenkplaat ter nagedachtenis van Wim Gertenbach, Piet Paap 
en IJs de Jong trok veel belangstelling. De mooie zwart granieten tegel, gemaakt en ge-
schonken door Lavertu steenhouwers Amsterdam, is een eerbetoon aan degenen die il-
legaal de verzetskrant ‘Het Parool’ drukten en daarvoor hun leven op spel hebben gezet. 

De kunstveiling van de werken die door Zandvoortse 
scholieren in het kader van de Kinderkunstlijn zijn ge-
maakt, heeft een schitterend bedrag opgeleverd. De or-
ganisatie kan € 1.000 overmaken op de rekening van 
OCK Het Spalier in Zandvoort.

Herdenken aan toen is denken aan nu Mooie opbrengst 
Kinderkunstveiling 

door Nel Kerkman  

De eigenaar van de voormali
ge drukkerij aan de Achterweg 
1 was zo vriendelijk om spe
ciaal voor de gelegeheid zijn 
pand aan de buitenkant te 
laten verven. De zwarte tegel, 
waarop de firma Lavertu een 
afbeelding van het pand anno 
1940 en begeleidende tekst 
had geëtst, kwam daardoor 
nog mooier op de witte muur 
uit. Tevens mocht Stichting 
Behoud Zandvoorts Cul tu
reel Erfgoed (BZCE), die deze 
gedenkwaardige gebeurtenis 
organiseerde, eenmalig in het 
pand. 

Door toedoen van een schen
king van de originele rouw
kaarten en een kopie van de 
laatste afscheidsbrief van 
Wim Gertenbach aan zijn 
vrouw, was er tevens een 
kleine informatieve tentoon

stelling. Voor de aanwezige 
familie, nichten, neven, een 
zuster en de dochter van Piet 
Paap was het een bijzondere 
maar ook emotionele beleve
nis. De woorden van dochter 
Kee: “Mooi dat het 65 jaar la
ter er toch van komt”, gaven 
deze emoties weer. 

Na de onthulling door bur
gemeester Niek Meijer en 

dochter Kee werden onder 
andere door de aanwezige 
oud medewerkers van de 
Gertenbach’s drukkerij veel 
herinneringen opgehaald. 
Zandvoort is weer een stukje 
historie rijker, want erfgoed is 
niet alleen een gebouw maar 
is ook geschiedenis die her
innert aan vervlogen tijden. 
Hoe moeilijk en zwaar die ook 
zijn geweest.

Burgemeester Niek Meijer en Kee Paap onthullen de plaquette
Pieter Joustra als veilingmeester

Burgemeester Niek Meijer, dochter Kee Paap en 
zuster Joukes-Paap bij de onthulling | foto R.Bossink

Auto Strijder
Zandvoort
023-5714565

Stemmen in een andere 
gemeente met kiezerspas? 

U leest er meer over in 
de gemeentelijke advertentie

Onder grote belangstel
ling heeft veilingmeester 
Pieter Joustra afgelopen 
zondagmiddag op het 
Raadhuisplein de kunstwer
ken geveild. Veelal praatte 
hij zo lang dat er vanzelf 
mensen een bod deden. 
Uiteindelijk stopte de teller 
bij het mooie bedrag van  
€ 1.000. Vooraf was bepaald 
dat de opbrengst naar Het 
Spalier zou gaan, die dank
baar aangaven een hoop 
met dit bedrag te kunnen 
doen. Gedacht wordt aan 
de aanschaf van een speel

computer of een leuke reis 
voor de kinderen.

De kunstwerken waren 
gemaakt in het kader van 
de Kinderkunstlijn. Onder 
leiding van Hilly Jansen en 
Marianne Rebel hebben 
scholieren uit de groepen 
8 van alle Zandvoortse ba
sisscholen en de brugklas 
van het Wim Gertenbach 
College schilderijen ge
maakt, welke de afgelopen 
weken in diverse etalages in 
het centrum van Zandvoort 
te bewonderen waren. 

Raadhuisplein 14
T. 023-573 64 61 - Zandvoort 

Actie week 17:
• 10 witte bollen € 1,95 
• Tijgerwit € 1,75 

Actie week 18:
• Donker oerbrood € 2,50 
• Lijnzaadstokbrood € 1,95

Ook dit jaar kunt u op 
Koninginnedag bij ons terecht, 

voor heerlijke oranje tompoucen 
 4 stuks voor € 5,95 

Inkoop
Goud en Zilver
Contante uitbetaling

Wij komen naar
Zandvoort en IJmuiden

op 5 en 6 mei
Lees meer op pag 8
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familieberichten

Algemene uitvaartbegeleiding Zandvoort
Omdat u voor kwaliteit kiest!

~ Regelen en uitvoeren van de uitvaart 

~ Verzorging van overledene  
~ Begeleiding voor nabestaanden 

~ Persoonlijke aandacht 
    voor U en Uw dierbare 

Dag en nacht bereikbaar

023 -7515 666
Gevestigd in Zandvoort

Evert H. Schweitzer
Voor een stijlvolle en verzorgde uitvaart

apr/mei w a t e r
Hoog Laag Hoog HoogLaag
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waterstanden

UITVAARTZORGCENTRUM ZANDVOORT
Tollensstraat 67, 2041 PR  Zandvoort.

Telefoon (023) 571 32 78.
www.uzn-nederland.nl

UITVAARTCENTRUM HAARLEM
Parklaan 36, 2011 KW  Haarlem.

Telefoon (023) 532 87 50.
www.uitvaartcentrumhaarlem.nl

Sinds 1992
uw uitvaartondernemer in Zandvoort.

A LA LA LA LA L T I J D   D I R E C T E   H U L PT I J D   D I R E C T E   H U L PT I J D   D I R E C T E   H U L PT I J D   D I R E C T E   H U L PT I J D   D I R E C T E   H U L P
B I J   OB I J   OB I J   OB I J   OB I J   O V E R L I J D E NV E R L I J D E NV E R L I J D E NV E R L I J D E NV E R L I J D E N

Iedere dag geopend voor ontbijt, lunch en diner

Verras moeder met
een Moederdag brunch

volwassenen € 17,50 
kinderen € 7,50

Reserveren gewenst:023-5713200
www.beachclubtien.nl

Het leed is geleden 
Ze heeft haar strijd gestreden 
Een roos zo teer en fijn 
Kan helaas niet meer bij ons zijn. 

               Rust Zacht 

Met dankbare herinneringen aan alles wat zij voor ons is geweest, 
geven wij u kennis van het heengaan van mijn lieve vrouw en 
moeder 

Petronella Elisabeth Drayer - Schouten 
Nel 

8 april 1930                                                   21 april 2010 

Dirk Drayer 
Dick Drayer 

Hasebroekstraat 2 
2041NH  Zandvoort 

De crematieplechtigheid heeft 
inmiddels plaatsgevonden. 

Rudy van Dam
Intens geleefd!

  Amsterdam,                                  Hoofddorp,
  26 december 1946                  26 april 2010

Sentirei saudades
Oza van Dam

Correspondentieadres:
Zeestraat 22 flat 7
2042 LC Zandvoort

De crematieplechtigheid heeft reeds plaatsgevonden.

Na een kortstondig ziekbed is, temidden van ons allen, onze lieve 
en zorgzame vrouw, moeder, schoonmoeder en oma overleden. 

Alida Wijnanda Theodora Kooijman - Freriks 

Lyd 

Wij zijn heel verdrietig. 

Vogelenzang                                                       Zandvoort 
11 maart 1927                                               26 april 2010 

Herman Kooijman 

Anneke en Maarten 
Max 

Peter 

Marie-José en Roberto 

Willemiek en Edward 
Abel, Jip 

Brederodestraat 26-B 
2042 BE Zandvoort 

Lyd is thuis, waar u afscheid van haar kunt nemen op zondag 
2 mei van 14.00 tot 16.00 uur. 

Ter nagedachtenis aan Lyd wordt er een Avondwake gehouden 
op zondag 2 mei om 19.30 uur in de parochie- kerk H.H. Antonius 
en Paulus, Sparrenlaan 9 te Aerdenhout, waar geen gelegenheid 
tot condoleren is. 

De crematieplechtigheid vindt plaats op maandag 3 mei om 
14.15 uur in de aula van het crematorium Westerveld, Duin 
en Kruidbergerweg 2-6 te Driehuis. 

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

Als u geen kaart heeft ontvangen, wilt u dan dit bericht 
als uitnodiging beschouwen. 

SpotlightS

HIEP  HIEP  HOERA

Zaterdag wordt 
Suzan 18 jaar!

Van harte,
mama en papa

Een lintje voor Cees Wester!
Vandaag wordt mijn 
vader eens goed in 
het zonnetje gezet!

GEFELICITEERD PAPS!

Je hebt het verdiend! 
Ben enorm trots op je!
Veel liefs, Sas
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… heeft elk huisje zijn kruisje. 
Daarmee bedoel ik niet het 
huis van de burgemeester 
waar zoveel opschudding over 
is. Na twee jaar wordt opeens 
iemand wakker en vindt het 
ongehoord. Het zal wel! Nee, 
ik betrek de uitspraak ’huisje 
en kruisje’ meer naar het huis
je, boompje, beestje gevoel. 
Misschien kent u het? Ik in 
ieder geval wel. Vooral na een 
vakantie is mijn huisjesgevoel 
het sterkst.

Ik weet nog goed onze eer
ste woning aan de Nicolaas 
Beetslaan. We kochten het 
met veel gehannes want een 
koophuis was destijds niet 
echt populair. Onze ouders 
vonden het maar een groot 
risico. “Waar beginnen jullie 
aan!”, was hun reactie op onze 
aankoop. Maar we werkten 
alle twee hard en verhuur
den als gekken. Het geluid 
van de rinkelende kassa was 
geweldig. “Weer een nieuwe 
dakpan”, riepen we. In feite 
hebben we nooit spijt gehad 
van onze eerste aankoop. Na 
20 jaar werd het huis te klein 
en we besloten het te verko
pen. De verkoop ging zo vlot 
dat we minstens een half 
jaar hebben gezocht naar 
onze tweede liefde waar we 
nog steeds heerlijk in wonen. 
Lekker groot en dicht bij het 
dorp, wat wil een mens nog 
meer? Ik moet er niet aan den
ken om nogmaals te verhui
zen, of erger, naar een andere 
plaats te gaan. 

Daarom kan ik me moeilijk 
voorstellen dat tijdens de 
Tweede Wereldoorlog (bijna) 
alle Zandvoortse inwoners 
huis en haard van de bezetter 
moesten verlaten. De meesten 
vertrokken naar Heemstede 
of Haarlem en weer andere 
gingen verder het land in. Je 
kon niet teveel meenemen 
is me verteld. Bij terugkomst 
moest je maar afwachten of 
je weer in je oude huis terug 
kon. En zo begon men 
van voren af aan om 
het huisje, boompje, 
beestjes gevoel weer 
terug te krijgen.

cartoon

Volgens mij
column
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De nieuwe gemeenteraad is na de verkiezingen weer van 
start gegaan. Met als eerste de commissie Raadszaken 
waar als belangrijkste agendapunt het Plan van Aanpak 
Parkeernota veel vragen en discussie opriep. 

De aanpak nieuwe stijl was 
voor iedereen even wennen. 
Buiten de wethouder ga
ven ook de desbetreffende 
beleidsambtenaren ant
woord op de gestelde vra
gen. Bovendien was er eerst 
een technisch gedeelte met 
daarna een discussieronde 
en vervolgens een inspraak
mogelijkheid voor de publie
ke tribune.

Parkeernota
De nieuwe voorzitter Be
linda Göransson (VVD) had 
de touwtjes strak in handen 
en hoewel de portefeuilles 
nog niet zijn verdeeld, be
antwoordde wethouder An
dor Sandbergen adequaat 
de vragen van de commis
sieleden over het Plan van 
Aanpak. Inspreker de heer 
Bos was niet tevreden over 
de wijze van communicatie 
naar de bewoners toe over 15 
extra parkeerplaatsen die in 
de Petrus de Blockstraat (Park 
Duijnwijk) geplaatst gaan 

worden zonder dat het inte
grale parkeerbeleid gereed 
is. Hij verzocht de wethou
der alsnog met de bewoners 
in gesprek te gaan. Eén van 
de belangrijkste punten van 
de commissieleden is het te 
korte tijdbestek dat de klank
bordgroep onder leiding van 
het externe bureau Grondmij 
heeft. Verder wil men dat het 
Plan van Aanpak wijkgericht 
wordt aangepakt met een 
goede communicatie naar 
de bewoners. Wethouder 
Sandbergen belooft alle 
facetten mee te nemen. 
Hoewel de andere commis
sieleden het een hamerstuk 
vinden, neemt Jerry Kramer 
(VVD) het Plan van Aanpak 
Parkeernota mee terug naar 
zijn fractie.

Zendtijdtoewijziging ZFM 
Het Commissariaat van de 
Media heeft zendtijd toege
wezen aan de Zandvoortse 
Omroep Organisatie ZFM 
voor vijf jaren die eindigen 

Commissievergadering nieuwe stijl

Politiek verslag Commissie Raadszaken d.d. 27-04

op 1 augustus 2010. Voor een 
nieuwe periode vraagt het 
Commissariaat advies aan 
de gemeenteraad. Inspreker 
Yvo Bos, penningmeester van 
ZFM, stelt dat het aantal van 
8.200 wooneenheden niet 
klopt, volgens het CBS is het 
aantal hoger. Met een kleine 
discussie en veel lovende 
woorden richting ZFM werd 
de zendtijdtoewijziging een 
hamerstuk. 

In eerste instantie was de 
goedkeuring conceptbegro
ting 2010 Stichting Open
baar Primair Onderwijs Zuid 
Ken nemerland (Stopoz) 
goed voor enige aanvullen
de informatie voordat het 
een hamerstuk zou worden. 
Echter Ruud Sandbergen 
(D66) wilde, namens D66
fractievoorzitter Robbert de 
Vries, antwoord op de inge
diende schriftelijke vragen. 
Wethouder Gert Toonen gaf 
daarop uitgebreid antwoord 
en stelde dat hij straks in de 
raadsvergadering niet meer 
op de vragen terug zou ko
men. Met een flinke uitloop 
en een korte rondvraag sloot 
voorzitter Belinda Göransson 
de vergadering.     

Wilfred Tates is met 9 tegen 8 stemmen alsnog benoemd tot wethouder. De benoeming 
van de liberaal vond plaats tijdens een extra raadsvergadering die vorige week woensdag 
speciaal daarvoor was uitgeschreven.

Wilfred Tates alsnog wethouder

Na de beëdiging van CDA
er Gert Jan Bluijs als vervan
ger van zijn partijgenoot 
Andor Sandbergen, kwam 
het agendapunt verkiezing 
wethouder aan de orde. 
Burgemeester Niek Meijer 
gaf een uiteenzetting van 
de stand van zaken. Er kon 
voor of tegen Wilfred Tates 
gestemd worden. Wie tegen 
was kon ook de naam van 
een ander persoon invullen. 

Om de stemming zo orden
telijk mogelijk te laten ver
lopen had Meijer besloten 
dat raadsleden één voor één 

burgerlijke stand
17 april - 23 april 2010

Geboren:
Djoeke, dochter van: van Oostrom, Johannes Wilhelmus en: 
van Overdijk, Catharina Johanna Maria.
Jayden Niek Jan, zoon van: Verhoef, Niek Robert en: Dekker, 
Shelley Wicky Elisabeth.
Jonne Geert Robert, zoon van: Valkema, Nienke Marloes.
Meis Eeffie Janne Vere, dochter van: Fischer, Bart Casper 
Siegfried en: Maijers, Afine Henrieke.
Frankie, zoon van: Pastor, Daphne.

Ondertrouwd:
van der Wouden, Philip Xavier en: de Grebber, Sanne.
Overmars, Marcel Gerrit Johannes en: Straeter, Selena Iljoeska.
Groenestein, Leo en: Schouten, Peggy Alexandra.
Berndsen, Edwin en: Kreijger, Sandra.

Huwelijk:
Dijkstra, Sander en: de Jong, Renate.
Lunstroo, Wouter Rudolf en: Daalhuizen, Bianca Catharina 
Bettina.
Georgiades, Arnoldus Theodore Jean en: Meijer, Johanna.

Overleden :
Geerts, Johannes, oud 71 jaar.
van der Kroon, Geertrudus Anthonius, oud 82 jaar.
Ceyran, Ilyas, oud 71 jaar.
Schmidt, Johan Christoffel, oud 69 jaar.
Draijer geb. Schouten, Petronella Elisabeth, oud 80 jaar.
van den Berg geb. Ouwerkerk, Hendrika, oud 85 jaar. 

Komende zondag

Protestantse gem. Zandvoort
10.00 uur ds. A. Mak uit Bloemendaal
www.kerkzandvoort.nl

RK Parochie St. Agatha
10.30 uur Pastor D. Duijves
www.aap-parochies.nl

RK Parochie Antonius & Paulus
10.30 uur Woord en Communieviering

kerkdiensten 

hun stemformulier moes
ten invullen aan een aparte 
lessenaar, dit in tegenstel
ling tot de vorige keer toen 
de raadsleden vanaf hun 
vaste plaats het stembiljet 
konden invullen. Na het tel
len van de stemmen bleek 
dat 9 raadsleden zich voor 
een wethouderschap van 
Tates hadden uitgespro
ken. Twee stemden voor 
zijn partijgenote Belinda 
Goransson en 1 stem ging 
naar Carl Simons van OPZ. 
De overige vijf stemden al
leen tegen Tates zonder een 
naam van een andere kandi

daat in te vullen. 

In de praktijk werd Tates dus 
gekozen met 9 stemmen 
voor en 8 tegen. Opmerkelijk 
daarbij is dat de coalitie
partijen VVD, CDA, PvdA en 
Sociaal Zandvoort samen 
over 10 zetels beschikken. 
Niet iedereen binnen de 
coalitie heeft dus voor Tates 
gestemd. Nadat Wilfred 
Tates de belofte had afge
legd, nam zijn partijgenoot 
Hans Drommel zijn plaats 
in. Het college kan zich nu 
gaan buigen over de porte
feuilleverdeling. 
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Strandpaviljoen Boom 11
te Zandvoort
Tel.023-5717580

Op onze ouderwetse manier
Goulashsoep - 3 soorten vlees - Palacinka of

Vissoep - Zeebaarsfilet - Palacinka 

€10,50
Als brunch, lunch of diner. De gehele week door.

Graag tot ziens, fam. Boom

12de (KL)AB v/d MOOLEN 
GOLFTOERNOOI

Vrijdag 25 juni 2010
aanvang 10.00 uur 

18 holes op Spaarnwoude
Spelsoort: stableford. GVB verplicht 

18.00 uur: prijsuitreiking + koud buffet/BBQ 
in Gemeenschapshuis 
Alleen van het koud buffet gebruik maken kan 
ook: € 16,- p.p.

Inschrijfgeld  € 80,- p.p.
(inclusief: greenfee, 2 consumptiebonnen op Spaarn-
woude, 4 consumptiebonnen in het gemeenschaps-
huis en koud buffet of BBQ)

Inschrijven uitsluitend d.m.v. overmaking 
op rek.nr. 562411836 tnv A J v/d Moolen 
Vermeld naam en HCP of GVB. De betalingen  
moeten voor 21 juni binnen zijn.

Informatie starttijden via tel. 5714085 (= tevens faxnr), 
5731447 of 06-10792723
E-mail : aj.moolen@casema.nl

BEACHCLUB 7

FAR  OUT
Deze week Keuzemenu

Check de website voor de kaart.

Reserveren gewenst: 023-5717170

www.far-out.tv

Dierenartsenpraktijk

Mevr. A.C. Dekker - Lukkassen

Spreekuur: ma. t/m vr. 13.00 - 14.00 uur
 ma.- wo.- vr. avond 19.00 - 20.00 uur
 en volgens afspraak

Lijsterstraat 7  -  2042 CH Zandvoort  -  Tel. (023) 571 58 47

Grand Café de Vier Geboden 
& 

Tapasbar Piripi 

zijn op zoek naar medewerkers 
voor in de bediening en de keuken. 

Ervaring is gewenst. 

Voor verder info 023 5712537.

Vaste planten
Struiken en heesters

Bemesting voor gazon en border

Van Stolbergweg 1 -  Tel. 57 170 93
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Koninginnedag = overtollig huisraad verkopen op de rommelmarkt. 
Soms blijven er spullen over. Zonde om die met het grofvuil mee 
te geven. Deze kunnen een prima bestemming krijgen in de kring
loopwinkel. De gemeente Zandvoort ondersteunt graag de activi
teiten van De Schalm in Haarlem. Daar krijgen bruikbare artikelen 
een zinvolle kans op hergebruik. U kunt daar overtollig huisraad  
brengen. Of een afspraak maken om het gratis te laten ophalen. 

Kijk voor meer informatie op www.deschalm.nl

ZANDVOORT SCHOON!? 
en rommelmarktspulletjes 

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 Klink cadeau

Het kwartaalblad van Ge noot
schap Oud Zandvoort ‘De Klink’ 
staat dit keer in het teken van 
de verwoesting van Zandvoort 
in de Tweede Wereldoorlog 
(lees elders in de krant er meer 
over). Deze uitgave heeft spe
ciaal voor de jongere generatie 
een geschiedkundige waarde. 
Daarom besloot de gemeente 
om het GOZ een subsidie toe 
te kennen zodat de schoolkin
deren van de hoogste klassen 
deze ‘kaalslag aan de kust’ 
aangeboden zouden krijgen. 
Inmiddels is op vrijdag 23 
april het eerste exemplaar 
door vicevoorzitter GOZ Ankie 
JoustraBrokmeier aan groep 
8 van de Hannie Schaftschool 
uitgereikt. Een leerzaam initi
atief.

Adoptie oorlogsgraven 

Het project ‘Adopteer een 
monument’ is in 1985 opge
zet door de Stichting Februari 
1941 met als doel leerlingen 
vertrouwd te maken met de 
ontstaansgeschiedenis van 
een monument. Aan de hand 
daarvan kunnen ze leren be
grijpen waarom er mensen 
in de Tweede Wereldoorlog 
bereid zijn geweest, en er ook 
vandaag de dag nog men
sen bereid zijn hun leven te 
geven voor vrijheid. Ook de 
Zandvoortse basisscholen 
hebben oorlogs en verzets
monumenten geadopteerd. 
Onlangs bracht groep 8 van de 
Hannie Schaftschool een be
zoek aan de Erebegraafplaats 
Bloemendaal in Overveen en 
legden een krans bij het graf 

van Hannie Schaft. Vooraf 
kregen zij een verhaal te 
horen van Sybout van der 
Meer, die de kinderen daarna 
rondleidde op de erebegraaf
plaats. Aansluitend werd 
een bezoek gebracht aan 
een fusilladeplaats waar in 
de Tweede Wereldoorlog in 
totaal 199 mensen zijn ge
fusilleerd.

Sponsorloop 

Vorige week heeft de Duin 
roos school een sponsorloop 
georganiseerd voor het goe
de doel en voor een Tshirt 
voor alle leerlingen. Het 
goede doel was het Emma 
Kin der ziekenhuis, onderdeel 
van het AMC, in Am sterdam. 
Alle leerlingen hebben een 
schitterend bedrag bij elkaar 
gelopen, met een totaal van 
circa € 2.400!

Bijzondere karaoke

De laatste aflevering van 
de karaoke in café Oomstee 
was een zeer bijzondere. Ten 
eerste was onze zingende 
plaatsgenoot Henk Jansen 
bij toeval in het café beland 
en hij was niet te beroerd 
om een aantal van zijn suc
cesnummers ten gehore te 
brengen. Tot op een gegeven 
moment klassieke muziek 
uit de speakers galmde. Een 
van de gasten, Kees Staal, 
bleek een buitengewone en 
geschoolde stem te hebben 
en bracht een deel van een 
opera ten gehore. Een tijdens 
zijn optreden muisstil café, 
gaf hem daarna een ovatio
neel applaus. 

Waar is Nijntje?
Tijdens mooie zomerse 
dagen brengen veel men
sen een bezoekje aan het 
strand. Zo ook onlangs een 
oplettende opa met zijn 
kleinkinderen. Hij wilde de 
kleintjes wijzen op de han
dige zoekpalen die op het 
strand stonden, u weet wel 
waar bovenop bloemen, 
vlinders, vogels en Nijntje 
als geheugensteuntje op de 
palen staan. Een heel goed 
en doordacht initiatief. Na 
enig zoeken vroeg opa aan 
de strandpachter waar 
de palen waren gebleven. 
“Meneer, de palen komen 
vanwege een geldkwestie 
niet meer terug!”, was zijn 
antwoord. Dat kan toch niet 
waar zijn hé, vond opa en 
mailde de krant. Want: “Is 
er eindelijk iets wat daad
werkelijk bijdraagt aan een 
zeker veilig gevoel als je met 
kinderen op het strand zit, 
wordt het om zeep gehol
pen. Ben benieuwd of dit 
echt zo is? En zo ja, dan heel 
snel de fout herstellen.” 

Even opknappen
Navraag over de bovenge
noemde strandpalen le
verde ons het volgende op: 
De strandpachters moeten, 
sinds twee jaar, de palen 
zelf betalen en onderhou
den. Voorheen werden de 
onkosten nog door middel 
van reclame deels gedekt, 
maar dat is voorbij. De reden 
is dat lang niet alle pach
ters mee willen betalen en 
daarom is er besloten om ze 
niet meer te plaatsen. Maar 
misschien voor de kind
vriendelijke pachters en de 
gemeente een tip: de aller
eerste palen met Nijntje lig
gen nog in een hoek van de 
opslagplaats aan de Tolweg 
te wachten op betere tijden. 
Likje verf erover en klaar is 
Nijntje. Zin in Zandvoort: 
ook voor de kleine strand
bezoekers.

Toonen werd met veel toeters 
en bellen door onze lokale 
brandweer naar de ONS ge
reden voor de officiële start 
in onze regio van de KWF 
Kankerfondsactie. De GGD 
Kennemerland en de ge
meente Zandvoort haken aan 
bij de campagne en vragen op 
de scholen in hun gebied aan

Campagne ‘zon verstandig’ 
richt zich vooral op jongeren

Aftrap optredens muziekpaviljoen

Wethouder Gert Toonen heeft vorige week woensdag het 
goede voorbeeld gegeven. Hij was uitgenodigd om na-
mens het KWF Kankerfonds lespakketten bij de Oranje 
Nassauschool (ons) uit te reiken. Deze lespakketten geven 
voorlichting over het voorkomen van huidkanker.

Het in 2001 opgerichte Haarlems jumpjazz-gezelschap JZZZZP 
opent komende zondag het muzikale seizoen in het Zand-
voortse muziekpaviljoen aan het Raadhuisplein. Het wordt 
van 13.30 tot 16.30 uur gegarandeerd swingen op het plein! 

Wethouder Toonen krijgt van een 
brandweerman factor 35 aangereikt

Wekelijkse programmering gaat weer van start

dacht voor de campagne en de 
door KWF ontwikkelde lesbrief 
Verstandig Zonnen.

De Oranje Nassauschool werd 
door loting geselecteerd voor 
deze primeur. De komende zo
mer worden verschillende ac
tiviteiten ontwikkeld om het 
belang van verstandig zonnen 

onder de aandacht te brengen. 
Omdat de kinderhuid nog in 
ontwikkeling is, is deze extra 
gevoelig voor beschadiging 
door UVstraling. Verbranding 
van de huid op jonge leeftijd 
vergroot de kans op kwaadaar
dige huidkanker (melanoom) 
op latere leeftijd. Daarom is 
het heel belangrijk dat kinde
ren al van jongs af aan leren 
om zichzelf te beschermen 
tegen de zon. Niet alleen op 
het strand maar ook bij alle
daagse activiteiten zoals bui
tenspelen.

De groep 8 van de ONS heeft 
een korte les gekregen van 
preventiecoördinator van 
het KWF, Karin Hommen. 
Vervolgens ging kinderpopster 
Dirk Scheele het speciaal door 
hem geschreven insmeerlied 
met alle kinderen instuderen 
om het later buiten ten geho
re te brengen. Overigens liet 
Toonen zich na afloop dik door 
de kinderen insmeren!

JZZZZZP staat voor een mid
dag complete jazzgekte die 
wordt aangevuld met spette
rende saxsolo’s van de jongste 
telg Thomas Streutgers. De vijf 
doorgewinterde muzikanten 
hebben een ruime ervaringen 
in de meest uiteenlopende 
muziekstijlen: van rock tot 
ska, van punk tot hotclub
defrance en van dance tot 
jazzcore. Het jumpjazzgezel
schap heeft een gezonde do
sis humor en staat garant voor 
stampen en swingen. 
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Bitumineuze dakbedekkingen Goot vernieuwing en reparatie
Pannen daken Koper en zinkwerk
Shingle daken Loodwerkzaamheden
Zinken en koperen daken Hemelwater afvoeren
Dakterrassen Stormschade en onderhoud
Dakisolatie Ook voor uw schilderwerken

Voor al uw voorkomende dakwerkzaamheden
Garantie 10 jaar op materiaal en uitvoering Tel: 023-573 1390
Bel voor vrijblijvende offerte of dakadvies Fax: 023-573 1393

DAK –  LOOD –  EN ZINKWERK

Karim en Mo
www.autobedrijfkarimo.nl

Curiestraat 10, 2041 CD Zandvoort T. 023-5733792
F. 023-5733793 E. autobedrijfkarimo@planet.nl

Onderhoud en reparatie alle merken
Occasions in - en verkoop

APK
Ben jij op zoek naar 

een leuke vakantiebaan?

Sunparks Zandvoort aan
zee zoekt vakantiekrachten

voor de zomer!

Mail nu je CV naar:
werkenbijzandvoortaanzee

@sunparks.com
Of bel naar: 

023-5741417

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

Drank & spijslokaalLaurel & Hardy in Zandvoort

Drank & spijslokaalLaurel & Hardy in Zandvoort

Koninginnedag 2o0010o
Koninginnedag 2o0010o
Koninginnedag 2o0010o

organiseert   in samenwerking met NOP Productions  

30 april 2010
Wanneer:Wanneer:

Aanvang 12.00 uur

Hoe laat:Hoe laat:
Waar:Waar: Haltestraat 46 in ZandvoortGroot podium!

Diverse artiesten en DJ’s!Met een koninklijk optreden van de zandvoortse formatie 

wat:wat:

The Joyce Meisterband
The Joyce Meisterband

Ben jij vrolijk, vriendelijk 
en enthousiast?

Dan ben jij onze nieuwe 

TERRAS TIJGER
parttime/fulltime

Wij zorgen voor gezelligheid en uitstekende 
kwaliteit op een perfecte locatie. Bij ons 
werken wil zeggen vaste gasten, leuke 

collega’s en geen dag hetzelfde. 
Hard werken betekent ook goed verdienen. 

Ervaring geen must, gastvrij zijn wel!

Wil jij ons team versterken? 
Bel 023 5713546 of mail 

info@cafekoper.nl

2e Halve
Prijs!
Op alle M Line-
matrassen 
en kussens.*

Haal meer energie uit de nacht!

Een slaapsysteem van M Line vormt zich automatisch naar de 
contouren van uw lichaam. Het resultaat is een ergonomische 
ondersteuning en betere bloeds omloop. Bovendien kunt u op 
M Line eenvoudig draaien tijdens uw slaap en bent u verzekerd van 
een perfecte ventilatie en hygiëne. Tijdelijk ontvangt u bij aanschaf 
van twee M Line-matrassen het tweede matras voor de halve 
prijs. Dan hoeft u hier ook niet meer van wakker te liggen!

*  Deze aanbieding is een samenwerking van M Line en de dealer. 
Vraag naar de voorwaarden bij uw verkoper.

www.mline.nl

Dreams & Daytime
Haltestraat 10c
2042 LM Zandvoort
Tel: 023-5737494

! WegenssuccesverlengdProfi teer tijdelijk nog van 
     deze unieke kans!

gdllleeengdjk nog van 

ng
kans!
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Ballonnenwedstrijd
10.35 uur, Raadhuisplein
vanaf 10.15 uur ophalen bij Gemeenschapshuis

Wie wordt de nieuwe Dorpsomroeper?
11.15 uur, Kerkplein

Kinderspelen
De kinderspelen voor kinderen van 2 tot en met 12 jaar, 
vinden van 12.00 tot 16.00 uur plaats in de Haltestraat 
en de Swaluëstraat. Kinderen kunnen zich inschrijven 
vanaf 11.00 uur bij de inschrijftafel naast café Neuf 
in de Haltestraat. Deelname is uiteraard gratis.

Zeepkisten Paddock
Kerkplein  Technische keuring vanaf 14.30 uur

Zandvoortse Zeepkistenrace
Aanvang: 16.15 uur  Oranjestraat

Programmadetails en actuele informatie is te vinden op 
www.koninginnedagzandvoort.nl 

Laatste Bar Battle
 was oergezellig

De laatste aflevering van de Bar Battle in Laurel & Hardy 
was oergezellig. Weliswaar was het niet al te druk, maar 
degene die de moeite hadden genomen om naar het drank 
en spijslokaal in de Haltestraat te komen, hebben daar ze-
ker geen spijt van gekregen.

Ook dit jaar biedt de Stichting Viering Nationale Feestdagen Zandvoort weer een gevarieerd programma op 30 
april. Vaste elementen zoals de rommelmarkt, officiële opening en kinderspelen staan natuurlijk weer op de agen-
da. Na een jaar afwezigheid is ook de zeepkistenrace weer terug op Koninginnedag. Op een nieuw parcours, vanaf 
de Oranjestraat, zullen in de namiddag een groot aantal zeepkisten strijden om de Zandvoortse titel.

De zingende bardame en de beroerdste barkeeper 
van Kennemerland

evenementen agenda
30 Koninginnedag - Festiviteiten in en om het centrum 

30 Zeepkistenrace - Oranjestraat, 
 aanvang race 16.15 uur

1 Live jazz - Mainstream Jazz Combo bij 
Riche aan zee, aanvang 16.00 uur

2 Muziekpaviljoen - JZZZZZP, 13.30 – 16.00 uur

4 Dodenherdenking

5 Bevrijdingsdag - 5jaarlijkse viering, 
o.a. Gasthuisplein en De Krocht

9 Muziekpaviljoen - Soerta Ferta, 13.30 – 16.00 uur

13 Schaaktoernooi - 30e Louis Blok Rapid 
Schaaktoernooi, Gemeenschapshuis 

15+16 Historische Zandvoort Trophy  
      Circuit Park Zandvoort 

16 Muziekpaviljoen - Zeemanskoor De Skumkoppen, 
 13.30 – 16.00 uur

16 De mooiste duetten - Kerkpleinconcert, 
Protestantse kerk

17 Strandpachters volleybaltoernooi 

18 Circus Rigolo  - Prominentenavond, 
pakeerterrein De Zuid 

18 ANBO jaarvergadering - ALV in Gemeenschapshuis, 
 aanvang 14.30 uur

April

mei

VVV Zandvoort: 7 dagen per week geopend!

Een team van ons lokale 
radiostation ZFM nam de 
handschoen op en presen
teerde met veel trots de 
bekende Zandvoortse zan
geres Joyce Meister, die als 
zingende bardame de ster
ren van de hemel zong en 
na ieder optreden een stevig 
applaus in ontvangst mocht 
nemen. Tel daar bij op de uit
stekende muziek die werd 
gedraaid, dan is het niet ver
wonderlijk dat velen spraken 
van de gezelligste Bar Battle 

van deze eerste jaargang.

De organisatoren gaan nu 
om de tafel zitten om te be
palen welk team de mooie 
prijs, een weekend Sunparks, 
in ontvangst mag nemen. 
Tevens zullen ze dan bepa
len of er een vervolg van 
dit ludieke evenement zal 
worden georganiseerd. De 
uitslag zal op donderdag
avond 13 mei vanaf 20.00 
uur in Laurel & Hardy be
kend worden gemaakt.

Programma 4 en 5 mei
Komende dinsdag 4 mei vindt de jaarlijkse Dodenherden-
king plaats. Een dag later wordt de Bevrijding gevierd. 
Eens in de 5 jaar is dit een landelijke feestdag, zo ook dit 
jaar 2010. In Zandvoort is voor beide dagen een program-
ma samengesteld door de Stichting Viering Nationale 
Feestdagen.

Programma 4 mei, Dodenherdenking: 
12.00 uur Joods monument, Dr.J.G. Mezgerstraat 
14.30 uur Verzetsmonument, Verzetsplein 
15.00 uur Oorlogsgraven algemene begraafplaats, 
Tol lens straat 67 
19.00 uur Herdenkingsdienst in de Protestantse Kerk 
19.30 uur stille tocht naar herdenkingsmonument in de 
Linnaeusstraat 
20.00 uur 20.02 stilte herdenkingsmonument 

Programma 5 mei, Bevrijdingsdag:
Disney vossenjacht en de hele dag springkussens, 
Gasthuisplein. Aanvang 10.30 uur 
Bingomiddag voor ouderen in De Krocht, 
van 13.30 tot 16.30 uur

De Duitse kunstenaar Michael Weber komt naat het 
Zandvoorts Museum om te vertellen over de tentoon
stelling ‘Bahnhofstrasse’, van 11.00 tot 16.00 uur
 
In het kindvriendelijke JuttersmuZEEum aan de 
Strandweg/Rotonde zijn niet alleen juttervoorwerpen 
te vinden maar er is ook een gedeelte van de collectie van 
Stichting Bunkermuseum te bezichtigen. Het Juttersmu
ZEEum is geopend van 13.30 tot 16.00 uur

Programma overzicht:
Taartenwedstrijd rond zonsopgang
Onder de vroege vlaggers worden 20 taarten vergeven, 
aangeboden door Bruna Balkenende.

Straatwedstrijd
Welke straat is het mooist versierd? 09.00 uur. 
Uitslag om 10.45 uur tijdens de officiële opening

Rommelmarkt
van heel vroeg tot 14.00 uur. Rommelmarkt is 
toegestaan op de gehele L. Davidsstraat en op de 
Prinsesseweg (met uitzondering van het “bus traject”) 
Buiten dit terrein wordt geen rommelmarkt toegestaan.

Demonstratie OSS
9.30 uur, Raadhuisplein. De jeugd van Turnvereniging 
OSS geeft weer een spetterende demonstratie.

Officiële opening
10.30 11.15 uur, Raadhuisplein
M.m.v. Koper Ensemble en muziekschool New Wave 

Programma Koninginnedag Zandvoort 2010

Medina Woninginrichters 
Nieuw!!!

Nu ook bij Medina verkrijgbaar:
Horren en zonwering voor binnen en buiten.

Knikarm schermen en markiezen
www.medinawoninginrichting.nl

023-531 78 40  •  Haltestraat 56  •  2042 LP Zandvoort

Petra Geusebroek
Financiële Diensten

Lifestyle Planningen, Hypotheken,
Herfinanciering, Kredieten,

Pensioen en (echt)Scheidingen.

Voordeel dat ik niet gebonden ben aan 
kantooruren en locatie. Ik kom bij u langs 
op een tijdstip wat voor u het beste uit-
komt. Kijk voor meer informatie op mijn 
site www.sevenforlife.nl 
of bel 06-19312574 of 023-5715963

Nieuw
W.O.Z. krediet

Verzilveren van de 
overwaarde van uw woning.

Géén afsluitprovisie en 
taxatie- en notariskosten

Meer dan Hypotheek Advies

Info@sevenforlife.nl
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Strandpaviljoen 
Thalassa 18

sinds 1959

Dagelijks verse aanvoer van:
Verse vis

Verse mosselen, 
schaal- en schelpdieren 
voor uw lunch of dinéé.

Die eet u bij Thalassa

Reserveren: 023-5715660

Vers aan zee!!!

Munten

Ringen

Zilver

Familie Juwelen

Tandheelkundig Goud
        (ook met tanden)

Gebroken Goud

Platina

Kettingen

Contante uitbetaling
Gratis advies

Uw Adviseur
komt langs !
In IJmuiden

en Zandvoort

OUD GOUD & TANDHEELKUNDIG GOUD
Contante inkoop van Goud & Zilver

Voor meer informatie zie 

www.kelimidor.nl Legitimatie verplicht

Burg. Van Alphenstraat 63
2041 KG  Zandvoort

NH Hotel Zandvoort
Oranjestraat 98
1975 DD  IJmuiden 

Augusta Hotel

5 & 6 mei van 10.00 - 17.00 uur 5 & 6 mei van 10.00 - 17.00 uur

Kostverlorenstraat 121, Zandvoort
Telefoon: 023 57 168 41
E-mail: notarissen@zandvoort.knb.nl
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De nieuwe kwartaaluitgave van het Genootschap Oud 
Zandvoort, ‘de Klink’, is inmiddels uit. Het nummer is er 
weer een om zuinig op te zijn. Hoofdredacteur Peter Bluijs 
heeft er meer dan 300 uur tijd in gestoken, bijgestaan door 
zijn vrouw Marianne, Martin Kiefer en Arie Koper. 

Er is eindelijk een televisie met een beeldweergave die zo 
verbluffend is dat het echter dan echt voelt: de Samsung 
LED C7700. Door de explosieve 3D-mogelijkheden en de 
Hyper Real Engine wordt u helemaal ondergedompeld en 
ervaart u de wereld op een manier die u niet voor mogelijk 
had gehouden.

De commotie die is ontstaan omdat burgemeester Niek 
Meijer in de vrijstaande villa van woonstichting De Key 
woont en daar te weinig huur voor zou betalen, is een 
storm in een glas water. Een anonieme briefschrijver/
schrijfster meldde aan het Haarlems Dagblad deze, in zijn/
haar ogen, ‘belangenverstrengeling’. Niet alleen het HD 
meldde het maar ook het Financieel Dagblad was tot pu-
blicatie overgegaan. Tijd voor Meijer om opening van za-
ken te geven.

Op het terrein waar vroeger het Posthuis stond, wordt door ontwikkelaar VOF Cocarde 
het appartementencomplex Residence Pandora gebouwd. Kopers van een nieuw appar-
tement in dit complex kunnen hun huidige woning, indien gewenst, inruilen bij Cocarde. 
Een unieke actie!

‘Kaalslag aan de kust’, thema de Klink 

3D LED televisie bij Radio Stiphout

Commotie om niets

Unieke inruilactie eigen woning

door Nel Kerkman

De Klink, voorjaar 2010, be
staat uit 65 pagina’s en gaat 
over de verwoesting van 
vóór, tijdens en na de Tweede 
Wereldoorlog. Van een bad
plaats met allure naar een 
kaalslag van de mooie ge
bouwen aan de boulevards. 
Als ijkpunt waar het gebouw 
of monumentale huis stond, 

Het LEDscherm vergroot 
beelden zodanig dat u het 
zich waarschijnlijk moeilijk 
kunt voorstellen dat ze uit 

De villa van De Key werd zeer 
recent voor 1,9 miljoen euro 
door de ontwikkelaar van de 
woonstichting aangetrokken 
en doorgeleverd aan de woon
stichting. Toen woonde Meijer 
en zijn echtgenote er al bijna 
twee jaar. Volgens de huidige 
normen zou er in plaats van 
de huidige huur van € 1.500 
veel meer voor betaald moe
ten worden. “Men vergeet 
echter dat het een gedateer
de woning is en dat de grond, 

Uiteraard moet er een aantal 
zaken afgesproken worden 
maar in principe komt u niet 
met dubbele lasten te zit
ten. Zo wordt de in te ruilen 
woning getaxeerd door een 
onafhankelijke makelaar. 
De ontwikkelaar garandeert 
daarna een inruil tegen 90% 
van de vrije verkoopwaarde 
van de woning en neemt de 
woning over bij oplevering 
van het nieuwe appartement. 
Tot die tijd blijft de woning 
in de verkoop bij uw eigen 
makelaar. Indien de woning 

is er een verwijzing naar de 
situatie in 2010. 

Hoewel de beelden bij ou
deren en kenners van oud 
Zandvoort bekend zullen 
zijn, is deze kwartaaluitgave 
de moeite van het inkijken 
waard. Het is een chronolo
gisch overzicht gelardeerd 
met bekende en onbekende 
foto’s uit een tijdperk waar 

zo’n ultraslanke TV komen. 
Een combinatie van war
mere kleuren, vlotte beeld
overgangen en ongelooflijke 

van behoorlijke oppervlakte, 
onderdeel uitmaakt van een 
te herontwikkelen gebied en 
daardoor veel meer waard is 
geworden”,  aldus Meijer.

Herontwikkeling
De Key heeft de woningen 
aan de Kostverlorenstraat 77 
en 79 vanuit strategisch oog
punt aangekocht, ten behoeve 
van de herontwikkeling van de 
Sophiaweg. Door de aankoop 
van de woningen en tuinen 
aan de Kostverlorenstraat, 
grenzend aan de te herontwik
kelen locatie, biedt die locatie 
meer mogelijkheden voor de 
planontwikkeling. De wonin
gen aan de Kostverlorenstraat 
zijn niet bedoeld om in exploi
tatie te nemen. Zij worden tij
delijk, met nadruk op tijdelijk, 
verhuurd om leegstand te 
voorkomen.

Uitleg
Meijer heeft de woning be

verkocht wordt voor de ople
vering van het gekochte ap
partement, dan is de totale 
opbrengst van de ‘oude’ eigen 
woning of appartement voor 
de ‘oude’ eigenaar. Zodra er 
overeenstemming is over de 
waarde van de woning, kan de 
garantie worden opgesteld.

De inruilgarantie is een ze
kerheid voor het verkrijgen 
van een financiering voor de 
nieuwe woning. De beslissing 
tot inruil ligt tot op het laat
ste moment bij de eigenaar. In 

men liever niet over wil spre
ken laat staan lezen. Maar 
Bluijs is er in geslaagd om de 
metamorfose te tonen van 
het bruisende Zandvoort uit 
de tweede helft van de der
tiger jaren, de verwoesting, 
het desolate dorp kort na de 
bevrijding, toen er voorna
melijk puin en kale vlakten 
restten, en het prille begin 
van een modern opgezette 
badplaats waarvan alleen de 
basiselementen zijn uitge
voerd. Onderaan de pagina’s 
is een tijdlijn geplaatst met 
belangrijke gebeurtenissen 
uit die periode elders in de 
wereld.

Bent u nog geen lid van 
het Genootschap Oud 
Zandvoort en wilt u toch 
in het bezit komen van de 
geweldige uitgave dan kunt 
u één van de twee dingen 
doen: snel lid worden of het 
losse nummer voor € 5 ko
pen bij Bruna Balkende. Er is 
veel belangstelling voor dus 
let op: op = op! 

contrastniveaus geven een 
ongeëvenaarde kijkervaring. 
En Radio Stiphout zou Radio 
Stiphout niet zijn als ze deze 
nieuwste serie van Samsung 
niet in huis zouden hebben. 

Samsung is de eerste fabri
kant die momenteel 3D TV’s 
leverbaar heeft. Daarbij gaat 
het om de nieuwe 7 LCD 
LED TV serie van Samsung 
en dan wel om de C7700 
modellen. U weet niet wat 
u ziet als u met de speciale 
bril op naar een 3D film kijkt. 
Het is alsof u zelf op de set 
aanwezig bent! Stapt u ge
rust eens binnen bij Radio 
Stiphout aan de Grote 
Krocht 34 in Zandvoort en 
laat u verrassen. 

trokken na consult in het 
college, het presidium van 
de raad en contact met toen
malig Commissaris van de 
Koningin Harry Borghouts. 
Zij gaven allemaal hun 
fiat om de woning te hu
ren. Daarbij komt nog dat 
Meijer voor een beperkte 
periode heeft getekend, 
maximaal drie jaar, en zon
der huurbescherming zou 
moeten verhuizen. Hij, en 
zijn vrouw, hebben daar be
wust voor gekozen. Ook kan 
Meijer, met zijn salaris, nor
maal gesproken niet zomaar 
een bedrag van € 2.300 per 
maand, € 1.500 huur en om
dat de woning oud en zeer 
slecht geïsoleerd is ook nog 
eens € 800 voor energie
kosten, neertellen. Het echt
paar heeft daarop besloten 
om een deel van hun eigen 
spaargeld te gebruiken voor 
deze kosten. Meijer heeft 
uitgelegd waar dat vandaan 
komt. Hij wilde niet bij de 
gemeente aankloppen voor 
een woning en heeft privé 
gehandeld.

“Als ik geweten had dat men 
mij van belangenverstrenge
ling zou gaan verdenken, had 
ik toentertijd een perscon
ferentie gegeven of anders 
gehandeld. Ik wil volkomen 
transparant zijn”, zei hij.

elk geval houdt VOF Cocarde 
zich het recht voor om wel of 
geen inruilgarantie af te ge
ven. In het appartementen
gebouw zijn op dit moment 
nog 7 appartementen te koop. 
Reageert u dus snel als u van 
deze uniek actie voordeel wilt 
hebben!

Meer informatie kunt u krij
gen bij VOF Cocarde, tel. 
5714165 of bij Van der Reijden 
Makelaardij, tel. 5715531. Er is 
ook een website: 
www.residencepandora.nl.

Afbraak van de boulevard | Foto: archief Rob Bossink

Burgemeester Niek Meijer

Televisie kijken met 3D-brilUitvaartverzekering
Snel en eenvoudig te regelen

DORSMAN.NL OF 023-5714534
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VAN AACKEN 
GLASZETTERSBEDRIJF 
levering en plaatsing alle glassoorten.

NU OOK:
vernieuwen kozijnen & schilderwerk.

vrijblijvende offerte!
023-5720480 / 06-41374921
email: aacken@kpnmail.nl

Nagelstyliste worden?? 
De opleiding tot 

nagel styliste begint met 
de gratis introductie avond 

bij A.B. Nails in Haarlem.  
Schrijf je in via 

www.abnails.nl 
of bel 0235245005.

.........................................................
Pedicure Beata Visser 
Ge specialiseerd in de 

diabetische en reumatische 
voet en nagelcorrectie. 

Tel. 0652461796 / 
0235715921. 

Bilderdijkstraat 22, 
Zandvoort. Diabetische 

en reumatische voet 
worden vergoed door 

zorgverzekeringen.
.........................................................

Jonge werkende vrouw 
zoekt woonruimte. 

Tot € 600,. 
Tel. 0620815155

.........................................................
Deze zomer 

genieten van prachtig 
verzorgde voeten? 
Dat kan! Voor maar 

25 euro een complete 
pedicurebehandeling 
inclusief nagels lak
ken! Bianca Kuipers 

bij De Salon
tel: 0628234588

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

3 kamer app. 
in De Schelp: € 750, p.m. 

Garage: € 135, p.m. 
Info: 061009 1892

.........................................................
Pedicure Carla

Aantekening diabetische 
en reumatische voet. 
Deze behandelingen 
kan uw verzekering 

vergoeden. 
Tel. 064609 8919

.........................................................
Te huur, 

voor korte of langere tijd: 
gemeub. 2-kamerapp. 

voor 1 persoon. 
€ 550, incl. g/w/l. 

Tel. 5715772

ZANDKORRELS
Behang- en schildersbedrijf 

Arnold Nijkamp 
Tel/Fax 571 31 72 

Mobiel 0654 264 259 
Voor al uw behang, wit en 
schilderswerkzaamheden 

www.arnoldnijkamp.nl 
.........................................................

Kabelinternet/adsl 
installa  teur helpt bij alle 

PC-PRO BLEMEN. 
Advies en aanleg 

(draadloos) netwerk. 
Ook avonden/weekend.

 Repit, to taal service voor
 computergebruikers. 

0235719666 
of 0644696001. 

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

Autobedrijf Trade Ard. 
Lid BOVAG en NAP. 

Max Planckstraat 44, 
tel. 5730519 / 0653498304 

www.trade-ard.nl
.........................................................

Beautysalon MYRNA 
Van Speijkstraat 2/101, 

2041KL Zandvoort. 
Behandeling volgens 

afspraak, ook ‘s avonds. 
Tel. 5720108 

of 0648318230
.........................................................

Auto kopen of verkopen? 
Een dure reparatie, 
onderhoudsbeurt, 

APK of schade ?
Het kan altijd goedkoper!! 

Bel Patrick van Kessel 
0655383624 of kijk op  
www.autoverkoper.nu

.........................................................
L. Paap medische 

hulpmiddelen. o.a. Braces, 
verbandpantoffels, 

decubitus preventie, 
ADL hulpmiddelen,

slechtziende producten en 
aanmeten Therapeutische 

Elastische Kousen.
Bel voor een afspraak bij 

u thuis 0651815360.
.........................................................

Verloren: 
gouden trouwring. 

Inscr. ‘Marika 120460’. 
Beloning voor de vinder. 

Tel. 5714708
.........................................................

Italiaans leren? 
Professional geeft 

les. Tel. 5719632

ZANDKORRELS INVULBON
Met ZandvoortPas korting op een zandkorrel

Particuliere zandkorrel €7,50
Met ZandvoortPas €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 zandkorrel €12,50 (excl.BTW)
Met ZandvoortPas €10,-
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, Kleine Krocht 2
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 verkeerde of onjuiste inhoud 
van Zandkorrels. Zet en typefouten voorbehouden. 

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

Het wordt weer 
een bloemige zomer!

Specialist voor al uw bloemwerken.



Zandvoortse Courant • nummer 17 • 29 april 2010

11

Boekpresentatie ‘Scheefgegroeid’

Tegenvallend optreden van cabaretduo 
Ter Bescherming van de Jeugd

Nationale kunstschatten in ‘Kunstbunkers’

Genootschap Oud Zandvoort en Bibliotheek Duinrand organiseren dinsdag 4 mei om 14.30 
uur een presentatie van het boek ‘Scheefgegroeid’ in de Zandvoortse bibliotheek. De schrij-
ver, journalist Fred Dukker (1935), zal aanwezig zijn om zijn boek te bespreken en signeren.

Jammer genoeg was de zaal van Circus Zandvoort afgelopen 
zondagavond matig bezet en helaas geldt de kwalificatie 
matig eveneens voor de voorstelling. Het cabaretduo Ter 
Bescherming van de Jeugd miste duidelijk de interactie met 
het publiek.

Aan het begin van de tweede Wereldoorlog werd er met 
medeweten van de Duitsers door de Nederlandse over-
heid twee ‘Kunstbunkers’ in de Amsterdamse Waterleiding 
Duinen (AWD) gebouwd. Eigenaar van de in het duinzand 
verborgen bunkers is nog altijd de Nederlandse Staat. Het 
Museumduin, gelegen ten noordwesten van het Sprenkel-
kanaal, is verboden gebied. 

Het gezin Dorsman voor hun onderkomen in het Museumduin

Ter Bescherming van de Jeugd | Foto: PR

De verschillende episodes 
spelen zich onder andere af in 
Zandvoort. ‘Scheefgegroeid’ 
is het  verhaal van de ont
wrichtende werking van een 
oorlog, welke nog dagelijks 
doorsijpelt in het bestaan 
van de hoofdpersoon. Het 

door Erna Meijer

De optredende Vlaamse ca
baretgroep werd in 2000 op
gericht door Dries Heyneman 
en Tim Goditiabois, die sa
men psychologie studeer
den aan de Universiteit van 
Gent. Zij behaalden diverse 
prijzen, zoals in 2007 op een 
festival in Eindhoven en in 
2008 wonnen zij zowel de 
jury als de publieksprijs van 
het Leids Cabaret Festival en 
het Utrechts Cabaret Festival. 
De verwachtingen waren dus 

Castricum verplaatst. Pas in 
1941 zijn zowel in Heemskerk 
als in Zandvoort vier kluizen 
beschikbaar. Maar als de 
Duitsers eind 1941 beginnen 
met maatregelen voor ont
ruiming van de kuststrook 
voor de verdedigingslinie 
van de Atlantikwall, wordt de 
kunst in maart 1942 gebracht 
naar een kluis (35 m onder de 
grond) in de St. Pietersberg. 
Van begin 1943 tot 1945 ble
ven tenslotte de Heemkerkse 
en Zandvoortse bunkers ge
vuld met de kunstcollectie. 

Kunstbunkers
Voordat met de werkelijke 
bouw van de kluizen in de 
AWD kon worden begonnen, 
werd circa 40.000 m3 zand 
uitgegraven. Daarvan ont
stond later een beschermen
de laag van 12 meter dikte 
door het terugstorten van het 
uitgegraven zand. De wanden 

Er is heel wat afgesold met 
onze nationale kunstschat
ten. Op 25 augustus 1939, 
de dag na de afkondiging 
van de voormobilisatie, 
sluit het Rijksmuseum de 
deuren voor het publiek en 
neemt in samenwerking 
met de toenmalige Inspectie 
Kunstbescherming snel 
maatregelen om het nationa
le kunstbezit veilig te stellen. 

Stuivertje wisselen
Het merendeel van de draag
bare collectie van het Rijks
museum werd overgebracht 
naar een aantal NoordHol
landse dorpen waar de col
lectie een jaar verbleef in 
kerken, weeshuizen en scho
len. De Nachtwacht en ande
re schuttersstukken werden 
in het kasteel Radbout te 
Medemblik ondergebracht, 
in 1940 werd de Nachtwacht 
naar het duindepot in 

boek is het romandebuut 
van Fred Dukker. 

Het verhaal gaat over Ben 
Rups, een kleine wat onge
lukkig gebouwde man die 
zijn hele leven op zoek blijft 
naar zijn ware identiteit. Hij 

en het dek van de kluizen zijn 
van zwaar gewapend beton 
(80 cm en 1.25 m dik), de 
deuren werden voorzien van 
lipsdeuren en hadden een 
luchtbehandelinginstallatie. 
Nadien werden de schilderij
en aan genummerde rekken 
opgehangen zodat ze gemak
kelijk geïnventariseerd en ge
controleerd konden worden. 

Bewaarder van 
de kunstschatten 
De verantwoording van de on
schatbare waardevolle kunst
werken werd toevertrouwd 
aan de directeur van het Frans 
Halsmuseum, H.P. Baard. Hij 
werd daarbij geholpen door 
de ‘bewaarder’ van de kunst
schatten, de Zandvoorter 
Willem Dorsman. Hij woon
de daar tot na de bevrijding 
met zijn gezin, bestaande uit 
zijn vrouw Jo DorsmanLoos, 
dochtertje Marietje en zoon 
Johan (geboren in de dui
nen), eenzaam en verlaten 
in de Waterleidingduinen. De 
taak van Dorsman was onder
meer het controleren van de 
temperatuur en het aan en 
uit doen van de lichten in de 
bunkers. 

Bij een eventueel toekomstig 
gewapend conflict is voor het 
nationale kunstbezit betere 
oplossingen gevonden. De 
twee bunkers van Zandvoort 
worden achter de hand ge
houden voor eventuele tij
delijke opslag en mogelijk in 
de toekomst voor landelijk 
archeologiedepot.
Bron: Historische Werkgroep 
AWD

C U L T U U R

Zoekplaatje

De foto van deze week is een teamfoto van voetbal, vermoedelijk begin jaren ’50. 
We weten bijna iedereen, op 1 persoon na. Dat is namelijk degene op de voorste rij, 
helemaal links. Naast de onbekende zitten Joop van Soolingen, keeper August Frank, 
Heinz van Zeijl, Siem Waterdrinker en Nico Polak. Staand zien we Piet Kerkman, Piet 
van der Sloot, Leen Paap, Henk van der Mije, Ab van der Mije en begeleider De Jong.
Reactie via email:  zoekplaatje@oudzandvoort.nl of tel. 063614 9717 (na 19.00 uur)

hoog gespannen. 

In hun huidige programma 
‘California’, een verwijzing 
naar een ultieme droom 
‘Een Volkwagen van het mo
del California’, typeren zij de 
mensheid in drie soorten: 
neuroten, psychoten en per
verselingen. Een belangrijke, 
bordkartonnen, rol is tevens 
weggelegd voor hun pianist/
accordeonist, die het duo 
heeft verlaten.

Dries en Tim liepen al snel 

tegen “de Muur van Zand
voort”, zoals zij dat noemden, 
aan. Mede door de geringe 
belangstelling was er weinig 
wisselwerking met het pu
bliek, ondanks hun ‘vooron
derzoek naar het demogra
fische gehalte’ van ons dorp 
en dat is funest voor een ca
baretvoorstelling. De sketch, 
waarbij twee mensen uit het 
publiek werden betrokken, 
was een beetje flauw, hoe
wel handig gebruik gemaakt 
werd van het sobere decor. 
Wel grappig was de act, die 
zich compleet met duikbril en 
snorkel afspeelde op 75 me
ter diepte in de Atlantische 
Oceaan. Het duurde wel even 
voordat zij de zaal konden 
overhalen om mee te zingen 
met ‘What shall we do with a 
drunken sailor’. 

Muzikaal zijn de heren ze
ker. Ze begeleiden zichzelf 
op de contrabas (Dries) en 
banjo en vooral Tim heeft 
een goede zangstem. Het lied 
over een kleine jongen en de 
Evangelische blues lieten dat 
duidelijk horen. De monoloog 
van de als geit/hert verkleed
de Dries besloot vrij abrupt 
dit teleurstellende optreden

wijt alles wat in zijn bestaan 
is misgegaan aan de Tweede 
Wereldoorlog. Of dat terecht 
is, valt te bezien. Op aanraden 
van zijn therapeut schrijft hij 
voor haar een aantal scènes 
uit zijn leven op, zowel uit de 
oorlog als daarna. 



Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week 

Maak elke 
woensdag,
donderdag en 
vrijdag gebruik 
van de 4 = 2 
actie en dage-
lijks van onze 
dagschotel

Hartelijk welkom in het

www.wapenvanzandvoort.nl 
Gasthuisplein 10

2042 JM Zandvoort 
Tel.: 023-8223780

Maandag en dinsdag gesloten

Medina Woninginrichters 

www.medina-woninginrichting.nl

023-531 78 40 
Haltestraat 56
2042 LP Zandvoort

Aanbieding voor de maand mei: Tapijt Washington 4 meter 
breed - gratis gelegd - 26 kleuren van € 119,-- voor € 99,--

(Vouw)gordijnen	 Tapijt
Vitrages	 Vinyl
Luxaflex	 Laminaat
Zonwering	 Parket

Nieuwe Riverdale
collectie is binnen

Alles voor in en om het huis
Pashouders 5% korting

 Hele maand mei  voor Pashouders:
Huisgemaakte Beenham, 

heerlijk bij de asperges,
 200 gram  € 3,98

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

Mooie droge bubbels
Prosecco dei Maschio

echte lekkere Prosecco
nu per fles van € 9,95  voor € 7,95

TEGOEDBON 
VOOR 1 GRATIS 

ZANDKORREL

Bestel nu de ZandvoortPas 2010

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.

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

Betreft: Nieuwe ZandvoortPas (€ 7,50) 

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

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

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

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

Deze pas is geldig vanaf 1 januari 2010 tot en  
met 31 december 2010.

Uw op naam gestelde ZandvoortPas 
wordt, tezamen met een welkomstkado, 
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

ZANDVOORT PAS  

Dobey Zandvoort
Grote Krocht 28
2042 LX Zandvoort
023-5719345

 5%
korting*

Op vertoon van

*Korting geldt niet op aanbiedingen

Kerkstraat 14 • 2042 JE Zandvoort
Tel.nr.: 023-5712102

Geopend van 9.00 tot 22.00 uur

Voor Pashouders 
10% korting op ons
asperge assortiment



Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week 

Winkeliers: 
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
Massage bij Rosa - www.massagebijrosa.nl
Plony’s Haarwinkel - Kosterstraat
Toerkoop Reisbureau - Grote Krocht

Mode en trends: 
Belli E Ribelli Kinderkleding - Haltestraat
Bibi for Shoes - Kerkstraat
Blitzkickers - Haltestraat 61A
Graveer een keer - 023-888 77 58
Sea Optiek - Haltestraat

Wonen en onderhoud:  
Avenue Living & Giving - Kerkstraat
De Bode woonaccessoires - Kerkstraat
Koene Cleaning Service - 06-1432444
Medina woninginrichters - Haltestraat 
Marlène Sjerps Internet - 06-18868837
Versteege’s IJzerhandel - Pakveldstraat

Horeca: 
Harocamo - Kerkstraat
Het Wapen van Zandvoort eten en drinken - 
Gasthuisplein 
Mollie & Co Restaurant - Verlengde Haltestraat
Open Golf Zandvoort - Duintjesveldweg 
Take Five aan Zee Restaurant - Strand nr 5
Zaras, Café Restaurant - Haltestraat

Lijst van deelnemende bedrijven 
(in alfabetische volgorde) 

info@koenecleaning.nl • 06-14 32 44 44 

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

Dealer van Rivièra Maison, Colorique,
Braxton, Koeka, Bam Bam, Z8 & Beebielove.

Pashouders 10% korting!

Leuke handgemaakte lampen
voor in de kinderkamer

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

Tel. 023 571 44 10Kerkstraat 1a 

for shoes

raveer een keer

 

Voor al uw graveerwerk.
www.graveereenkeer.nl
Tel: 023 8887758

  10% korting 
voor pashouders.

Officieel SIKKENS dealer
Voor ZandvoortPashouders

is er een leuke verrassing
Pakveldstraat 19 - Hoek Lippleintje

Tel.: 023-571 25 54

30 APRIL OPEN
KONINGINNEDAG ACTIES!

Haltestraat 61A, Zandvoort, 023-5730240
www.blitzkickers.nl

Voor ZandvoortPas houders 
10% korting op de dinerkaart
Week 17 special: Minute steak
met huisgemaakte frites € 12,50
Week 18 special: 
Bami Speciaal  € 12,50

Open Golf Zandvoort
Duintjesveldweg 3, 2041 TZ Zandvoort
023-5715743, www.opengolfzandvoort.nl

Tijdens de maand mei:

Haltestraat 5, T 57 121 74, vrijdag koopavond

Zonnebril op sterkte 
nu compleet al vanaf 89 euro!!

SEA OPTIEK,zichtbaar beter!

Top 3!
3 x 100 gram vleeswaren
Achterham +
   Berliner +
     Gekookte worst

€ 3,25

Haltestraat 54 - T. 023-5712451

Woensdag en donderdag gesloten. Keuken v.a. 18.00 uur geopend.
Haltestraat 75 • Tel. 023 571 89 49 • www.mollieenco.nl

Voor pashouders: 
10% korting op gerechten met verse Limburgse asperges.

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

15% korting 
op wenskaarten

Op vertoon van de ZandvoortPas in de maand mei
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W W W. ZA N DVO O RTS E CO U R A NT. N L

Het laatste nieuws uit Zandvoort
>> Reageer op het nieuws
>> Tip de redactie
>> Lees wekelijks de krant digitaal 
>> Bekijk de evenementenkalender
>> Zoek in het krantenarchief

Ook voor: … het doorgeven van een bezorgklacht
 … het opgeven van een Zandkorrel of Spotlight

... en natuurlijk de actuele aanbiedingen 
voor de ZandvoortPas

De website van de Zandvoortse Courant is compleet vernieuwd!

De informatie pagina van de sportraad
www.sportinzandvoort.nl

Daar is alle gelegenheid 
voor. De club speelt on
derlinge wedstrijden op 
de dinsdag en zaterdag
middag van 14.00 tot 17.30 
uur. Op vrijdagavond vanaf 
19.00 uur kan er bij kunst
licht gespeeld worden tot 
22.00 uur. Wedstrijden wor
den gespeeld in diverse sa
menstellingen van teams: 

Er zijn veel mogelijkheden om 
in competitieverband te kun
nen tennissen, ook voor de 
minder getalenteerde spelers. 
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. 

têteàtête (1 tegen 1), dou
blette (2 tegen 2) of triplette 
(3 tegen 3).

Op woensdagmiddag wordt 
er vaak een toernooi tegen 
een andere vereniging ge
speeld. Dat kan op de ei
gen accommodatie aan de 
Thomsonstraat maar ook 
bij zusterverenigingen in 

Dit seizoen heeft TCZ twee 
teams spelen in de landelijke 
hoofdklasse, een stapje lager 
dan de Eredivisie. Aan TCZ is 
een tennisschool verbonden 
die iedereen begeleid en de 
trainingen verzorgd.

Het tennispark ‘De Glee’ is ge
legen in een prachtige duin

Jeu de Boules Zandvoort Tennisclub Zandvoort
Jeu de boules wordt ten onrechte geassocieerd met op leef-
tijd zijnde mensen. Niets is minder waar. Landelijk zijn er 
competities in drie jeugdleeftijdsklassen: aspiranten, pupil-
len en junioren. Ook Jeu de Boules Zandvoort wil graag de 
jeugd kennis laten maken met hun sport.

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. 

pan waar 9 gravelbanen 
en een oefenkooi liggen.’s 
Zomers is er een beleid 
van vrij spelen. Dit houdt 
in dat men een half uur 
voor een enkelspel of een 
uur voor een dubbelspel 
op een baan kan afschrij
ven, uitgezonderd de tijden 
dat er competitie, trainin
gen of evenementen zijn. 
Ieder jaar wordt er in juli 
een open toernooi georga
niseerd, waaraan groepen 
uit alle delen van het land 
meedoen. In deze maand 
wordt ook een groot open 
jeugdtoernooi georgani
seerd, dat meetelt voor de 
plaatsing op de ranglijst van 
de KNLTB, de landelijke ten
nisbond.

Meer informatie kunt u vin
den op de website 
www.tczandvoort.nl.

de buurt. Jeu de Boules 
Zandvoort is lid van de 
Nederlandse Jeu de Boules 
Bond (NJBB) en leden kun
nen dus aan officiële wed
strijden en competities 
deelnemen. Loopt u gerust 
eens binnen tijdens de hier
boven genoemde tijden en 
doet u kosteloos eens een 
keer mee en uh….vergeet u 
uw jonge kinderen niet mee 
te nemen? Laat u verrassen 
door het spel en laat u zich 
eens volledig informeren. Er 
komt namelijk wel het een 
en ander kijken om het ‘spel
letje’ goed onder de knie te 
krijgen.

Voor algemene informatie 
kunt u terecht op www.njbb.
nl. Meer informatie over Jeu 
de Boules Zandvoort kunt 
u krijgen bij voorzitter Ab 
Reurts, tel. 5715071.
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Eerbetoon aan Gouden Helpers

Een duizendpoot als vrijwilliger. Welke instelling of club 
zou dat niet willen? Pluspunt prijst zich gelukkig er een 
aantal in de gelederen te hebben. Zoals Joke Luijkx, on-
danks haar 72 jaren bijna overal inzetbaar. Bijna, want zij 
wil niet rijden op de Belbus. “Daar heb ik niet het goeie ge-
duld voor”, zegt zij eerlijk.

Duizendpoot Joke Luijkx: 
“Er zijn veel handjes nodig”

door Tom Hendriks

Joke, geboren in Amsterdam, 
maakte goed kennis met 
het Zandvoortse leven toen 
zij na haar opleiding in de 
kinderverzorging stage 
liep in het Amsterdamse 
Vakantie Kinderhuis. Op de 
dansvloer leerde zij haar 
Ko kennen en de verkering 
is nooit meer uitgegaan. 
Na hun huwelijk ging Joke 
de kantoorkant op. Die er
varing nam zij mee toen zij 
met vervroegd pensioen 
ging en negen jaar geleden 
besloot  om Ko te volgen op 
het vrijwilligerspad. 

“Bij de Stichting Welzijn 
Ouderen Zandvoort in de 
Willemstraat kwam ik bij 
de telefoondienst terecht. 
Daar word je met alle fa
cetten van het vrijwilli
gerswerk geconfronteerd 
en rol je er helemaal in. Dan 
wordt goed duidelijk, dat er 
een heleboel verschillende 
handjes nodig zijn”, aldus  
Joke Luijkx.

Sinds de samensmelting 
van SWOZ en Pluspunt 

werkt Joke vanuit het riante 
pand aan de Flemingstraat, 
waar ze ook hebben ge
merkt, dat zij haar man
netje staat. Momenteel is 
zij invalster bij de telefoon
dienst, helpt haar Ko bij de 
ontvangst van de bezoekers 
in het Circustheater voor 
Cinema Nostalgie, wandelt 
met en doet boodschappen 
voor ouderen, brengt huis
bezoeken en begeleidt zie
kenhuisbezoeken. En als de 
organisatie ergens anders 
een probleem heeft is Joke 
vaak bereid om voor een op
lossing te zorgen.

“Maar nooit op woensdag, 
die hou ik voor mezelf. Voor 
mijn zanghobby. ’s Middags 
zing ik dan in het ANBO
koor  ‘Voor Anker’ en ’s 
avonds repeteer ik met het 
Zandvoorts Vrouwenkoor. 
Een tijdje geleden had
den Ko en ik besloten op 
de dinsdag samen wat te 
doen, maar dat lukt niet zo 
goed. Een keer per maand al 
is er de Cinema Nostalgie”, 
aldus Joke, die vertelt grote 
voldoening uit haar vrijwil
ligerswerk te halen. 

Joke Luijkx

“Het maakt je eigen wereld 
groter, je sociale omgeving. 
En het geeft een goed ge
voel als je anderen kunt hel
pen met hun problemen. En 
gelukkig krijg je als vrijwil
liger een goede opleiding. 
Hoe je op bepaalde zaken 
moet reageren. Dat je de 
problemen niet mee naar 
huis moet nemen. En je 
leert zelfs nee zeggen.” 

Maar nee zeggen zal zij 
zelf niet zo gauw doen. En 
Joke vindt dat als je ja hebt 
gezegd tegen  het vrijwilli
gerswerk, dat je er dan ook 
voor 100% voor moet gaan. 
“Al valt het niet altijd mee, 
ze moeten op je kunnen re
kenen. Dus zeker in het be
gin moet je niet teveel hooi 
op je vork nemen.”

Ook Joke vindt, dat het le
ger van Gouden Helpers 
groter moet worden. In 
haar omgeving vertelt zij 
enthousiast over het vrij
willigerswerk. Soms raadt 
zij iemand aan het ook te 
gaan doen en tot haar vol
doening ziet zij af en toe dat 
haar advies is opgevolgd. 
Maar het is niet genoeg, 
er is zeker ook verjonging 
nodig. “Bijvoorbeeld bij de 
rolstoelbegeleiding. In een 
dorp als Zandvoort heb je 
daar jongere mensen voor 
nodig”, aldus Joke, die dat 
uit eigen ervaring weet.

De komende maanden gaat 
ook veel tijd naar haar an
dere grote liefde: De scou
ting, waarvan zij al sinds 
haar zevende jaar lid is en 
waarin zij later Ko heeft 
meegesleept. Met tien an
dere echtparen beheren 
zij het kampeerterrein Het 
Naaldenveld en houden zij 
toezicht op het reilen en 
zeilen daar. Maar ook in die 
periode kunnen haar ‘klant
jes’ in Zandvoort op haar 
rekenen. Beloofd is beloofd.

• Centrale balie Gemeente Zandvoort
• Bruna Balkenende (Grote Krocht)
• Greeven Makelaardij (Oranje buitenhuisje)
• Pluspunt Noord (Flemingstraat)
• Shell Duinzicht (pompstation Dr. Gerkestraat)

Voor structurele bezorgklachten: ZVO-verspreiders, 
tel. 06-1139 1478 of www.zvo-verspreiders.nl

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:

door Erna Meijer

“Weer een friettent in Zandvoort”, hoorde je de afgelopen weken regelmatig in het dorp 
zeggen, “we worden dus niet voor niets een patatdorp genoemd!” Tegen deze begrijpe-
lijke opvatting moet Cemal Polat, eigenaar van Friet Plaza, nu opboksen. Dat is echter 
niet terecht. 

Polat kocht het pand aan 
het Kerkplein al vier jaar ge
leden als belegging en was 
totaal niet van plan om hier 
zelf een zaak in te begin
nen. “Toen het visrestaurant 
ophield, heb ik het pand 
in eerste instantie te huur 
aangeboden. Hierop kwam 
geen reactie en aangezien 
ik al sinds 1988 zelfstandig 
ondernemer in de fastfood 
branche ben en gespeciali
seerd in vers gesneden frie
ten besloot ik Friet Plaza in 
Zandvoort te openen. Dit 
is onze tweede vestiging, 
naast Amsterdam, met dit 
concept”, zegt hij resoluut. 

Na een grondige verbou
wing is er een fraai en 
doelmatig opgezet bedrijf 
verschenen met zeer ge
avanceerde apparatuur. Zo 
beschikt Friet Plaza, als enige 
naast McDonald’s, over een 
‘Henny Penny’, een computer 
gestuurde frituurmachine. 
Deze filtert automatisch 
twintig tot dertig keer per 

Friet Plaza

dag alle schadelijke stoffen 
uit het frituurvet en gooit 
het vet direct in tonnen, 
waardoor er geen vetput 
nodig is. Ook de door hem 
gebruikte oliesoort blijkt een 
eerste prijs gewonnen te 
hebben. Voor de frites wor
den verse Agiaaardappelen 
gebruikt die ter plekke, door 
de gasten te zien, handmatig 
worden gesneden. Daarna 
gaat de friet vier minuten 
in het 100% plantaardige 
vet, waarna het afbakken 
gebeurt op 178˚C. “Voor de 
ham en grillburgers be
schikken wij over speciale 
grillapparatuur, waar binnen 
ruim een minuut op 600˚C 
het product wordt afgebak
ken”, zegt deze veelzijdige 
ondernemer, die eveneens 
op andere terreinen, zoals 
heel bijzondere en exclu
sieve sneakers en horloges, 
actief is. Daarnaast gaat hij 
zich op de Chinese markt 
begeven met onder an
dere kroketten, gevuld met 
Pekingeend!

Polat: “Ik ben er echter ook 
voor de Zandvoorters, zowel 
zomers als winters, en begrijp 
wat concurrentie betekent. Ik 
wil transparant naar de klant 
zijn met prima kwaliteit. Zo 
ben ik met de beroemde kok 
Cas Spijkers in gesprek over 
de door hem ontwikkelde 
‘gezonde’ kroket. Uiteraard 
bieden wij naast de friet di
verse snacks, burgers, softijs, 
waaronder een sorbet met 
verse aardbeien, alsmede 
een kleuterijsje (al vanaf  
€ 0,50). Daarnaast hebben 
wij menu’s samengesteld 
met onder andere kipsaté 
(vers van de grill) of het ‘hot 
wings menu’. De actie op dit 
moment is de chickenwrap 
en de chickensandwich.”

Friet Plaza, Kerkplein 1A, is 
maandag tot en met donder
dag en zondag geopend van 
11.00 uur tot 00.00 uur, op 
vrijdag en zaterdag tot 03.00 
uur. Tel. 0238200316. Meer 
informatie vindt u binnen
kort op www.frietplaza.nl.
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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

Remember me
Tyler Roth (Robert Pattinson) 
kan de zelfmoord van zijn 
broer maar niet verwerken 
en maakt een puinhoop 
van zijn leven. Wanneer hij 
tijdens een avond stap
pen betrokken raakt bij 
een vechtpartij, wordt hij 
opgepakt door een hard
handige politieagent. Om 
de agent terug te pak
ken, legt Tyler het aan 
met zijn aantrekkelijke 
dochter, Ally. Het klikt 
bijzonder goed tussen 
de twee. Ally vertelt dat 
haar moeder op brute wijze is vermoord en dit gemeen
schappelijke verlies schept een band. De twee worden tot 
over hun oren verliefd. Alleen de waarheid staat nog in de 
weg: Tyler weet dat hij Ally nog moet vertellen waarom hij 
haar in eerste instantie mee uit heeft gevraagd en riskeert 
daarmee zijn grote liefde te verliezen.

Weer

Temperatuur

Max 17 15 12-13 12

Min 12 10 7 5

Zon 70% 60% 55% 85%

Neerslag 15% 35% 40% 20%  

Wind wzw. 3-4 w. 3-4 nnw. 4 nnw. 4-5

Opvallend koel weekend    
Het weekend weerbericht van zandvoort en omgeving

De temperatuurcontras
ten waren vooral zondag
namiddag klassiek. Terwijl 
men op het Zeeuwse 
strand bibberde bij nog 
geen 12 graden, zat met 
in Twente in badpak in 
de tuin bij 25 graden. Een 
hogedrukgebied gaf ons 
vooral op woensdag een 
vleug voorzomerse warm
te. Op deze donderdag had 
de wind al een westcom
ponent en bleef het kwik 
wat achter bij ons. Later op 
donderdag komt er waar
schijnlijk een hele kleine 
verstoring met misschien 
wat lichte regen.

Op vrijdag (Koninginnedag) 
houden we het meesten
tijds droog, is er wel meer 
bewolking en met 15 graden 
niet koud. Al met al belooft 
het een prima buitendag te 
worden voor alle activitei
ten. Vervolgens schakelen 
we over op een licht wissel
vallig weerbeeld met af en 
toe regen of enkele buien. 
De stroming kentert naar 
een meer noordwestelijke 
kant en gaat vanaf de koele 
zee komen.

Het opvallendst zal dan de 
verdere temperatuurda
ling zijn. In het aanstaande 

weekeinde is het niet veel 
warmer dan 1213 graden 
overdag volgens de laatste 
gegevens. De kans op re
gen is niet bijzonder groot 
in het weekend, maar met 
name op zaterdag kan er 
een (stof) bui komen.

Zondag heeft dan weer 
wat betere papieren, met 
name qua aantal zonuren. 
Vlak aan zee kan het zelfs 
overtuigend zonnig wor
den dan. Die behoorlijk 
kille noordwestelijke stro
ming zal nog wel een aan
tal dagen aanhouden. 

De start van mei belooft 
allesbehalve warm te wor
den en licht wisselvallig. 
De hardnekkigste droog
teperikelen lijken dan ook 
tijdelijk voorbij, maar een 
doorbraak van de droogte 
is niet in zicht. De kans 
op een enkele nacht met 
nachtvorst neemt ook 
weer toe volgende week. 
Waarschijnlijk hoeven we 
tot 10 mei geen droog, zon
nig en warm weer te ver
wachten.
Zomerwarmte na 10 mei? 
Bel de weerprimeurlijn 
eens: 09001234554.

weerman Marc Putto 

De eerste officiële zomerse dag in Nederland is inmiddels 
een feit en dat is bepaald vroeg. Afgelopen zondagmiddag 
steeg het kwik op diverse plaatsen in het zuiden, oosten 
en noordoosten van Nederland tot boven de 25 graden. In 
Zandvoort-binnen en Bentveld werd het bijna 22 graden 
in de schaduw. 

 Do. Vr. Za. Zo. 
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Ben jij al hip–tip

Ilj
a

column
Svennie !

Tip: Ga toch varen!
Met het prachtige voorjaarszonnetje dat langzaam ons pittoreske dorpje weet 
te vinden is het tijd voor wat zomerse activiteiten… Uiteraard kun je je richten 
op de Zandvoortse watersporten, maar als je de toeristische drukte inmiddels 
alweer zat bent, kun je het natuurlijk ook een beetje verder zoeken, ik zeg: 
Spaarnwoude here we come!

 

Donderdag 29 april:
The place of all places om Koninginnenacht en dag te vieren 
blijft natuurlijk Amsterdam. Met veel feesten, actviteiten en 
natuurlijk de vrijmarkt.  Koninginnenacht vier je bij Wastid on 
Queensnight bij Escape Lounge Cafe op het Rembrandtplein. 
Wat betreft de muziek is het voor ieder wat wils: wastid house, 
R&B, HipHop and many more. Dresscode: trek iets oranje aan. 
Locatie: Escape, Rembrandtplein, Amsterdam. Tijd: 22.00 tot 
04.00 uur. Entree: € 10 

Vrijdag 30 april: Koninginnedag
 Rol vanuit de Escape zo de feestende menigte in. SLAM!FM 
viert Koninginnedag op het Rembrandtplein. Het feest start 
om 12.00 uur met de beste beats en de lekkerste muziek. Veel 
live acts met als hoogtepunt: DJ Jean! Don’t miss it! Locatie: 
Rembrandtplein. Tijd: 12.00 tot 21.00 uur
• Radio 538 viert Koninginnedag met grote nationale en 
internationale artiesten, zoals onder andere DiRect, Esmee 
Denters, Chuckie, Gerard Joling, Ilse Delange, Ray & Anita, 
Lasgo en Nikki. Met als spetterende afsluiter DJ Tiësto. Locatie: 
Museumplein, Amsterdam. Tijd: 12.00 tot 22.00 uur 
• Ook in Zandvoort is op Koninginnedag van alles georga
niseerd. Denk aan de wereldberoemde, bloedstollende en 
spannende Zeepkistenrace. Voor de Zeepkistenrace wordt 
het centrum van Zandvoort weer omgebouwd tot een zeep
kistencircuit. Nederlands bekendste autocoureur Jan Lammers 
zal het startsein geven bovenaan de Oranjestraat. Locatie: 
centrum Zandvoort. Startsein race: 16.15 uur 

Woensdag 5 mei:
Vrijheid moet je vieren! Kom naar Bevrijdingspop in de 
Haarlemmerhout. Met optredens van nationale en interna
tionale artiesten, straattheater, een gezellige markt en kids 
entertainment. Dit jaar staat Bevrijdingspop in het teken van 
wereldwijde vrede. Locatie: Haarlemmerhout. 
Tijd: 12.00 tot 00.00 uur

door Ilja Noltee

Het is weer Koninginnedag 
en de oranje leeuw kan weer 
uit de kast! Al moet ik zeg
gen dat ik het inmiddels niet 
meer zo op die oranje leeu
wen heb. Ik ben namelijk een 
persoon die bijna nooit cash 
geld op zak heeft en vrijwel 
altijd gebruik maakt van het 
o zo handige elektronische 
bankpasje.  In dit geval is dat 
een oranje pasje met een af
gebeelde leeuw op de voor
kant. Maar het pasje werkt 
me tegen, op alle momenten 
dat het NIET uitkomt. 
Zo zat ik na een lange werk
dag in de trein. Inmiddels 
was het al zo’n 21.00 uur en 
etenstijd dus al enige tijd 
voorbij. Ik besloot een ham
burger te halen bij de Burger 
King. Watertandend bij de 
gedachte naar die Whopper 
gaf de kassamedewerker 
me helaas een verbod op 
het meenemen van mijn 
bestelling: NIET AKKOORD 
is wat het pinmachientje 
aangaf. “Dat kan niet!”, zei ik 
en legde hem op een ander 
apparaatje te gebruiken. De 
kassamedewerker schudde 
NEE en mijn hoofd gloeide 
van woede. Tip: maak een 
vrouw niet boos als zij haar 
maag nog niet heeft gevuld. 
Ik besloot dat hij het heen 
en weer kon krijgen en wan
delde naar zijn concurrent: 
de Smullers. Tussendoor 
belde ik mijn vader om heel 
hard te roepen dat het toch 
wel weer belachelijk was 
dat die pas het niet deed en 
dat die kassamedewerker 
toch wel een ongelofelijke 
piepppp was. Mijn vader 
schudde ja; ik hoorde het 
niet, maar daar ga ik dan 
maar vanuit. Paps heeft 
dan ook altijd wat cash op 
zak, maar ja dat is dan toch 
het generatieverschil hè… 
Ook het pinpasmoordende 
apparaatje bij Smullers liet 
me rood aanlopen en zonder 
eten zette ik mijn reis voort 
naar huis. 
Het is maar goed dat ik 
bijna op vakantie ga, sa
men met mijn vader, die 
vrijwel altijd cash op 
zak heeft… Ilj

a

column
Cash of Pin?

Dreamcatchers
Een lang gekoesterde droom ging in vervulling:
een eigen zaak
De jonge ondernemer Ferhat Ay opende een jaar geleden zijn eigen kapsalon Haar aan de 
Grote Krocht. Hiermee ging een lang gekoesterde droom in vervulling: het hebben van een 
eigen bedrijf.  “Ik ben altijd al erg bezig geweest met verzorging en uiterlijk. Hoe leuk is het 
wel niet om mensen mooi te maken? Het is het leukste wat er is. Ik geniet er nog elke dag van”, 
aldus Ferhat. 

Op jonge leeftijd wist Ferhat dat hij ooit op 
een dag een eigen zaak zou beginnen. Het 
ondermingsbloed heeft hij niet van vreem
den. “Ik heb in het restaurant van mijn ouders 
gewerkt. Het was er altijd erg druk. De zaken 
liepen goed. Het was hard werken, 24 hours a 
day, maar ik werd nooit moe. Het was gewoon 
ontzettend leuk om te doen. De erkenning 
voor je werk geeft je de energie, the drive,  om 
door te gaan. Mijn ouders hebben me altijd 
voor de volle honderd procent gesteund in 
wat ik wilde gaan doen. Ze weten dat ik een 

perfectionist ben. Als ik ergens voor ga, dan 
ga ik er ook 1000% voor”, vertelt Ferhat. 

De feel good sfeer in Zandvoort spreekt hem 
heel erg aan, en daarom besluit hij om in 
Zandvoort zijn kapsalon te vestigen. De rest is 
geschiedenis. Op 11 april dit jaar vierde Ferhat 
met zijn team het eenjarige bestaan van de 
zaak. “Het was geweldig. We hebben van ie
dereen leuke reacties, felicitaties en cadeaus 
ontvangen. Superleuk, dat doet je echt wel 
wat!”, aldus Ferhat. Hoe kijkt hij terug op het 

afgelopen jaar?  Ferhat: “Het was een heel 
druk, goed en heftig jaar. Het was een jaar 
vol inspiratie, creativiteit en veel vreugdemo
menten. Een echt vreugdemoment was voor 
mij het moment dat in blokletters de naam 
van de kapsalon aan de voorgevel werden 
gemonteerd. Hier had ik al die tijd naar toeg
werkt. Ik besefte toen ook dat mijn droom 
was uitgekomen. Alles wat ik voor ogen had 
was werkelijkheid geworden, dat was een 
mooi en emotioneel moment. Ik ben er nog 
steeds erg trots op.” 

door Ilja Noltee

Foto: Ferhat Ay-the artistic team

Recreatiegebied Spaarnwoude is een 3.000 hectare groot gebied dat midden in het verste
delijkte deel van NoordHolland ligt, tussen Haarlem, Amsterdam en Velsen, een klein half 
uurtje rijden vanaf Zandvoort! Fietsen, wandelen, zwemmen, maar ook klimmen, golfen, 
skiën en kano varen. Tal van mogelijkheden!

Op het terrein bij ‘De Watergeus’ kun je roeiboten, waterfietsen of kano’s huren. Er zijn 
1persoons kano’s voor € 6 per uur en 2persoons kano’s voor € 7,50. Daarnaast zijn er 2 of 
3persoons Canadese kano’s te huur. Is kanoën niet helemaal jouw ding? Dan kun je ook 
gaan voor de 4persoons roeiboot of de 4persoons waterfiets. Voor degenen die met een 
hele groep de hort op willen is er een 17persoons superkano te huur voor € 60 per uur! 
En als je een uurtje te weinig vindt, kun je alle vaarmogelijkheden ook de hele dag huren 
tegen een gereduceerd tarief.
Er is een speciale route van 3,5 kilometer uitgezet als vaarronde. Om je dag helemaal com
pleet te maken kun je na het varen ook nog een volleybalveld huren, zodat je nog een lekker 
potje actief kunt zijn met z’n allen… Het volleybalveld kost je € 8,25 per uur en de volleybal 
kun je er voor € 1,25 bij huren. 

Voor de kinderen zijn er touwbruggen en klimtorens en is 
er eveneens een ligweide waar je kunt genieten van het 
zonnetje. In de kiosk kun je gekoelde frisdranken, ijsjes 
of een snack bemachtigen. Zoveel leuks, zo dicht bij huis, 
check: www.spaarnwouderesort.com voor meer info!

What’s Happening?



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 vlak
je naast de rij of boven de kolom. 
Indien u in een donker vlakje bij
voorbeeld 4\8 ziet staan, bete
kent dat u vertikaal op 4 moet 
uitkomen en horizontaal op 8. 
Let op: er zijn soms meerdere 
oplossingen mogelijk.

    12 32       8 13

 15         10 20\13    

 12     26 14\20        

   26           32 

   20       9\12      

   13     15\16        

   17 8\25           12

 20           17    

 13           6

De oplossing staat elders op deze pagina

De bedoeling van de breinbreker 
is de rekenkundige som op zo een 
manier op te lossen dat hij klopt. 
Gelijke letters zijn gelijke cijfers.
 

Brein
breke

rBreinbreker
Breinbreker Brein

breke
r

  JCCE   BJ   JKJH  
    +   =    
  +   -   -  
  BJ   A   EA  
    -   =    
             
  JKJH   EA   JCCK  
    -   =    

De oplossing staat elders op deze pagina

    12 32         8 13

 15 7 8     10 20\13 6 7

 12 5 7 26 14\20 9 3 2 6

   26 3 9 8 1 5 32  

   20 9 5 6 9\12 4 8  

   13 5 8 15\16 8 2 6  

   17 8\25 3 8 1 6 7 12

 20 9 3 1 7   17 9 8

 13 8 5       6 2 4

Oplossing Kakuro

 2883 + 42 = 2925
         
 +   -   -

  42 - 6 = 36
         
 =   =   =   
 2925 - 36 = 2889

Oplossing Breinbreker

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.

Ik las in uw krant dat 261 gezinnen aan de Duinrand (Frans Zwaanstraat en Cort van de Lindestraat) hinder 
ondervinden van damherten. Men wil regulatie, wil initiatiefnemer Fred ten Brink uit de Frans Zwaanstraat 
ons doen geloven. Dat betekent (diervriendelijk) afschieten, vermoed ik. 

Ze moeten het wel bont maken, die beesten, dat Ten Brink al die 269 gezinnen langs is geweest (acht 
gezinnen wilden niet tekenen). Maar iets anders, wonen er zoveel gezinnen in die twee straten? Zouden 
al die ondertekenaars bang zijn voor de Q-koorts? De bacterie (Coxiella burnetii) is inderdaad in Zuid- en 
Oost-Europa bij grofwild gesignaleerd, lees ik op internet, maar om nu te suggereren dat de damherten 
in de Waterleidingduinen de ziekte zouden hebben... Er zijn op internet geen aanwijzingen dat de Q-koorts 
of mond- en klauwzeer in Zuid-Kennemerland voorkomt. 

Toch begrijp ik dat je baalt wanneer je violen en crocussen zijn weggevreten. Ook bij ons op het Vinkenpleintje 
gebeurt dit. In onze tuin zijn ‘s nachts wel eens een paar crocussen verdwenen maar daar liggen we niet 
van wakker. Mijn betere helft zegt juist: “Hadden ze maar aangebeld, dan had ik een foto kunnen maken.” 

En die vermeende verminderde verkeersveiligheid. Op een plek waar je maximaal 30 kilometer per uur mag 
rijden, zijn damherten echt geen probleem. Wel voor de mensen die van opschieten houden. Geldt dat voor 
alle 261 ondertekenaars van de petitie aan B en W? En weten die dat in het Bestemmingsplan Zandvoort-
Zuid staat dat de natuurwetenschappelijke waarde van onze duinen bijzonder hoog is, inclusief herten, 
vossen en konijnen? De zuidduinen zijn zelfs aangewezen als beschermd natuurmonument.

Wij vinden het leuk dat de damherten zich laten zien. Positief is dat ze het gras in onze plantsoenen ‘s 
nachts korthouden. Dat scheelt de gemeente hovenierskosten. We vinden het daarnaast leuk om ‘s avonds 
laat nog een ommetje te wandelen en de dieren te zien. 
De schade aan de tuinen erken ik. Geen crocussen en violen meer kopen dus. Ik weet inmiddels dat damherten 
de pest hebben aan narcissen. Aanplanten dus. En wellicht weet onze plaatselijke hovenier welke vegetatie 
die prachtige herten nog meer niet lusten? Op naar Van Kleeff.

Jan Peter Versteege

Geachte redactie,

Afgelopen zaterdagmorgen luisterde ik naar ZFM radio. Daar was een gesprek met de secretaris (mevrouw 
Groen) en de boswachter van het Nationaal Park Zuid-Kennemerland (NPKZ). Zij zijn voorstanders van 
het  bouwen van de natuurbrug over de Zandvoortselaan. Mevrouw Groen heeft o.a. gezegd, dat we niet 
zo bang moesten zijn. Het is een unieke kans die ons wordt aangeboden twee natuurgebieden te verbinden. 

De natuurbrug Zandpoort gaat meer dan tien miljoen euro kosten aan o.a. belastinggeld, dat zal be-
taald moeten worden door de provincie Noord-Holland, gemeente Amsterdam, NPZK, Waternet en 
Natuurmonumenten. Europa verstrekt een subsidie van 3,2 miljoen euro, maar alleen als er een fietspad 
komt door de AWD. De Europese subsidie is bedoeld om recreatie te bevorderen en vooral het fietsen, 
zodat de mensen de auto thuis gaan laten staan. 

We maken ons wel degelijk terecht ongerust over de plannen voor de natuurbrug. Uit de reacties van mensen 
in lokale kranten valt te lezen dat mensen staan te trappelen om te gaan fietsen in de AWD. Ook als je 
een tijdje bij één van de ingangen blijft staan, bijvoorbeeld om handtekeningen te vragen van wandelaars 
tegen het fietsen in de AWD, zijn er die zeggen te willen gaan fietsen. Sommige mensen worden zelfs heel 
boos als ze niet met de fiets naar binnen mogen.

Iemand anders heeft geschreven dat wandelaars niet dezelfde rechten hebben als andere weggebruikers 
die belasting betalen. Die persoon eist gewoon zijn recht op de AWD, als fietser, omdat hij belasting betaalt. 
Blijkbaar zijn de natuurwaarden van de AWD moeilijk te begrijpen voor veel mensen. 

Natuur ontmoeten, niet als consument maar als onderdeel van die natuur zelf. Daar kan ik me mee verbinden.

Met vriendelijke groet,
I. de Hartog            (Deze brief is ingekort door de redactie)

30e Louis Blok Rapid Schaaktoernooi
Komende Hemelvaartsdag, 13 mei, zal voor de 30e keer het Louis Blok Rapid Schaaktoer-
nooi georganiseerd worden. Ooit is dit toernooi ontstaan bij de viering van het 50-jarig 
bestaan van de Zandvoortse Schaakclub, in 1980. Het toernooi is inmiddels niet meer weg 
te denken van de Nederlandse schaakkalender.

Dit altijd gezellige toer
nooi zal ook deze keer weer 
gehouden worden in het 
Gemeenschapshuis aan de 
Louis Davidsstraat. Niet alleen 
uit de regio maar ook uit an
dere delen van het land is de 
belangstelling altijd erg groot. 
De organisatie verwacht dan 
ook, net als de afgelopen ja
ren, een volle zaal met maxi
maal 60  deelnemers.

De indeling is in groepen van 

zes deelnemers op speel
sterkte met een bedenktijd 
van 25 minuten per deelne
mer. Totaal mag een partij 
dus 50 minuten duren. Per 
groep van 6 deelnemers is er 
een fraaie beker te winnen en 
voor de hoofdgroep is er bo
vendien de fraaie wisselbeker. 
Schaaknotatie is tijdens dit 
toernooi niet verplicht! De 
eerste ronde begint om 11.30 
uur en na het spelen van de 
5e ronde zal rond de klok van 

17.00 uur de prijsuitreiking 
plaatsvinden.
Wanneer u aan dit schaak
toernooi wenst deel te ne
men moet u zich uiterlijk 
dinsdag 11 mei aanstaande 
voor 17.00 uur hebben in
schrijven bij: Edward Geerts, 
tel: 0235717978 of via email 
naar ruudzandvoort@hetnet.
nl, dit alles onder vermelding 
van uw speelsterkte in ver
band met de indeling. De toe
gangsprijs bedraagt € 8. 
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Lions heren zijn de terechte kampioen!
basketbal - heren

Het zat er al tijden aan te komen, het kampioenschap van de 3e Rayonklasse voor de he-
ren van The Lions. Maandagavond was het dan eindelijk zover. In de allerlaatste wedstrijd 
van het seizoen, thuis tegen Noordkop uit Den Helder, hebben de Zandvoortse basketbal-
lers laten zien dat ze terecht het kampioenschap op kunnen eisen.

Het kampioensteam van The Lions

Normaal gesproken had deze 
wedstrijd niet gespeeld hoe
ven worden. De Heldenaren 
waren op de oorspronkelijke 
datum van spelen niet naar 
Zandvoort gekomen en zou
den daarom reglementair 

gesproken met 200 hebben 
moeten verliezen. Nu echter 
was de wedstrijd van groot 
belang voor de competitie 
omdat Lions de thuiswed
strijd tegen Early Bird uit 
Purmerend had verloren, 

de tweede van het seizoen. 
Daardoor konden er drie 
ploegen met drie verlieswed
strijden bovenaan komen, als 
Lions van Noordkop zou ver
liezen. Hierdoor werd deze 
wedstrijd van eminent belang 

voor het kampioenschap. De 
bond besliste dan ook dat 
er gespeeld moest worden. 
Mocht Lions van Noordkop 
verliezen, zoals in de eerste 
wedstrijd in Den Helder, dan 
zou een aantal wedstrijden 
tussen de kampioenskandi
daten het seizoen hebben 
verlengd.

Lions liet echter de kaas niet 
van zijn brood eten. Met 
slechts 7 spelers werd de strijd 
gestreden. Onze plaatsgeno
ten startten dermate sterk 
dat er binnen de kortste ke
ren een voorsprong van twin
tig punten op het bord stond, 
en wel in het eerste kwart! 
Misschien was het een beetje 
te gemakkelijk gegaan want 
in het tweede kwart kwamen 
de gasten snel terug. Minder 
dan 14 punten verschil werd 
het echter niet. Sterker nog, 
bij rust had Lions een marge 
van 31 punten opgebouwd. 

Sterkste punt van Zandvoort 
waren de afstandsscho
ten van aanvoerder Marvin 
Martina en het heersen onder 
de borden van Ron v.d. Meij 
die een vracht aan rebounds 
verzamelde. Klein minpuntje 
was het constante commen
taar van de Zandvoorters als 
er door de arbiters werd ge
floten en als er juist niet werd 
gefloten. Het zou ze gelukkig 
niet uit de wedstrijd halen.

De tweede helft was bijna 
een kopie van de eerste. Een 
veel sterker Lions dat kon 
uitlopen naar maximaal 36 
punten, maar vervolgens door 
slordigheden weer terugviel 
naar 25 punten. Verder kwa
men hun gasten niet. De uit
eindelijk 10070 einduitslag 
werd bepaald door een vrije 
worp van Paul Wessels, die 
daarmee de traditionele ap
peltaart tijdens een training 
moet verzorgen.

Lions was al gepromoveerd, 
samen met het Amsterdamse 
SVU, op beslissing van het 
Rayonbestuur. Het team is 
dermate sterk dat een sei
zoen in de 2e Rayonklasse 
zeker gerechtvaardigd is. Nu 
doet er zich nog een feno
meen voor. Onze plaatsgeno
ten worden door de bond als 
eerste op de reservelijst voor 
de 1e Rayonklasse geplaatst, 
een ambitie van Lions en een 
mogelijkheid om versterking 
aan te trekken. De kans is 
zeker aanwezig, en redelijk 
groot, dat er volgend seizoen 
in Zandvoort hoog gebasket
bald gaat worden. Er wordt 
namelijk gefluisterd dat twee 
ploegen uit Amsterdam, die 
beide in die klasse spelen, 
gaan fuseren. Dan komt er 
sowieso een plaats vrij! We 
houden de ontwikkelingen 
in de gaten. Namens de 
Zandvoortse Courant gefeli
citeerd.
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Gemeentelijke publicatie week 17 - 2010

Vergadering college 
De besluitenlijst van de collegevergadering van week 16 en de 
verdere in week 16 door het college genomen besluiten zijn in 
week 17 vastgesteld. De besluitenlijst is in te zien bij de Centrale 
Balie en op de website. 

Gemeentehuis gesloten i.v.m. feestdagen
Op onderstaande dagen is het gemeentehuis gesloten:

- vrijdag 30 april Koninginnedag
- woensdag 5 mei Nationale Bevrijdingsdag
- donderdag 13 mei Hemelvaartsdag
- vrijdag 14 mei 
- maandag 24 mei (Pinksteren)
 
Herdenking dinsdag 4 mei 2010
12.00 uur Joods monument, Dr.J.G. Metzgerstraat
14.30 uur Verzetsmonument, Verzetsplein
15.00 uur Oorlogsgraven algemene begraafplaats, Tollens-
straat 67
19.00 uur Herdenkingsdienst in de Protestantse Kerk
19.30 uur stille tocht naar herdenkingsmonument in de Lin-
naeusstraat
20.00 uur- 20.02 stilte herdenkingsmonument

Verkiezing Tweede Kamer 2010

STEMMEN BIJ VOLMACHT
De burgemeester van Zandvoort maakt bekend dat het bij de 
aanstaande verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der 
Staten-Generaal op woensdag 9 juni 2010 een kiezer is toege-
staan bij volmacht te stemmen. Daarbij gelden de volgende 
bepalingen.

A. MACHTIGING DOOR SCHRIFTELIJKE AANVRAAG
1. Bij Bureau verkiezingen van de gemeente zijn kosteloos for-
mulieren verkrijgbaar voor de verzoekschriften om bij volmacht 
te mogen stemmen.
2. Het verzoekschrift moet uiterlijk op woensdag 26 mei 2010, 
door de kiezer worden ingediend bij de burgemeester van de 
gemeente, waar hij/zij op dinsdag 27 april 2010 als kiezer is 
geregistreerd.
3. Degene die zich bereid heeft verklaard als gemachtigde 
op te treden, moet op dinsdag 27 april 2010 als kiezer zijn 
geregistreerd.
4. Het verzoek wordt niet ingewilligd, wanneer het de verzoe-
ker is toegestaan om met een kiezerspas of per brief aan de 
stemming deel te nemen.
5. Bij inwilliging van het verzoek ontvangt de gemachtigde 
een volmachtbewijs. 
6. Een volmachtgever is niet bevoegd de volmacht in te trekken 
of zelf aan de stemming deel te nemen.

B. MACHTIGING DOOR OVERDRACHT VAN DE STEMPAS
1. De kiezer kan een andere kiezer die in dezelfde gemeente 
als kiezer is geregistreerd, machtigen om voor hem/haar te 
stemmen.

2. De kiezer tekent daartoe het formulier dat voorkomt op de 
stempas en laat de kaart door de gemachtigde medeonder-
tekenen.
3. De kiezer draagt de, aldus in een volmachtbewijs omgezette 
stempas aan de gemachtigde over.
4. Tevens moet de kiezer een kopie van een niet langer dan vijf 
jaar verlopen identiteitsbewijs aan de gemachtigde meegeven. 
Deze kopie moet de gemachtigde aan de voorzitter van het 
stembureau laten zien.
5. Het overdragen, van de in volmachtbewijs omgezette stem-
pas, kan tot en met de dag van de stemming.
6. Een volmacht dat is verleend door overdracht van de stempas 
kan, tot het uitbrengen van een stem door de gemachtigde, 
door de volmachtgever worden ingetrokken.

Een kiezer mag niet meer dan 2 (twee) volmachten aannemen. 
De volmachtstem dient tegelijk met de eigen stem te worden 
uitgebracht.

Nadere inlichtingen worden verstrekt door Bureau verkiezin-
gen, Swaluëstraat  2.

Plaats: Zandvoort 
Datum: 23 april 2010 

De burgemeester voornoemd,
N. Meijer 

Verkiezing Tweede Kamer 2010

STEMMEN IN EEN ANDERE GEMEENTE MET EEN KIEZERSPAS
De burgemeester van Zandvoort maakt bekend dat het bij de 
aanstaande verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der 
Staten-Generaal op woensdag 9 juni 2010 een kiezer is toege-
staan zijn/haar stem uit te brengen in een andere gemeente 
binnen het gebied waarvoor de verkiezing geldt.

Daarbij gelden de volgende bepalingen.

A. SCHRIFTELIJKE AANVRAAG
1. Bij Bureau verkiezingen van de gemeente zijn kosteloos for-
mulieren verkrijgbaar voor verzoekschriften om in een ander 
gemeente aan de stemming te mogen deelnemen.
2. Het verzoekschrift, alsmede de stempas (indien reeds ver-
strekt), moeten uiterlijk op woensdag 26 mei 2010, door de 
kiezer worden ingediend bij de burgemeester van de gemeente, 
waar hij/zij op dinsdag 27 april 2010 als kiezer is geregistreerd.
3. Het verzoek wordt niet ingewilligd, wanneer het de verzoeker 
is toegestaan om bij volmacht of per brief aan de stemming 
te mogen deelnemen.
4. Bij inwilliging van het verzoek wordt de beslissing op de 
stempas gesteld, die daardoor wordt omgezet in een kiezerspas.

B. MONDELINGE AANVRAAG
1. De kiezer dient hiertoe, na ontvangst van de stempas, doch 
uiterlijk op 4 juni 2010 de stempas over te leggen bij Bureau 
verkiezingen van zijn/haar woonplaats waar hij/zij op dinsdag 
27 april 2010 als kiezer is geregistreerd.
2. Het verzoek wordt niet ingewilligd, wanneer het de verzoeker 

is toegestaan om bij volmacht of per brief aan de stemming 
te mogen deelnemen.
3. Bij inwilliging van het verzoek wordt de beslissing op de 
stempas gesteld, die daardoor wordt omgezet in een kiezerspas.

Een eenmaal verstrekte kiezerspas kan bij verlies niet worden 
vervangen. Als u gaat stemmen moet u naast uw kiezerspas ook 
een niet langer dan vijf jaar verlopen identiteitsbewijs overleg-
gen. Als u zich niet kunt identificeren mag u niet stemmen.

Nadere inlichtingen worden verstrekt door Bureau verkiezin-
gen, Swaluëstraat 2.
Plaats: Zandvoort
Datum: 23 april 2010

De burgemeester voornoemd,
N. Meijer

Begrotingswijzigingen
Op grond van artikel 192, tweede lid, van de Gemeentewet 
liggen de begrotingswijzigingen van de agendapunten die 
op 11 mei 2010 aan de gemeenteraad ter vaststelling worden 
voorgelegd en die financiële consequenties tot gevolg hebben, 
vanaf heden tot en met 11 mei 2010 ter inzage bij de balie van 
het gemeentehuis. 

Inzameling GFT rolemmers
Op woensdag 5 mei 2010 wordt er geen huishoudelijk afval 
en GFT ingezameld i.v.m. Bevrijdingsdag. Dit gebeurt op don-
derdag 6 mei 2010.

Wijziging ophalen huisvuil
Op 30 april wordt i.v.m. Koninginnedag geen huisvuil opge-
haald. In plaats daarvan wordt het huisvuil van de betreffende 
wijk op 3 mei opgehaald.

Ingekomen vergunningenaanvragen
Bouw-, sloop- en reclameaanvragen
Zandvoort:
- P.N.Quarles v. Uffordlaan 27, plaatsen twee kozijnen, ingeko-
men 16 april 2010, 2010-093Lv.
- Zeestraat 39, gedeeltelijk veranderen van het dak, ingekomen 
20 april 2010, 2010-98Lv.
- Brederodestraat 13, gedeeltelijk vernieuwen dakkapel, inge-
komen 20 april 2010, 2010-100Lv.
- Locatie Amsterdamse Waterleidingduinen terreingrens tus-
sen ingang De Oase en de Zandvoortselaan, vervangen raster, 
ingekomen 22 april 2010, 2010-101Lv.

Bentveld:
- Zuidlaan 51, vernieuwen bestaande paardenstalling, ingeko-
men 19 april 2010, 2010-096Rv1efase.
- Zandvoortselaan 313, gedeeltelijk vergroten van de woning, 
ingekomen 19 april 2010, 2010-097Rv

Let op. De hierboven genoemde aangevraagde vergunningen 
liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt deze inzien tij-
dens openingstijden. Deze publicatie betekent niet dat u uw 
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zienswijze over deze aangevraagde bouwplannen kenbaar 
kunt maken. Slechts indien voor deze bouwplannen vrijstelling 
van het bestemmingsplan of bouwverordening kan worden 
verleend, kan tegen ons voornemen daartoe een zienswijze 
kenbaar worden gemaakt. Een voornemen tot het verlenen van 
vrijstelling wordt afzonderlijk gepubliceerd. Deze publicatie 
betekent ook niet dat u een bezwaarschrift kunt indienen. 
Mocht de vergunning of vrijstelling worden verleend dan zal 
dit worden gepubliceerd en pas dan kunnen belanghebbenden 
bezwaar indienen.

Ontwerpbesluit aanvraag kapvergunningen
Parnassialaan 21 te Bentveld, één eik, belemmert de ontwik-
keling van andere bomen en heesters, geen herplantplicht, 
zaaknr:2010-2579

De hierboven genoemde aangevraagde kapvergunning(en) 
ligt/liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt deze inzien 
tijdens openingstijden. Belanghebbenden kunnen binnen een 
termijn van zes weken na publicatie hun zienswijzen schrifte-
lijk kenbaar maken bij het college van de gemeente Zandvoort, 
Postbus 2, 2040 AA Zandvoort.

Verzonden besluiten
Kapvergunningen verleend 
- Zandvoortselaan 165 te Zandvoort, 1 pijnboom en één loof-
boom in de voor- en zijtuin, reden is vervangende nieuwbouw, 
zaaknr: 2010/1413
- Poststraat tussen 7-9  te Zandvoort, 5 kastanjebomen, voor 
het plaatsen van een nieuw magazijn met appartementen, 
met herplantplicht, zaaknr: 2010 / 1059

Belanghebbenden die in een eerder stadium zienswijzen 
hebben ingediend, kunnen tegen bovenstaande besluiten in 

beroep gaan bij de rechtbank te Haarlem, afdeling Bestuurs-
recht, Postbus 1621 2003 BR Haarlem. Het indienen van een 
beroepschrift heeft geen schorsende werking. Een schorsende 
werking wordt pas bereikt nadat de president van de rechtbank 
dat in een voorlopige voorziening heeft bepaald. In geval van 
onverwijlde spoed kunt u een verzoek om voorlopige voorzie-
ning indienen bij de president van de rechtbank te Haarlem. 
Een dergelijk verzoekschrift dient vergezeld te gaan van een 
kopie van het beroepschrift. Voor het indienen van een verzoek 
om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven.

Bouw-, sloop- en reclamevergunningen
Zandvoort:
- A.J.van der Moolenstraat 58, verwijderen asbesthoudend 
materiaal , verzonden 22 april 2010, 2010- 078S
- Hasebroekstraat 4, verwijderen asbesthoudend materiaal, 
verzonden 22 april 2010,  2010-077S.

Bezwaarschriften
De hierboven genoemde verleende vergunningen/ genomen 
besluiten liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt ze 
inzien tijdens openingstijden. Belanghebbenden kunnen ge-
durende een termijn van zes weken na bekendmaking een 
gemotiveerd bezwaarschrift indienen. De datum van bekend-
making is de verzenddatum van de vergunning. Indien het 
geen vergunning betreft is dit de publicatiedatum. U richt uw 
bezwaarschrift met vermelding van “bezwaar” in de rechter-
bovenhoek van uw brief aan het college van Burgemeester 
en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort. Het bezwaar 
schorst in beginsel niet de werking van het besluit waartegen 
het is gericht. In geval van spoed kunt u een verzoek om een 
voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter 
van de Rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, Postbus 1621 
2003 BR Haarlem. Een dergelijk verzoek dient vergezeld te gaan 
van een afschrift van het bezwaarschrift.

Vervolg gemeentelijke publicatie week 17

Centraal telefoonnummer 
Alle afdelingen zijn bereikbaar via (023) 574 01 00, maandag 
t/m donderdag 8.30 - 17.00 uur en vrijdag 8.30 - 16.00 uur. 

Melding of klacht? 
Bel met de Centrale Meldlijn (023) 574 02 00, óf vul op de  
website het digitale formulier in óf stuur een brief naar de 
klachtencoördinator. 

Openingstijden Centrale Balie 
Maandag t/m woensdag:  08.30  -  16.00 uur 
Donderdag:  08.30  -  20.00 uur 
Vrijdag:  08.30  -  12.30 uur 
Tijdens de donderdagavondopenstelling kunt u maar voor een 
beperkt aantal zaken terecht: paspoorten en rijbewijzen e.d. 

Openingstijden begraafplaats 
De algemene begraafplaats en dierenbegraafplaats aan de 
Tollensstraat zijn dagelijks open tussen 08.00 - 18.00 uur. 

Collegelid spreken? 
Een afspraak maken met een collegelid doet u via het centrale 
telefoonnummer. Daarbij geeft u aan waarover u het collegelid 
wilt spreken. Het kan zijn dat u eerst naar een vakafdeling 
verwezen wordt. 

Vragen over een bouwplan? 
Voor vragen over concrete of gewenste bouwplannen is de 
werkeenheid Vergunningverlening op werkdagen telefonisch 
bereikbaar tussen 08.30 en 16.00 uur. 

Op zoek naar werk of aanbieden van vacature? 
Werkgevers en werkzoekers maken gebruik van 
www.werkeninzandvoort.com. 
Voor het vinden of aanbieden van banen in Zandvoort. 

De 1-0 door  Charissa Koning in de maak

Onnodig verlies ZSC dames
handbal

De doelpunten in het duel tussen de ZSC-dames en Muiden waren afgelopen zondag 
duur. Niet in de laatste plaats omdat de verdediging van Muiden vaak goed sloot en de 
aanval van de gasten zich beperkte tot breaks. Nadat de rust met 4-4 was aangebroken, 
greep Muiden in de tweede helft de onverdiende 7-8 overwinning.

Het duurde ruim 5 minuten 
voordat ZSC via Charissa 
Koning de score kon openen. 
De eerste treffer van Muiden 
viel nog eens vijf minuten 
later achter ZSCkeepster 
Angela Schilpzand. Charissa 
Koning tilde ZSC na een kwar
tier naar een 31 voorsprong. 
Daarna kwam Muiden echter 
terug en nam kort voor rust 

met 34 de leiding. Lucia v.d. 
Drift bracht de stand echter 
weer in evenwicht, 44.

In de tweede helft gaf 
Charissa Koning ZSC opnieuw 
de leiding, waarna Muiden 
nog eens terug kwam, 56. 
Charissa Koning zorgde 
echter voor 66. Vooral in 
de tweede helft belandden 

strafworpen van ZSC op het 
houtwerk en schoten van Elly 
von Stein troffen het zelfde 
lot. In het laatste kwartier 
liep Muiden ondanks goed 
keeperswerk van Angela 
Schilpzand uit naar 68. Een 
doelpunt van Laura Koning, 
waardoor het 78 werd, kon 
een onverdiende nederlaag 
niet voorkomen.
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Maura Renardel de Lavalette aan slag

Balverlies voor The Lions

Stijlvolle opslag van Suzanne Trik

Softbaldames gaan prima van start

Puike prestatie Lions dames

Succesvol eerste team TC Zandvoort

ZSC’04 loopt promotie mis

softbal

basketbal - dames

zaalvoetbal

tennis

Het dames softbalteam van ZSC is de competitie 2010 uit-
stekend begonnen. De eerste uitwedstrijd tegen Olympia 
Haarlem 7 werd zeer ruim met 28-6 gewonnen. Ook in het 
tweede duel, thuis tegen Flags 2, waren de Zandvoortse 
dames oppermachtig en wonnen met 25-9.

De dames van The Lions hebben afgelopen zaterdag in de 
laatste wedstrijd van het seizoen een schitterende over-
winning op het Amsterdamse US behaald. US staat samen 
met nog drie ploegen op de tweede plaats en heeft dit jaar 
als enige van FAC gewonnen, een prestatie van formaat 
overigens.

Afgelopen weekend heeft het eerste gemengde zondag-
team van Tennisclub Zandvoort (TCZ) in Warmond tegen 
Dekker Tennis 2 de derde overwinning op rij gehaald in de 
Hoofdklasse. Het tweede team echter, dat eveneens in de 
Hoofdklasse uitkomt, moest diep buigen voor het vlaggen-
schip van Dekker Tennis dat naar De Glee was gekomen.

Net als vorig jaar mocht ZSC’04 weer in de tweede klasse 
nacompetitie spelen. De zaalvoetballers dankten dit aan 
een periodetitel eerder dit seizoen. In de heenwedstrijd ver-
loren ze van Wervershoof, maar in de thuiswedstrijd wisten 
de Zandvoorters goed terug te komen. Het lot was ZSC’04 
afgelopen vrijdag echter minder gunstig gezind.

In de eerste slagbeurt namen 
de Zandvoortse dames al snel 
een 50 voorsprong. Olympia 
stelde daar nog twee runs 
tegenover, zodat de 2e inning 
begon met een 52 voorsprong 
voor ZSC. In die slagbeurt 
werd al snel duidelijk dat de 

“We begonnen met een 32 
zone zoals we vorige week 
ook tegen OG speelden. Met 
succes want we konden met 
vele breaks en de nodige in
tercepties goed bijblijven. Het 
tweede kwart ging het op het 
laatst mis en konden onze 

De nummer 1 dame van 
Zandvoort, Cindy Burger, 
had geen kind aan de 
Nederlands kampioen tot 
16 jaar Gabriëlla v.d. Graaf 
(26, 16). De tweede dame, 
Lisa Kuzmina, won de laat
ste twee sets van Paula de 
Man (64, 36, 36). De Duitse 
kopman van Zandvoort, 
Marcus Hilpert, had het in 
de tweede set nog moeilijk 
met Eric Reuijl maar won 
toch gedecideerd met 16 en 
67. Sander Koning won met 
bijna dezelfde cijfers van Bob 
Goeijen (26, 67). Dide Beijer 
en V.d. Graaf moesten het 
damesdubbel aan TCZ’ers 
Burger/Kuzmina laten (26, 

In de eerste wedstrijd werd 
ZSC’04 in en tegen Wer
vershoof met 43 versla
gen. De Zandvoortse ploeg 
had echter goede hoop 
deze nederlaag in de thuis
wedstrijd weg te kunnen 

Haarlemse verdediging niet 
sterk was. In de 4e en laatste 
inning werd de versprong 
uitgebouwd tot een 628 
overwinning. Sylvia Koper 
werd winnende werpsters 
met 3x 3slag, 0xwijd en 5 
honkslagen tegen. Wilma van 

gasten uitlopen naar 10 pun
ten voorsprong met de rust: 
2636”, herinnert een trotse 
coach Richard Koper zich.

In die tweede helft gingen de 
beide teams wat harder spe
len en werd de wedstrijd wat 

46) en het herendubbel was 
eveneens voor Zandvoort (6
3, 16, 46). Toen ook de beide 
mixed dubbels met 26, 16 
en 46, 64 en 67 (super 
tiebreak 510) in de tas mee 
naar Zandvoort konden, was 
de 08 overwinning een feit. 
Onze ‘plaatsgenoten’ staan 
hierdoor fier bovenaan met 
2 punten verschil op de 
nummer 2.

Team 2
Zo goed als het eerste 
team presteerde, zo slecht 
ging het met het tweede. 
Kopvrouw Suzanne Trik was 
niet opgewassen tegen 
Linda Sentis. Vooral de twee

poetsen. Aanvankelijk bleef 
ZSC’04 dicht in de buurt 
van de bezoekende ploeg. 
Wervershoof wist in het be
gin steeds op voorsprong te 
komen. Bij de tussenstand 
van 23 miste Mitchell Post 

Riemsdijk sloeg 5 honkslagen 
uit even veel beurten. Dochter 
Terry deed niet voor haar moe
der onder: zij sloeg 4 uit 4.

In de tweede wedstrijd thuis 
tegen Flags 2 besliste ZSC de 
strijd al in de allereerste in
ning. Nadat Flags niet had 
gescoord sloeg ZSC in de ge
lijkmakende eerste slagbeurt 
liefst 12 punten binnen. Een 
wapenfeit dat in de volgende 
innings nog eens dunnetjes 
werd overgedaan. Na 31/2 

inning werd de eindstand 
van 259 bereikt. Wilma van 
Riemsdijk werd winnende 
werpster met de cijfers 1x 
3slag, 2x 4wijd en 10 honk
slagen tegen. In het slagperk 
sloegen Laura Koning (4 uit 4), 
Maura de Rendal de Lafayette 
(5 uit 5) en Charissa Koning (3 
uit 3) homeruns.
Het herenteam van ZSC ver
loor de uitwedstrijd tegen 
Schoten 2 in Haarlem met 177.

grimmiger. Zandvoort werd 
op een gegeven moment 
zelfs op 12 achter gezet maar 
kwam toen vechtend boven. 
Allengs werd de achterstand 
ingelopen en in het vierde 
kwart kwamen onze dames 
weer langszij om er ook over
heen te gaan.

Koper: “Met nog 45 secon
den te gaan hadden wij een 
6864 voorsprong. Uitspelen 
dus maar dat ging helaas 
anders. Tessa de Boer kwam 
met nog 8 seconde te spelen 
helemaal vrij onder het bord 
te staan en ging voor de score. 
Helaas miste ze en daarom 
kon US nog een aanval spe
len. Met nog 0,9 seconde te 
gaan kreeg US nog twee vrije 
worpen waarvan ze er maar 1 
raakschoten. Een schitterende 
overwinning dus”, aldus een 
glunderende coach die na dit 
seizoen niet meer beschik
baar is. Lions zal naar een 
nieuwe dames trainer/coach 
op zoek moeten.

de set was er een met een 
grillig verloop. Nadat Trik 
met 20 voor had gestaan, 
zette Sentis een tandje bij 
en kwam op 24. Trik vocht 
terug maar bij 55 lukte 
haar bijna niets meer. Sentis 
maakte de partij uit in 57 en 
57. Renate Stoop had niets 
te vertellen tegen Jolanda 
Mens. De Warmondse was 
veel sterker en secuurder 
dan Stoop en liet haar bij
kans alle hoeken van het 
veld zien (36, 16). Bij de 
heren kwam het eerste 
Zandvoortse punt. Kevin 
Griekspoor was met 76 en 
64 te sterk voor Matthew 
Pierot. Zijn tweelingbroer 
Scott moest met 62 en 64 
buigen voor de voormalige 
top 100 speler van de we
reld Melle van Gemerden. 
De volgende dubbelspelen 
werden eveneens een prooi 
voor Dekker Tennis die dus 
met een 17 overwinning te
rug naar huis gingen.

Komende zondag speelt 
het eerste team vanaf 
10.00 uur op tennispark De 
Glee tegen het Haagse De 
Metselaars, dat eveneens 
bovenin de ranglijst te vin
den is. Het tweede team 
gaat naar Amsterdam om 
te proberen van de reserves 
van Amstelpark/Gold Star 
te winnen. Ook daar be
ginnen de wedstrijden om 
10.00 uur. 

een enorme kans door voor 
open doel over te schieten. 
Toch kwam ZSC’04 in de 
tweede helft ijzersterk terug. 
De Zandvoortse ploeg wist 
met 54 de wedstrijd te win
nen. “Alleen toen kwamen de 
penalty’s en daar had ik niet 
zo’n goed gevoel bij”, aldus 
coach Marcel Paap na afloop. 
Het gevoel bleek te kloppen. 
Omdat Nigel Berg de cruci
ale strafschop miste, won 
Wervershoof en kon ZSC’04 
de wonden gaan likken.
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Beide zaterdagelftallen in nacompetitie Snakkend naar einde

Drie jeugdige badmintontalenten in één familie

voetbal- zaterdag voetbal- zondag

badminton

Het eerste zaterdagelftal van SV Zandvoort heeft een 
plaats in de nacompetitie voor promotie naar de 1e klasse 
afgedwongen. Door de 3-0 thuiszege op Voorland kregen 
onze plaatsgenoten de derde periodetitel in de schoot ge-
worpen. Beide selectie-elftallen van de zaterdagtak, de re-
serves hebben de eerste periodetitel gepakt en gaan voor 
de reserve hoofdklasse (!), mogen nu proberen om een pro-
motie af te dwingen.

Opnieuw hebben de spelers van zondagcoach Marcel Paap 
een nederlaag moeten slikken. In een net niet slaapver-
wekkende wedstrijd kwamen zij drie minuten voor tijd 
alsnog met lege handen te staan. Tegenstander DIOS ging 
met een luid bejubelde 1-2 overwinning terug naar Nieuw 
Vennep.

Plaatsgenoot Imke van der Aar (13) is geselecteerd voor de 
nationale selectie van de Badmintonbond voor het talen-
team U13. Dit team is een voorbode voor de U15’s waarmee 
de bond denkt te gaan scoren. Nederland moet namelijk 
hard werken om de achterstand, die is opgelopen ten op-
zichte van andere nationale teams, in te lopen en selec-
teert dus al vroeg. 

Dit schot van De Haan trof helaas geen doel

Een vrije kopkans die net naast gaat

Bregje en Wessel op het hoogste schavot

Groenestein & Schouten 
 Fin. diensten
Haar
Kelimidor B.V. 
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Motorrijschool Goede
P. van Kleeff
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adverteerders

Met haar 13 jaar is Imke de 
jongste van het team en als 
eerstejaars uitgenodigd. Voor 

de rest bestaat het team uit 
tweedejaars spelers. Imke 
scoort bijna in alle toernooi

Voorland, de nummer twee na 
laatst van de competitie, was 
zeker niet naar Zandvoort ge
komen om zich gewillig naar 
de slachtbank te laten voeren. 
Zandvoort had in de wedstrijd 

“Bijna klaar”, dat was de 
strekking van de woorden 
die Paap gebruikte na af
loop. Het is niet verwon
derlijk. Zandvoort heeft van 
de tot nu toe gespeelde 
negentien wedstrijden er 
slechts drie gewonnen en 
heeft een doelsaldo van 82. 
Niet bepaald om vrolijk van 
te worden. Natuurlijk zijn er 
verzachtende omstandig
heden aan te voeren maar 
daar houden de tegenstan
ders geen rekening mee. Ook 
afgelopen zondag was dat 
weer het geval.

Zandvoort, met een aantal 
veteranen in de gelederen, 
had lange tijd DIOS van het 
scoren af weten te houden. 

in Amsterdam ietwat fortuin
lijk van de hoofdstedelingen 
gewonnen (13) en ze waren 
duidelijk op wraak uit. Meer 
dan stevige overtredingen, 
waar een goede arbiter van 

Levensgrote kansen voor de 
Vennepers werden door een 
uitblinkende Zandvoortse 
goalie om zeep geholpen. 
Toch moest ook hij uitein
delijk buigen voor de da
dendrang van de bezoekers. 
Zandvoort deed door een 
doelpunt van Ferry Boom 
nog iets terug en leek op een 
gelijkspel af te stevenen. Tot, 
met nog drie minuten op de 
klok, de Vennepse spits van 
dichtbij het leer met het 
hoofd hard de Zandvoortse 
touwen injoeg. Opnieuw 
met lege handen dus.

Overige uitslagen 5e klasse 
D: VVC – HYS: 33; DSOV – 
Geel Wit: 00en DIO – THB: 
33. Waterloo was vrij.

en die ze speelt zeer hoog. 
Meestal speelt ze tegen meer 
ervaren leeftijdsgenoten maar 
dat schrikt haar zeker niet af. 

Imke is echter niet de enige 
uit het gezin Van der Aar die 
met het badmintonvirus is be
smet. Haar jongere zusje en 
broertje, de tweeling Bregje 
en Wessel (9), weten nu al de 
weg naar de Haarlemse bad
mintonhal te vinden. Bregje 
wordt nu zelfs al de nummer 
1 van Nederland bij de U9 
genoemd. Dit heeft ze ook 
laten zien bij Junior Master
toernooien in Amersfoort en 
Amstelveen. Tijdens deze toer
nooien werd ze 1e in de singel 
en in het dubbel. De mixpartij
en zijn een leuk verhaal want 
die speelt ze samen met haar 
broertje Wessel. In Amersfoort 
werd er nog een 2e plaats ge
haald maar in Amstelveen 
werd het toch echt de 1e 

plek! Eerlijkheidshalve moet 
ook gezegd worden dat het 
aantal jeugdspelers dat U9 
speelt, bij de jongens vele en 
vele malen groter is dan bij 
de meisjes. Wessel heeft het 
dus een stuk moeilijker dan 
zijn zusje.

Overigens speelt de tweeling 
ook regelmatig toernooien in 
een leeftijdsklasse hoger en 
ook daar zijn ze, met name 
in de dubbels, regelmatig te 
sterk voor de opponenten. 
Zo werd Wessel, samen met 
zijn maatje Denzell (zoon 
van Nederlands kampioen 
Joris Soerland), 1e tijdens de 
Masters in Amersfoort. Eind 
mei zijn de Nederlands Jeugd 
Kampioenschappen. Maar 
afwachten of er weer bekers 
mee naar huis worden geno
men voor de prijzenkast bij de 
familie Van der Aar, die onder
tussen uit begint te puilen!

dienst resoluut op reageerde, 
waren meer regel dan toeval. 
Het kon dan ook niet uitblij
ven dat er kaarten gingen 
vallen en die kwamen er ook. 
Uiteindelijk bleef de teller 
voor Voorland staan op 2 di
recte rode kaarten en een rode 
kaart door twee keer een gele 
kaart. 

Over het algemeen had Zand
voort het beste van het spel. 
Al na 10 minuten kon linker
verdediger Stein Stob belaar 
het leer panklaar op het hoofd 
van topscorer Michel de Haan 
leggen die er wel raad mee 
wist. Daarna kwam er een 
periode waarin Zandvoort 
het wat moeilijker had. Met 
name de snelheid van de 
beide vleugelaanvallers van 
Voorland werd een probleem. 
Gelukkig stonden de viziers 
van de beide heren en hun 
ploeggenoten niet op scherp, 
anders waren ze nog voor rust 
op een voorsprong gekomen. 
Het duurde tot de 75e minuut 
voordat Zandvoort de wed

strijd op slot gooide. Uit een 
corner kon Patrick Koper het 
kleinood nog net aanraken 
om de Amsterdamse doelman 
voor de tweede keer te passe
ren. De 30 was een individu
ele actie van Max Aardewerk 
die duidelijk maakte dat al
leen Zandvoort recht op een 
overwinning had.

Omdat kampioen CSW twee 
periodetitels heeft, de 1e en de 
3e, mag Zandvoort nu van die 
titel in de laatste periode ge
bruik maken. Via de nacompe
titie mag Zandvoort proberen 
promotie naar de 1e klasse af 
te dwingen. De laatste wed
strijd van het regulier seizoen 
is komende zaterdag om 14.30 
uur uit tegen Kennemerland, 
dat vorige week met 01 in 
Amstelveen won.

Overige uitslagen 2e klasse 
A: HBOK – Overbos: 50; 
Monnickendam – HCSC: 41 
(HCSC degradeert) Castri cum 
– Marken: 11 en ZOB – CSW: 
64.
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De Mannetjes
Maar liefst

14 lintjes 
uitgereikt

’Het oranje lint was 
zeker in de aanbieding?’

De 4 mei herdenkingen in Zandvoort zijn zeer stijlvol ver-
lopen. Opmerkelijk was dat er opnieuw meer belangstel-
ling was dan vorig jaar. Zowel bij de plechtigheid bij het 
Joods monument als bij de herdenking bij het nationaal 
monument, op de hoek van de Van Lennepweg en de Lin-
naeusstraat, waren meer belangstellenden waaronder 
veel schooljeugd. Met name dat laatste is zeer verheu-
gend, zij moeten later de herinnering weer doorgeven.

Voor de overname van het dorpsomroepers stokje, de 
klink, hadden zich vier Zandvoortse mannen aangemeld: 
Ype Brune, Marcel Meijer, Gerard Kuijper en Nanning de 
Wit. Zij moesten in twee roepen van ieder twee minuten 
zich bewijzen ten overstaan van de jury bestaande uit 
burgemeester Niek Meijer, wethouder Gert Toonen en 
dorpsomroeper Klaas Koper.

Zandvoort herdenkt in stijl Nieuwe dorpsomroeper

Ieder jaar wordt de belang-
stelling voor de herden-
king bij het joods monu-
ment op de hoek van de dr. 
Mezgerstraat groter. Was 
er vijf jaar geleden nog een 
handjevol belangstellenden, 
nu waren naar schatting 125 
mensen om 12.00 uur bijeen-
gekomen om de herdenking 
bij te wonen. Na een toe-
spraak van burgemeester 
Niek Meijer en het bidden 
door de rabbijn van de jood-
se gemeente Haarlem voor 

de zielenrust van de om-
gebrachte joden in de con-
centratiekampen, legden de 
burgemeester en zijn vrouw, 
de rabbijn, de wethouders en 
andere instanties een krans.

Algemene begraafplaats 
Omdat het dit jaar weer een 
speciale 4 meiherdenking 
was, werd er extra stil ge-
staan bij de oorlogsgraven 
op de algemene begraaf-
plaats en het monument op 
het Verzetsplein. Een klein 

gezelschap, onder wie de 
burgemeester en zijn vrouw 
en het 4 mei comité, legden 
kransen en bloemen bij het 
verzetsbeeld en een vijftal 
graven op de begraafplaats 
waaronder het graf van de 
onbekende soldaat en de 
vredesnaald aan het begin 
van de begraafplaats.

Verzetsmonument 
Even voor 20.00 uur arri-
veerde de stille tocht bij het 
verzetsmonument op de 
hoek van de Van Lennepweg/
Linnaeusstraat waar een gro-
te menigte al was verzameld. 
Ook hier was weer meer be-
langstelling dan vorig jaar. 
De gebruikelijke 2 minuten 
stilte om precies 20.00 uur, 
waren werkelijk oorver-
dovend. Na de ‘Last Post’ 
door een trompetter van de 
Haarlemse Damiateband, 
legden de burgemeester en 
zijn eega een krans namens 
de gemeente Zandvoort, 
gevolgd door een delegatie 
van de Nicolaasschool en 
vertegenwoordigers van al-
lerlei organisaties. Ook nu 
weer werd het Wilhelmus 
gezongen en declameerde 
mevrouw Stokman een ge-
dicht. Na het gebruikelijke 
defilé langs het monument 
door de aanwezigen, kwam 
de plechtigheid rond 20.30 
uur ten einde. Volgende week is het gemeentehuis 

op donderdag en vrijdag gesloten 
i.v.m. Hemelvaartsdag

Koper had aangegeven dat 
hij na het Stads- en dorps-
omroepers concours in onze 
badplaats, komende maand 
september, er de brui aan 
zou geven. Hij hoopt dit jaar 
80 te worden en vindt het 
genoeg.

Onder regie van de com-
municatiedeskundige van 
de gemeente, Claudia Plan-
tin ga, en de coaching van 
Koper werden de vier kan-
didaten klaargestoomd om  

op Koninginnedag een proe-
ve van bekwaamheid af te 
leggen. In hun eerste roep 
moesten ze zichzelf aan het 
publiek voorstellen en in de 
tweede roep een aantal be-
langrijke zaken over Zandv-
oort naar voren brengen. 
Uiteindelijk, na een toch wel 
lange beraadslaging van de 
jury, werd Gerard Kuijper tot 
winnaar uitgeroepen. Na het 
afscheid van Koper zal hij 
Zandvoort gaan vertegen-
woordigen.

Raadhuisplein 14
T. 023-573 64 61 - Zandvoort 

Actie week 18:
• Donker Oerbrood € 2,50
• Lijnzaadstokbrood € 1,95

Actie week 19:
• Zonnekorn € 2,50
• Aardbeienschelpje 
                               4 voor € 6,95

Stap ook eens binnen voor een 
lekker belegd broodje met één 

van onze heerlijke ambachtelijke 
salades en een lekker kopje koffie

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

MOEDERDAG-ACTIE!!!!
Bij aankoop van een 

(zonne)bril voor moeder 
nu naar keuze een luxe 

brilketting of een 
kinderzonnebril kado!!!

SEA OPTIEK, 
zichtbaar beter!

Kranslegging bij het verzetsmonument 
door de burgemeester en zijn vrouw

De gaande en de komende omroeper
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in memoriamfamilieberichten
9 mei 2009                                                    9 mei 2010

Ivar Steen

1 jaar uit mijn leven,
geen moment uit mijn gedachten!
Ik mis je. Ik hou van je.

Wendy

10 mei 2009    10 mei 2010

Hans Wobma

Als tranen een trap kunnen bouwen
 en herinneringen een brug
Dan klommen we met zijn allen naar boven
 en haalden je heel snel weer terug.

Pap, we missen je verschrikkelijk
Jeroen & Ellen & Marley

7 mei 1995                                               7 mei 2010

Willy Bijster-Halderman

Zo ver, zó ver   
van mij vandaan
al in een ander weten
en toch, en toch
heb ik je bij me
diep in mij
-meer dan ik kan zeggen-
ben je zó dichtbij
 
je zusje Margriet

Het kruisje dat ik bij mij draag
herinnert mij er telkens aan
dat ik als christen leven wil
en op Gods weg wil gaan.

Verdrietig over het verlies, maar dankbaar voor 
al zijn liefde, welke hij op zijn eigen manier heeft 
gegeven, delen wij u mede dat is ingeslapen 
mijn lieve man

Mattheus Johannes Kuyper

      Woerden,            Zandvoort,
  24 februari 1928         30 april 2010

Willa Kuyper – Vermeulen

Ir. Friedhoffplein 18 / 10
2042 BP Zandvoort

De crematieplechtigheid heeft inmiddels plaatsgevonden.

Herinner mij,
maar niet in sombere dagen.
Herinner mij in stralende zon,
hoe ik was toen ik alles nog kon.

Met een hart vol verdriet, en dankbaar voor alle 
liefde die wij van hem hebben ontvangen, geven 
wij u kennis dat, in zijn eigen vertrouwde 
omgeving, is overleden mijn lieve man, 
onze zorgzame vader en opa

Bob de Vries
11 juli 1943                                           29 april 2010

Magda de Vries - Smouter

Daphne, Francesco en
 Dylan

Dennis

 Chico

Onze dank gaat uit naar dr. Hermans en de Thuiszorg
voor de ondersteuning en goede verzorging.

De crematieplechtigheid heeft in besloten 
kring plaatsgevonden.

Hierbij delen wij u mede, dat na een lang en gezond 
leven van ons is heen gegaan onze 
allerliefste moeder, schoonmoeder en oma

J.B. van Honschooten – Verwer
weduwe van J. van Honschooten

9 oktober 1921                                 30 april 2010

          Zandvoort:  Hans en Tina
                   Sharon

Bergen op zoom:  Ferry en Lenie
                   Stephanie en Phylicia

                  België:  Jon en Pascal

                                En verdere familie

9 mei 2009                                                    9 mei 2010

Ivar Steen

Lieve papa

Je papa blijft je papa,
zo eigen en vertrouwd.
Je wilt hem niet graag missen,
omdat je van hem houdt!

We missen je en houden van je.
Je kanjers,

Kelly en Danny

Algemene uitvaartbegeleiding Zandvoort
Omdat u voor kwaliteit kiest!

~ Regelen en uitvoeren van de uitvaart 

~ Verzorging van overledene  
~ Begeleiding voor nabestaanden 

~ Persoonlijke aandacht 
    voor U en Uw dierbare 

Dag en nacht bereikbaar

023 -7515 666
Gevestigd in Zandvoort

Evert H. Schweitzer
Voor een stijlvolle en verzorgde uitvaart

UITVAARTZORGCENTRUM ZANDVOORT
Tollensstraat 67, 2041 PR  Zandvoort.

Telefoon (023) 571 32 78.
www.uzn-nederland.nl

UITVAARTCENTRUM HAARLEM
Parklaan 36, 2011 KW  Haarlem.

Telefoon (023) 532 87 50.
www.uitvaartcentrumhaarlem.nl

Sinds 1992
uw uitvaartondernemer in Zandvoort.
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Bevrijdingsdag. Het is alweer 
zó lang geleden: 65 jaar. Toch 
moet ik, voor 1940 geboren, al-
tijd aan die tijd denken. Vooral 
met deze dagen. Omdat mijn 
vader badmeester was in het 
Badhuis (waar nu het Kruidvat 
is gevestigd) konden we, nee, 
moesten we in Zandvoort blij-
ven wonen. Voor de jongeren 
onder ons: maar weinig men-
sen beschikten vroeger over 
een douche. Eén keer per week 
ging je als kind in de tobbe. En 
dat was dát. Verder maakten 
veel mensen gebruik van het 
badhuis. Wij woonden in een 
woninkje achter het badhuis. 
Samen met opa en opoe die, 
vanwege de oorlogssituatie, 
ook bij ons woonden. Totaal 
zeven personen. Klein maar 
gezellig. Eten was schaars 
maar dankzij een broer van 
mijn moeder kregen we wat 
extra toegeschoven. Hij ging, 
met mijn vader, regelmatig 
“de boer op”. Eten kopen of 
spullen ruilen voor eten. Echte 
honger hebben we gelukkig 
nooit gekend. Maar er werd 
in de oorlog ook zuinig met 
eten omgesprongen. Nog 
steeds kan ik moeilijk voedsel 
weggooien. Waarschijnlijk 
herkenbaar voor mensen van 
mijn generatie! Als je altijd 
zuinig hebt moeten zijn leer je 
dat vanzelf. Eén verhaal staat 
nog duidelijk in mijn hoofd 
gegrift. We hadden een baal 
rijst gekregen. Maar er zaten 
wat kleine, zwarte torretjes 
in.“Laten we het zeven”, zei 
mijn pa. Zo gezegd zo gedaan. 
Het was een gedoe van je-
welste! Toen sprak opa de ge-
denkwaardige woorden: “We 
malen de rijst en maken er 
meel van. Die enkele torretjes 
maken niks uit.” Zo gezegd zo 
gedaan. Het rijstemeel werd 
gebruikt om brood te bakken. 
En ook pulpkoek. Wat dat is? 
Het leek op appeltaart. Alleen 
bestond de vulling uit het 
geperste moes van de suiker-
biet. Heerlijk zoet en (toen) 
erg lekker! Ach, hon-
ger maakt rauwe bo-
nen zoet. Dat was in 
de oorlog zeker zo. En 
Ik? Ik leef nog steeds 
ondanks de torretjes!!

cartoon

Bevrijdingsdag
column
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dankbetuigingen

De KNRM organiseert komende zaterdag weer haar jaar-
lijkse open dag. Tijdens die open dag kunnen belangstel-
lenden alle informatie krijgen die zij willen hebben over het 
Nederlandse reddingswezen.

Open dag KNRM

In de loods aan de Thor becke-
straat worden de hele dag 
films vertoond en is er infor-

burgerlijke stand
24 april - 29 april 2010

Ondertrouwd:
Baas, Richard en: Berkhout, Liesbeth Annet.
Muntenaar, Sven en: van der Veen, Charissa Veronique.
Korstanije, Michiel Sebastiaan en: Huta Galung, Talitha Ewi.

Huwelijk:
de Nieuwe, Robert en: van de Wetering, Mariska. 

Overleden :
Kooijman geb. Freriks, Alida Wijnanda Theodora, oud 83 jaar.
van Dam, Rudolph Arnoldus, oud 63 jaar.
Raave geb. Moos, Johanna Hendrika, oud 87 jaar.
Bosch, Filippus Antonie, oud 60 jaar.

matie te verkrijgen over de 
reddingsmaatschappij. Voor 
degene die het willen, en 

misschien wel een zee met 
wat deining durven te door-
staan, bestaat de mogelijk-
heid om een tochtje met de 
Zandvoortse ‘redboot’ Annie 
Poulisse mee te maken. U 
moet zich dan melden op het 
strand, nabij het strandpavil-
joen Wander & Karin.

Hierbij danken wij u allen voor de steun, bloemen, 
kaarten en persoonlijke reacties die wij ontvingen 
na het overlijden van onze lieve man, 
dierbare vader en opa

Ilyas Ceyran

Familie Ceyran, 
Ristorante Andrea

Uw hartelijke blijk van medeleven, ons betoond na
het heengaan van mijn dierbare moeder en beste
vriendin door dik en dun,

Atie Wessendorp-Hofman

is een enorme steun geweest, waarvoor ik u mijn
oprechte dank betuig. 

C.C. Wessendorp

Zandvoort, april 2010

De kerkdiensten
staan deze week op pagina 10

De herdenkingsbijeenkomst in de Protestantse kerk is een 
goede plaats om met elkaar degene te gedenken die hun 
leven gaven voor de vrijheid. Met samenzang werd de her-
denking geopend met het lied: Heer, herinner U de namen. 
Daarna declameerden 2 leerlingen van de Nicolaasschool 
hun zelf gemaakte gedichten. 

De vossenjacht die door de stichting Viering Nationale 
Feestdagen Zandvoort op Bevrijdingsdag werd georgani-
seerd, was voor de kleinere Zandvoortertjes weer werelds. 
De vossen, leden van het comité en Wim Hildering, waren 
allemaal verkleed als figuren van de beroemde Amerikaan-
se striptekenaar Walt Disney.

Vervolgens zong het koor I 
Cantatori Allegri, onder leiding 
van Jan Peter Versteege, het 

indrukwekkende Yerusalaim 
en ook na de toespraak van 
burgemeester Niek Meijer 

Een ieder heeft recht op vrede

Vossenjacht weer werelds

vervolgde het koor met het 
bekende lied ‘Waar de blanke 
top der duinen’, wat menig-
een zachtjes meezong. In zijn 
toespraak stelde de burge-
meester ondermeer: “Niet al-
leen in de zwarte periode van 
Nederland maar ook nu zijn er 
op de wereld nog steeds grote 
groepen mensen die leven in 
angst en snakken naar vrij-
heid, veiligheid en vrede. Wat 
draagt u bij aan de vrijheid van 
een ander?” Na de declama-
tie van mevrouw T. Stokman 
met ‘staakt het vuren’ van 
Nel Benschop, werd de korte 
bijeenkomst afgesloten met 
het gezamenlijk zingen van 
het Wilhelmus. Onder begelei-
ding van het orgelspel van de 
heer H. van Amerongen stelde 
de grote groep zich op voor de 
stille tocht naar het nationaal 
herdenkingsmonument, hoek 
Linnauesstraat. 

De jacht voerde door het hele 
centrum van Zandvoort. Bij de 
finish van de vossenjacht, op 
het Kerkplein, werden de kin-
deren opgewacht door een 
springkussen.

’s Middags waren de senioren 
van Zandvoort weer van harte 
welkom in De Krocht, waar de 
traditionele bingo werd geor-
ganiseerd. Een volle grote zaal 
van De Krocht had plezier voor 
twee, vooral om de komische 
opmerkingen van de bingo-
leider. Tussen de bingoron-
den door speelde pianist Hein 
Schrama herkenbare deuntjes 
uit het verleden en heden die 
uit volle borst werden mee-
gezongen. Opnieuw een feest 
voor en in Zandvoort!

Leerlingen van de Nicolaasschool declameren eigen gedichten

Op zoek naar de Disney figuren
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Strandpaviljoen Boom 11
te Zandvoort
Tel.023-5717580

Op onze ouderwetse manier
Goulashsoep - 3 soorten vlees - Palacinka of

Vissoep - Zeebaarsfilet - Palacinka 

€10,50
Als brunch, lunch of diner. De gehele week door.

Graag tot ziens, fam. Boom

BEACHCLUB 7

FAR  OUT
Deze week Keuzemenu

Check de website voor de kaart.

Reserveren gewenst: 023-5717170

www.far-out.tv

Tapasbar Piripi
is op zoek naar,

 
een kok met kennis van 

de Spaanse keuken
 

medewerkers voor de bediening
 en afwashulpen 

voor meer info 0235712537

BY CHRIS KUIN

Naast onze à la carte kaart :
 driegangen menu voor € 29,50 

 Aspergesoep
iii

Hollandse asperges met beenham, 
gekookt ei, gekookte aardappels 

en Hollandaise saus
of

Hollandse asperges met huisgerookte zalm, 
gekookt ei, gekookte aardappels 

en Hollandaise saus 
iii

Mango ijs 

Dinsdag gesloten
Zeestraat 36

2042 LC Zandvoort
023-5736680

www.restauranthugoos.nl

 

 

 

 

Seniorenmenu: € 7,00 
Ma 14-09-09  Gebakken tartaar met gebakken aardappelen en spinazie 

Di 15-09-09  Kibbeling met frites, sla en sausjes 

Wo 16-09-09  Macaroni met een gebakken ei 

Do 17-09-09 Andijvie stamppot met een bal gehakt 

Vr 18-09-09  Vissticks met frites, doperwten en wortelen 

Za 19-09-09  Nasischotel met 1 stokje saté en een gebakken ei 

Zo 20-09-09  Kippotje met frites en sla 

Ma 21-09-09  Gebakken lever met aardappelpuree en rode kool 

Di 22-09-09  Scholfilet met gebakken aardappelen en wortelen 

Wo 23-09-09 Hutspot met warme worst en gebakken spek 

Do 24-09-09  Schnitzel met frites en witlof 

Vr 25-09-09 Gestoofde kabeljauw met aardappelpuree en bloemkool 

Za 26-09-09  Kippenbout met frites en sla 

Zo 27-09-09  Bal gehakt met gebakken aardappelen en bloemkool 

Bestellen voor 11.00 en bezorgd tussen 12.00 en 14.00 uur of eventueel tussen 16.00 en 
17.30 uur.  U kunt ook een plaatsje reserveren in ons restaurant om gebruik te maken 
van het seniorenmenu. Bent u in bezit van de ZandvoortPas, dan krijgt u een toetje 
gratis. 

Brasserie restaurant Harocamo 

Kerkstraat 14  |  023-5712102 

Geen zin om te kokkerellen? Gewoon Harocamo even bellen!
Wij bezorgen voor ieder wat wils, zoals broodjes, saté, 
spareribs, diverse visgerechten of een uitgebreid diner.
U kunt het zo gek niet bedenken!

Let op: Wij bezorgen gratis!
Ook de seniorenmenu’s à € 7,-- en de daghap à € 10,--

  Bel: 5712102 
  kijk voor meer info:
  www.harocamo.nl 

Brasserie restaurant Harocamo 
Kerkstraat 14, 2042 JE Zandvoort
Geopend van 9.00 tot 22.00 uur

Verwen moeder 
eens met een doos 
Leonidas bonbons

of met een Tummers taart
in hoedvorm.

Bestel tijdig.

Verras moeder met een 
Moederdag brunch of diner 

Moederdag brunch:
volwassenen € 17,50

kinderen € 7,50

3 gangen Moederdag menu:
Tartaar van rauwe zalm
met kerrie mayonaise

en een (eetbaar) boeketje
bloemen voor moeder

***
Gebraden kalfsoester met een

saus van rivierkreeftjes
***

Trifle van witte- en bruine
chocolademousse met 
rood fruit € 27,50 p.p.

Voor reserveringen of informatie: 023-5713200
www.beachclubtien.nl

www.wapenvanzandvoort.nl, 
Geopend van woensdag t/m zondag

Maak zondag 9 mei 
gebruik van de 

MOEDERDAG AANBIEDING 
4 voor 3 en 

moeder wordt vrijgehouden.

Zaterdag 15 mei 
DINER DANSANT met ´live music´

Het wordt ouderwets gezellig!
 U wilt zeker een plaatsje? Tel: 023-8223780
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Regelmatig klinkt de opmerking dat de grijze afvalbak veel te snel vol 
is. Dat kan makkelijk voorkomen worden door afval zoals GFT, glas, 
papier, textiel en plastic apart in te leveren. Daarnaast krijgt u extra 
ruimte door afvalzakken leeg te schudden in de bak. Gegarandeerd 
dat u de inhoud van twee volle zakken er nog bij kunt doen!

Het is dan ook niet meer nodig om de rolemmer met lading er bo-
venop aan te bieden. Dat  voorkomt weer zwerfvuil. Samen houden 
we zo ZANDVOORT SCHOON!?

Voor meer informatie bel de reinigingscontroleur: 023-5740200   

Volle bak met ZANDVOORT SCHOON!?  

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 spoor op zater-
dag 8 en zondag 9 
mei de dienstre-
geling sterk aan-
gepast voor het 
traject Zandvoort 
– Haarlem v.v. Op 
deze dagen zullen 
er geen treinen tus-
sen beide stations 
rijden. De NS zet 
bussen in die ook 
in Overveen zullen 
stoppen. Ook op 
het traject Haarlem 

– Leiden worden bussen in-
gezet. Tussen Haarlem en 
Amsterdam rijden per uur 
slechts 2 treinen. Op de tus-
senliggende stations ver-
trekt elke 10 minuten een 
bus. Reizigers moeten reke-
ning houden met 15 tot 45 
minuten extra reistijd. Voor 
de aangepaste reis- en bus-
tijden zie www.ns.nl. De NS 
hoopt op maandag weer 
volgens het reguliere tijds-
schema te kunnen rijden.

Discotheken op de bon
De discotheken Chin Chin 
en Fame, beide in de Halte-
straat, hebben onlangs de 
openingstijden overschre-
den en zijn daarvoor gestraft. 
Handhavers van de gemeen-
te Zandvoort betrapten bei-
de discotheken op het na 
03.00 uur binnenlaten van 
gasten, hetgeen verboden 

is. Beide bedrijven mogen 
een aantal dagen niet tot 
hun normale openingstijd 
open blijven. Fame is het 
zwaarst gestraft en moet 
een week lang om 01.00 
uur sluiten in plaats van 
05.00 uur. Chin Chin moet 
drie dagen om 01.00 uur 
dicht. “Beetje raar. Waarom 
zij maar drie dagen en ik 
een hele week?”, vraagt ei-
genaar Dave Douglas van 
Fame zich af. Bij navraag 
bij de gemeente bleek dat 
vooral de historie zwaar 
weegt. Ook het soort over-
treding weegt mee.

Exit Danzee
Afgelopen dinsdag is de 
stekker uit het vermaarde 
grand café Danzee aan 
het Kerkplein getrokken. 
Waarschijnlijk in opdracht 
van de deurwaarder heeft 
een gespecialiseerd be-
drijf nieuwe sloten op het 
pand gezet. Ook heeft 
men nog geprobeerd om 
via het huisadres van de 
oud-eigenaar contact te 
krijgen. Dit is echter niet 
gelukt. Afgelopen zondag 
was Danzee voor het laatst 
open. Danzee is niet het 
eerste bedrijf dat dit jaar 
de deuren moet sluiten. 
Al eerder gebeurde dat 
bijvoorbeeld bij Mirage en 
Reina.

Nijntje

Op het berichtje in deze 
rubriek van de alerte opa 
die vorige week mailde 
dat de handige zoekpalen 
met Nijntje op het strand 
verdwenen waren, heeft 
strandeigenaar Robin 
Mole naar van Beachclub 10 
meteen gereageerd. Vanaf 
deze week is het strand-
paviljoen voor alle kleine 
en grote peuters gemak-
kelijk te vinden. Nijntje is 
terug van weggeweest 
en staat, met badpak en 
het logo van Beachclub 10, 
trots boven op de blauwe 
paal. Misschien zijn er nog 
meer strandpachters die 
dit leuke initiatief gaan 
oppakken?

Dienstregeling 
NS aangepast
De NS heeft in verband 
met werkzaamheden aan 

Koninginnedag toch nog mooi

Zeepkistenrace trok veel bekijks

Wat begon met kou en af en toe een miezerig regenbuitje eindigde toch met stralend 
mooi weer. Warm werd het niet maar de zonnestralen deden velen zichtbaar goed. Het 
werd ook direct een stuk drukker tijdens de kinderspelen en de zeepkistenrace.

De zeepkistenrace van dit jaar werd onder een goed gesternte verreden. Mooi en droog 
weer en coureurs die er duidelijk zin in hadden. Een groot publiek had zich dan ook langs 
het parcours verzameld om de 73 zeepkisten twee keer de Oranjestraat af te zien rijden. 

Toch hadden velen de kou 
getrotseerd om al vroeg een 
goede plek voor de rommel-
markt, een terechte naam 
overigens die de lading bij-
na volledig dekte, te verove-
ren. Alom hoorde je dat het 
toch wel erg koud was en 

Door de vele deelnemers duur-
de het wel een beetje lang. 
De eerste zeepkist startte 
om 16.15 uur en om 17.45 uur 
waren nog niet eens alle wa-
gens, de een nog mooier dan 
de andere overigens, over de 
finish gegaan en dan moes-
ten ze allemaal nog een keer 
naar beneden. Het concours 
d’élegance werd overigens ge-
wonnen door de brandweer-
wagen die met loeiende sirene 
en zwaailichten die de harten 

dat de markt slechts traag 
in beweging kwam.

De burgemeester en zijn 
gade ontvingen traditiege-
trouw weer de gedecoreer-
den voor een Oranjereceptie 
op het raadhuis en stelde 

van juryleden Jan Lammers en 
Erik Weijers had gestolen. 

De einduitslag  
per leeftijdscategorie:
4-7 jaar: 
1. Thijs van der Wiel
2. Tim Steggerda
3. Joris Strijder

8-12 jaar:
1. Dylan Braamzeel
2. Duncan Kuiper
3. Bout Keur

ze de nieuw gedecoreer-
den, 14 in getal, voor. Hierna 
was het tijd voor het hijsen 
van de nationale driekleur 
en de aubade die dit jaar 
verzorgd werd door het 
Gemengd Zandvoorts Koper 
Ensemble.

13-17 jaar:
1. Tim van der Wiel
2. Paul Alesi
3. Danny Griffioen

18+: 
1. Francoise Draayer
2. Fleur Goemans

Originaliteitsprijs: 
1. De brandweer (Micky en 
Jourie)
2. Kitt (Paul Alesi)
3. Cake Wheels (Bram en Teun)

In alle vroegte op de rommelmarkt

Snelheid en concentratie

De gedecoreerden op het bordes

Winnaar van de originaliteitsprijs
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14 Koninklijke Onderscheidingen voor Zandvoortse inwoners
Burgemeester Niek Meijer heeft het de afgelopen week in de aanloop naar Koninginne-
dag heel druk gehad. In de dagen naar 30 april worden traditiegetrouw Nederlanders die 
een uitzonderlijke prestatie voor de samenleving hebben gedaan of nog doen, met een 
‘lintje’ geëerd. Dit jaar werd in Zandvoort een buitengewoon groot aantal dorpsgenoten 
in het zonnetje gezet.

Eén daarvan, de bekende 
Zandvoortse kapper Rob 
Peetoom, werd zelfs door 
minister van Economische 
Zaken, Maria v.d. Hoeven, 
op haar departement in 
Den Haag tot Ridder in de 
Orde van Oranje Nassau be-
noemd. Peetoom heeft veel 
voor de nationale kappers-
wereld betekend, en nog 
steeds, en steunt een groot 
aantal goede doelen finan-
cieel. Peetoom adviseert en 
steunt ook zijn medewer-
kers en medewerksters bij 
de start van bijvoorbeeld 
een eigen onderneming.

Burgemeester Niek Meijer 
heeft, samen met zijn me-
dewerkers, er alles eraan 
gedaan om de benoemingen 
geheim te houden. Zo werd 
Teun Vastenhouw dinsdag-
avond tijdens een training 
voor het tweede handbal-
team van ZSC verrast en 
werd ten overstaan van een 
volle kantine, en bijna met 
zijn mond vol tanden, door 
de burgemeester gedeco-
reerd. Vastenhouw kreeg zijn 
lintje voor een groot aantal 
vrijwillige taken die hij al ja-
renlang op zich neemt. Een 
dag later was het Marcel 

Meijer die in strandpavil-
joen Thalassa een terechte 
onderscheiding mocht ont-
vangen. Met name zijn inzet 
om het cultuurhistorische 
erfgoed van Zandvoort, via 
de Babbelwagen en lezin-
gen, te bewaren en uit te 
dragen werd geroemd.

’s Middag stonden twee vrij-
willigers van Nieuw Unicum 
in de schijnwerpers. De he-
ren Gerard Schilpzand en 
Gerard Bor kregen hun on-
derscheiding voor het ja-
renlange vrijwilligerswerk 
in de zorginstelling waar 

zij veelal bij sportieve be-
zigheden behulpzaam zijn. 
’s Avonds waren de beide 
initiatiefneemsters van de 
Zandvoortse Vierdaagse, 
Ankie Miezenbeek en Mar-
tine Joustra, het middel-
punt van de belangstelling. 
De beide dames kregen 
in het Rode Kruisgebouw 
hun onderscheiding, niet 
alleen voor de stichting 
Zandvoortse Vierdaagse 
maar zeker ook voor hun 
inzet voor het Rode Kruis en 
de Zandvoortse verkeersre-
gelaars.

Donderdagochtend was 
het groot feest in het raad-
huis. Toen werden er in de 
raadszaal maar liefst ze-
ven (eerst vijf en daarna 
twee) Zandvoorters door 
de burgemeester in het 

zonnetje gezet. De dames 
Tilly Boddaert, Annie van 
Leeuwen en Sandra Kluijs-
kens kregen voor diverse 
vrijwilligerstaken bij di-
verse organisaties, zoals de 
Zonnebloem, de Agathakerk 
en vluchtelingenwerk, die 
ze door de jaren heen en nu 
nog steeds uitvoerden hun 
‘lintje’ opgespeld. Jan Slager 
en Paul Sweers mochten ook 
een dankbetuiging van de 
koningin opgespeld krijgen 
voor jarenlang vrijwilligers-
werk voor de gemeenschap. 
Slager is vanaf het begin be-
trokken bij onder andere de 
Belbus en doet veel klussen 
bij mensen die daartoe niet 
meer in staat zijn. Hij bezigt 
de gevleugelde woorden: 
“Vraag het aan Slager en 
het komt voor de bakker!” 
Sweers zet zich in voor de 

Agathakerk in diverse hoe-
danigheden.

In de tweede sessie van 
de ochtend stonden Cees 
Wester en Kees Bruijnzeel 
in het centrum van de be-
langstelling. Ook deze he-
ren kregen de ook versier-
selen die behoren bij Lid in 
de Orde van Oranje Nassau 
opgespeld voor hun vrijwil-
lige werkzaamheden voor 
de samenleving onder an-
dere voor respectievelijk 
‘Onderling hulpbetoon’ en 
OVZ. En Meijer zou Meijer 
niet zijn om ook de partners 
van de gedecoreerden te be-
danken. “Als u hem of haar 
niet zou steunen, zou de 
samenleving er heel anders 
uitzien”, zei hij en overhan-
digde ook 14 ruikers voor het 
‘thuisfront’.

 Rob Peetoom Teun Vastenhouw Marcel Meijer Gerard Schilpzand

Jan SlagerSandra KluijskensAnnie van LeeuwenTilly Boddaert
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evenementen agenda

9 Muziekpaviljoen - Soerta Ferta, 13.30 – 16.00 uur

9 Jazz café - SPOOR 5 in café Alex, aanvang 16.30 uur

11 Postzegelavond - Clubavond Zandvoortse 
Postzegelclub. Pluspunt, aanvang 19.00 uur

13 Schaaktoernooi - 30e Louis Blok Rapid 
Schaaktoernooi, Gemeenschapshuis 

15+16 Historische Zandvoort Trophy - 
 Circuit Park Zandvoort 

16 Muziekpaviljoen - Zeemanskoor De Skumkoppen, 
 13.30 – 16.00 uur

16 De mooiste duetten - Kerkpleinconcert, 
Protestantse kerk

17 strandpachters volleybaltoernooi 

18 Circus Rigolo  - Prominentenavond, 
pakeerterrein De Zuid 

18 ANBO jaarvergadering - ALV in Gemeenschapshuis, 
 aanvang 14.30 uur

mei

VVV Zandvoort: 7 dagen per week geopend!

Alle 14 Zandvoorters die werden verrast met een Koninklijke Onderscheiding kwamen op Koninginnedag bijeen in het raadhuis

Gerard Bor

Paul Sweers

Ankie Miezenbeek

Cees Wester

Martine Joustra

Kees Bruynzeel

Medina Woninginrichters 
Nieuw!!!

Nu ook bij Medina verkrijgbaar:
Horren en zonwering voor binnen en buiten.

Knikarm schermen en markiezen
www.medinawoninginrichting.nl

023-531 78 40  •  Haltestraat 56  •  2042 LP Zandvoort

apr/mei w a t e r
Hoog Laag Hoog HoogLaag

do
vr
za
zo
ma
di
wo
do

-
-
-

0 1 . 1 5
02.06
02.46
03.18
03.52

06
07
08
09
10
11
12
13

05.00
05.44
06.44
08.05
09.25
1 0 . 1 4
1 1 . 0 4
1 1 . 4 5

10.04
1 1 . 1 4
12.40
13.46
14.26
15.00
1 5 . 3 5
16.07

1 7. 2 5
1 8 . 2 5
20.04
21 .36
22.35
2 3 . 1 5
23.44

-

22.25
23.59

-
-
-
-
-
-

waterstanden
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2e Halve
Prijs!
Op alle M Line-
matrassen 
en kussens.*

Haal meer energie uit de nacht!

Een slaapsysteem van M Line vormt zich automatisch naar de 
contouren van uw lichaam. Het resultaat is een ergonomische 
ondersteuning en betere bloeds omloop. Bovendien kunt u op 
M Line eenvoudig draaien tijdens uw slaap en bent u verzekerd van 
een perfecte ventilatie en hygiëne. Tijdelijk ontvangt u bij aanschaf 
van twee M Line-matrassen het tweede matras voor de halve 
prijs. Dan hoeft u hier ook niet meer van wakker te liggen!

*  Deze aanbieding is een samenwerking van M Line en de dealer. 
Vraag naar de voorwaarden bij uw verkoper.

www.mline.nl

Dreams & Daytime
Haltestraat 10c
2042 LM Zandvoort
Tel: 023-5737494

! WegenssuccesverlengdProfi teer tijdelijk nog van 
     deze unieke kans!

gdllleeengdjk nog van 

ng
kans!
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Dinsdag 11 mei komt de Zandvoortse gemeenteraad bijeen om te praten over het Plan van 
Aanpak Parkeernota. Dit plan was in de vorige commissievergadering besproken maar 
omdat Jerry Kramer (VVD) het terug wilde nemen naar de fractie om het intern nog een 
keer te bespreken, staat het nu op de agenda. 

Komende dinsdag raadsvergadering 

Ook zal de raad haar fiat moe-
ten geven aan de begroting 
2010 Stichting Openbaar 
Primair Onderwijs Zuid 
Kennemerland. De laatste 
paar agendapunten moeten 
ervoor zorgen dat de diverse 
commissies weer voldoende 
bezet gaan worden. Tevens 

zal er een nieuw buitenge-
woon commissielid worden 
geïnstalleerd en dat is er niet 
zomaar één. Niemand min-
der dan de fractievoorzitter 
van de PvdA in de oude raad, 
Pim Kuijken, zal opnieuw in 
de commissie Planning & 
Control zitting nemen voor 

zijn partij. “Ik ben weer op-
getrommeld omdat er nie-
mand op de kieslijst was 
die daarvoor in aanmerking 
wenste te komen. Vandaar 
dat ik weer in beeld kwam”, 
legt hij uit. Hierna zal ook een 
voorzitter voor de commissie 
Raadszaken worden gekozen.

In het nieuwe college komen we eigenlijk maar één nieuw-
komer tegen. Het is Andor Sandbergen, pas 36 jaar en 
daarmee een van de jongste wethouders die Zandvoort 
ooit gehad heeft. We stellen hem graag aan u voor.

De Zandvoortse VVV heeft een nieuwe directeur. Lana 
Lemmens heeft het stokje van Ferry Verbrugge overgeno-
men, die zich nu bezig zal houden met diverse projecten 
binnen de lokale VVV. 

Het Genootschap Oud Zandvoort en bibliotheek de Duin-
rand organiseerden gezamenlijk een presentatie van 
‘Scheefgegroeid’, het romandebuut van journalist Fred 
Dukker. Het samenwerkingsverband is om de Tweede We-
reldoorlog extra onder de aandacht te brengen. 

Andor Sandbergen (1974) 
is geboren in Zandvoort en 
heeft qua opleidingen voor 
de lange weg gekozen. Na de 
MAVO, HAVO en VWO is hij 
naar het HBO gegaan waar hij 
Bedrijfseconomie heeft gestu-
deerd. Na die opleiding met 
succes te hebben afgerond,  
heeft hij ook een post-HBO 
opleiding Controller gedaan.

Ondanks zijn nog jonge leef-
tijd heeft Sandbergen al een 
schakering aan ervaring in 
het arbeidsproces achter de 
rug. Zijn werkleven is zeer di-
vers. Via de bankwereld naar 
het interim management om 
uiteindelijk in de energiebran-
che te belanden. “Daar heb ik 
als procesmanager en het 
laatste jaar als manager van 
een Customer Contact Center 

Lemmens heeft in het afge-
lopen jaar steeds meer de 
dagelijkse managementtaken 
van de VVV overgenomen van 
Ferry Verbrugge. Verbrugge, 
tevens eigenaar van Pole 
Position in de Kerkstraat, is 
bij de start door de stichting 
aangetrokken als gangmaker 
en creatief initiator van de 
nieuwe VVV. Als zodanig be-

tekst en foto Nel Kerkman

Op 4 mei was de 75-jarige 
Kennemerlandse journalist 
Fred Dukker te gast bij de bibli-
otheek in Zandvoort. Bewust 
is gekozen voor deze dag om-
dat zijn boek ‘Scheefgegroeid’ 
over de Tweede Wereldoorlog 

gewerkt. Mijn medewerkers 
behandelden vragen van klan-
ten die moeite hadden om te 
betalen”, zei hij.
 
Zijn interesses zijn divers: van 
reizen tot aan lekker eten. 
Vooral zijn passie voor muziek 
springt naar voren. “Al jaren 
ben ik werkzaam bij de lokale 
radiozender ZFM. Daar heb ik 
ook diverse functies gehad: 
van hoofdredacteur, in het 
midden van de jaren 90, tot 
aan DJ van diverse program-
ma’s”, vertelt hij enthousiast.

Zijn beweegredenen om de 
politiek in te gaan zijn zeer 
ideologisch. “Rond de eeuw-
wisseling vond ik dat er te 
weinig mensen uit mijn leef-
tijdscategorie inspraak had-
den in de politiek. Dus ging 

kleedde hij tevens de functie 
van directeur. Verbrugge blijft 
nu als projectmanager bij de 
VVV werkzaam. In die functie 
gaat hij zich, samen met de 
nieuwe directeur en het zeer 
enthousiaste VVV-team, voor-
al richten op een nog sterkere 
marktpositie van toeristisch 
Zandvoort. De bedoeling is via 
projecten bij te dragen aan de 

gaat. Tijdens het voorlezen 
blijkt ondermeer dat verschil-
lende episodes zich afspelen 
in Zandvoort. Het verhaal 
geeft de aanwezigen meteen 
stof tot gesprek, want ieder-
een heeft zijn eigen verhaal 
over de oorlog. De titel heeft 
een dubbele betekenis want 

Zandvoort weer op de kaart zetten
Wisselingen bij VVV Zandvoort

Aangrijpende roman Scheefgegroeid 

Politiek interview - Andor Sandbergen

ik het zelf doen. Eerst op de 
achtergrond, maar de laatste 
jaren steeds meer op de voor-
grond. Gelukkig zie ik dat er 
steeds meer jonge mensen 
zich zijn gaan interesseren 
in de Zandvoortse politiek. Ik 
ben daarom ook blij dat de 
verjonging zich heeft doorge-
zet met Gijs de Roode en Jerry 
Kramer in de gemeenteraad 
en Martijn Hendriks als bui-
tengewoon commissielid, en 
natuurlijk ikzelf als wethou-
der”, legt hij uit.

Zijn doel als wethouder is om 
Zandvoort op de kaart te zet-
ten. “Daarnaast vind ik het be-
langrijk om de afstand tussen 
de gemeente en burgers, be-
drijfsleven en bezoekers aan 
de andere kant te verkleinen. 
Eigenlijk zijn er veel zaken die 
in Zandvoort moeten worden 
opgepakt om Zandvoort weer 
op de kaart te zetten. Het 
deltaplan Toerisme is daarin 
bijvoorbeeld essentieel. In dit 
deltaplan zitten veel facetten. 
Eén concreet plan wat snel 
aandacht nodig heeft is het 
parkeerbeleid. Burgers, be-
zoekers en het bedrijfsleven 
geven allemaal aan dat dit zo 
snel mogelijk opgepakt dient 
te worden”, blikt hij vooruit.
 
Tot slot heeft Sandbergen 
nog een opmerking: “Over 4 
jaar staat Zandvoort goed in 
de steigers en is de basis ge-
legd om in 2025 de parel aan 
de Noordzeekust te worden.”

ambitieuze doelstelling van 
de gemeente Zandvoort om 
het toeristisch verblijf in 4 
jaar tijd met 250.000 over-
nachtingen, op basis van circa 
1 mln. nu, te doen toenemen. 

Tevens heeft het bestuur 
van de stichting Marketing 
Zandvoort (SMZ), waaron-
der de VVV valt, een uit-
breiding ondergaan. Mr. 
José Coenraad, advocaat 
in Zandvoort die moet zor-
gen voor de juridische za-
ken, en I Fong Chi, voorzitter 
van de stichting Zandvoort 
Promotie en tevens secre-
taris van het bestuur van 
Circuits International/AICP, 
een wereldwijde organisatie 
van permanente en semiper-
manente circuits, waaron-
der alle bekende Formule 1, 
zijn nu formeel toegetreden 
tot de stichting. De posities 
van de bestuursleden Peter 
van Delft, Boudewijn van 
Vilsteren en Floris Faber blij-
ven in het bestuur van SMZ 
gehandhaafd. 

zowel lichamelijk als geeste-
lijk is de 6-jarige hoofdper-
soon scheefgegroeid. 

Ben Rups
Centraal in het verhaal staat 
het leven van Ben Rups, een 
jood die als kleine jongen in 
de oorlog aan den lijve on-
dervindt wat antisemitisme 
betekent. Jarenlang loopt hij 
nog steeds met haat rond en 
is op zoek naar zijn ware iden-
titeit. Rups belandt op oudere 
leeftijd bij een therapeute en 
zegt tegen haar: “Ik moest 
mijn identiteit niet slechts 
vijf jaar verbergen, maar ook 
in de decennia daarna.” Op 
haar aanraden schrijft Rups 
een aantal scènes uit zijn le-
ven op, zowel uit de oorlog als 
van daarna. Aan het eind van 
het boek is er ook nog een plot 
dat voor de nodige spanning 
zorgt. Hoewel Rups niet het 
alter ego van Fred Dukker is, is 
‘Scheefgegroeid’ voor 70% au-
tobiografisch. Het boek is bij 
Bruna Balkende te bestellen.

CDA-wethouder Andor Sandbergen

(vlnr.) Lana Lemmens, Ferry Verbrugge, José Coenraad en I Fong Chi

Journalist Fred Dukker met zijn boek
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VAN AACKEN 
GLASZETTERSBEDRIJF 
levering en plaatsing alle glassoorten.

NU OOK:
vernieuwen kozijnen & schilderwerk.

vrijblijvende offerte!
023-5720480 / 06-41374921
e-mail: aacken@kpnmail.nl

Goed nederlands 
sprekende 

schoonmaakster gevraagd 
als hulp in een 

makkelijk te onderhouden 
villa op de boulevard. 
1 ochtend in de week.  

Tel. 023 5713461
 ........................................................

Centimeters verliezen 
nog voor de zomer? 

Snel fit, soepeler en slanker 
zonder moeite?
Kom snel naar

 Slender You Zandvoort. 
Schoolstraat 3 

(zijstraat Haltestraat), 
tel. 06-19413733. 

www.
slenderyouzandvoort.nl

.........................................................
Bril verloren. 

Zwart montuur, merk 
Michel, in koker. 
Tel. 06-21817589

.........................................................
Raymond Koper 

en Corrie ten Boom 
spreken over hun koffers 

op ZFM Radio, 
zondagavond om 23.00 uur
.........................................................

‘Zo blijven dan: 
Geloof, Hoop en Liefde, 

maar de meeste van 
deze is de Liefde’. 
1 Kor.13:13 ,Bijbel

.........................................................
Gevr.: 

huishoudelijke hulp
 (pgb) wit betaald. 

Voor 3 à 4 uur per week. 
Ned. talig/niet-rokend. 

Tel. 5717563 (9-18u)

ZANDKORRELS
Behang- en schildersbedrijf 

Arnold Nijkamp 
Tel/Fax 571 31 72 

Mobiel 06-54 264 259 
Voor al uw behang-, wit- en 
schilderswerkzaamheden 

www.arnoldnijkamp.nl 
.........................................................

Autobedrijf Trade Ard. 
Lid BOVAG en NAP. 

Max Planckstraat 44, 
tel. 5730519 / 06-53498304 

www.trade-ard.nl
.........................................................

Beautysalon MYRNA 
Van Speijkstraat 2/101, 

2041KL Zandvoort. 
Behandeling volgens 

afspraak, ook ‘s avonds. 
Tel. 5720108 of 06-48318230
.........................................................

Auto kopen of verkopen? 
Een dure reparatie, onder-

houdsbeurt, APK of schade ?
Het kan altijd goedkoper!! 

Bel Patrick van Kessel 
06-55383624 of kijk op  
www.autoverkoper.nu

.........................................................
Het Pakhuis, 

een kring  loopwinkel 
waar van alles te koop 

is! Van serviezen en
 glaswerk tot meubels 

en van kleding tot boeken. 
De winkel is geopend 

op don-vrij-zat 10-17 uur. 
Info: 06 - 53693409

Noorderduinweg 48,  
(Corodex) Zandvoort.

.........................................................
L. Paap medische 

hulpmiddelen Aanmeten 
van Therapeutische 
Elastische Kousen.

Vergoeding via zorgverzeke-
raar. Bel voor een afspraak 

bij thuis; 06-51815360

ZANDKORRELS INVULBON
Met ZandvoortPas korting op een zandkorrel

Particuliere zandkorrel €7,50
Met ZandvoortPas €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 zandkorrel €12,50 (excl.BTW)
Met ZandvoortPas €10,-
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, Kleine Krocht 2
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 verkeerde of onjuiste inhoud 
van Zandkorrels. Zet- en typefouten voorbehouden. 

Tevens door u in te vullen:

Uw (bedrijfs)naam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Uw Zandvoortpas nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

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

1
2
3
4
5
6
7
8
9

APK KEURING
Alle merken vanaf € 29,-

vraag naar de voorwaarden

Bij grote beurt gratis!

Radio Stiphout
Grote Krocht 34-36
023 5732649

Komende zondag

Protestantse gem. Zandvoort
10.00 uur ds.mr. J.W. Verwijs
www.kerkzandvoort.nl

RK Parochie St. Agatha
10.30 uur Heer P. v.d. Smaal
www.aap-parochies.nl

RK Parochie Antonius & Paulus
10.30 uur Pastor IJ. Tuijn

kerkdiensten 
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C U L T U U R

Reik elkaar de hand

Vier nieuwe exposities in Zandvoort Laatste Jazz in Zandvoort 
van het seizoen

Stel je open voor elkaar en voor de Schepping, dat is het 
thema van de Taizé viering. De bijeenkomsten zijn een com-
binatie van teksten, gebed, stilte en meerstemmig zingen, 
afgeleid van de liturgie in het Franse klooster in Taizé. 

De maand mei staat in het teken van een aantal culturele 
gebeurtenissen. Zowel in de bibliotheek als in de Buzzzzhal-
te heeft een expositiewisseling plaatsgevonden. 14 leden 
van BKZandvoort exposeren vanaf 12 mei in Heemstede en 
kunstenaar Robert van Rossum heeft de galerie Kunst & Kof-
fie omgetoverd tot een spiegelzaal.

Komende zondag, 9 mei, zal het laatste jazzconcert van dit 
seizoen plaatsvinden in De Krocht. Voor deze laatste Jazz in 
Zandvoort editie is de Limburgse zanger Gé Titulaer te gast 
bij het Trio Johan Clement. 

Deze dienst is op 7 mei in 
de Agatha kerk aan de Grote 
Krocht. Aanvang 19.30 uur. Het 
inzingen begint om 19.00 uur. 
De liturgie is samengesteld 

Vanaf 1 mei is de gehele 
maand een bijzondere ten-
toonstelling in de exposi-
tieruimte in de bibliotheek.  
De tentoonstelling wordt 
verzorgd door acht leden  
van Studio A’rtistiek, een Haar-
lem se vereniging van ama-
teur-schilders. De kunstwer-
ken waren ook vorig jaar in de 
bibliotheek te bezichtigen en 
gezien de lovende kritieken 
die toen in het gastenboek 
werden geschreven, zijn ook 
deze keer de verwachtingen 
hoog gespannen. De leden  
van Studio A’rtistiek werken 

Titulaer is een zanger van 
internationale klasse, die bij 
onze oosterburen bekender 
is dan in zijn geboorteland 
Nederland. Titulaer is de va-
der van Idols-winnaar Boris, 
maar buiten dat veel meer de 
bekende zanger die wereld-
wijd op grote podia heeft ge-
staan samen met de grootste 
jazzartiesten.

Titulaer is al bijna 30 jaar een 
begrip in de Nederlandse mu-
ziekscene. Vorig jaar was hij 
nog in Zandvoort te bewon-
deren tijdens het concert in 
het kader van Jazz Behind The 
Beach op het Gasthuisplein. 
Zijn debuutalbum ‘What’s 
New’ bezorgde hem in 1979 
een Edison! Hij werd daarop 

door de werkgroep Taizé, een 
onderdeel van de Zandvoortse 
Lokale Raad van Kerken. Na af-
loop van de dienst om 20.00 
uur is er koffie en thee.

Zoekplaatje
De reacties op het zoekplaatje bld01488 
van vorige week waren niet overweldi-
gend. Gelukkig nam de heer Schuiten uit 
de Treubstraat contact op. Hij herkende in 
de onbekende persoon (linksonder) Piet 
Drommel. En volgens hem was de 2e van 
linksboven niet Piet v/d Sloot maar Jaap 
v/d Werff. 
Aanvullende reacties hierop zullen wor-
den geplaatst op de website www.oud-
zandvoort.nl. Volgende week weer een 
nieuw plaatje.

iedere week een dagdeel 
in hun atelier, Kleine Hout-
straat 126. De aan de vereni-
ging verbonden beeldende 
kunstenaar Sjak Jansen geeft 
geen les, maar begeleidt de 
leden in hun eigen creatieve 
ontwikkeling. Daarnaast 
heeft de vereniging jaarlijks 
museumbezoek, workshops 
en verschillende exposities 
op het programma staan. 
Het lidmaatschap van Studio 
A’rtistiek bedraagt € 20 per 
maand. Geïnteresseerden zijn 
altijd welkom om in het atelier 
rond te kijken en er de sfeer 

uitgenodigd op het tien-
daagse Nordring Festival in 
Helsinki, en won dat samen 
met Greetje Kauffeld over-
tuigend. Er volgden meerdere 
platen en CD-opnamen. Ook 
trad hij in de hele wereld op 
met wereldsterren als Toots 
Thielemans, Buddy Colette, 
Clark Terry, Diane Schuur, 
Eddie Daniëls en vele ande-
ren.

Het begeleidende Trio Johan 
Clement bestaat voor de ge-
legenheid uit Johan Clement 
(piano), Eric Timmermans 
(contrabas) en Gijs Dijkhuizen 
(drums). Het concert in De 
Krocht begint om 14.30 uur 
en de entreeprijs is € 15. 
Student betalen € 8.

te proeven. Meer informatie 
over Studio A’rtistiek is te ver-
krijgen via secretaris Paul van 
 der Smaal, tel. 5716415.

De Buzzzzhalte
De voormalige ruimte van 
de busrestauratie is door 
BKZandvoort omgetoverd 
tot de stijlvolle galerie 
Buzzzzhalte. Deze maand 
is er een wisseling met 4 
nieuwe kunstenaars waar-
van de schilderijen betrek-
king hebben op Zandvoort 
met als onderwerp: zon, zee, 
zand en strandleven. Mona 
Meier-Adegeest exposeert 
haar serie ‘Kinderen aan 
Zee’ en Nelleke de Blaauw 
toont onder andere duin 
en strandlandschappen. De 
prachtige keramische beel-
den van Femke Jorritsma en 
de fraai gevormde beelden in 
steen en brons van Margreet 
Mayenburg spreken voor zich-
zelf. Deze expositie is zeker de 
moeite waard om een bezoek 
te brengen. De kunstenaars 
exposeren van 29 april tot 
en met 26 mei en zijn soms 
zelf aanwezig tijdens de ope-
ningstijden. De galerie is ge-
opend op zaterdag en zondag 
van 12.00 tot 17.00 uur. 

Het Kunstbedrijf 
De leden van BKZandvoort 
hebben het druk deze 
maand. Van 12 mei tot 5 

Spiegelobject in galerie Kunst en Koffie Gé Titulaer vorig jaar tijdens Jazz behind the Beach

juni tonen 14 leden van 
deze kunstgroep hun meest 
recente werken in het 
Kunst  be drijf aan de Raad-
huisstraat 56a in Heem-
stede. Ook nu is er weer 
een rijk aanbod met diverse 
kunstobjecten. Het Kunst-
bedrijf is van woensdag t/m 
zaterdag van 13.00 tot 17.00 
uur geopend. 

Spiegelzaal 
Kunstenaar Robert van 
Ros sum is sinds 30 april 
te gast in galerie Kunst & 
Koffie in de Zeestraat 37. 
Momenteel maakt hij zeer 
bijzondere, maar vooral 
zeer speelse, driedimensio-
nale spiegellijsten. Zijn inte-
resse voor de Afrikaanse en 
Zuid-Amerikaanse kunst is 
daarin te herkennen maar 
dan wel met een Europees 
tintje: tulpen, tompoezen, 
de brandweer, een zwem-
bad en ook stierenvechten 
en Engelse drop hebben 
hem geïnspireerd. Naast 
Van Rossum zijn tevens 
vertegenwoordigd: Loes de 
Haan (schilderijen), Geralda 
Huisman (keramiek) en voor 
de Zandvoorters onze eigen 
Diny Driehuizen. Kom gauw 
kijken en laat u verrassen. 
Openingstijden: zaterdag en 
zondag van 13.00 tot 17.00 
uur en na telefonische af-
spraak: 023-5714816.



Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week 
Maak elke 
woensdag,
donderdag en 
vrijdag gebruik 
van de 4 = 2 
actie en dage-
lijks van onze 
dagschotel

Hartelijk welkom in het

www.wapenvanzandvoort.nl 
Gasthuisplein 10

2042 JM Zandvoort 
Tel.: 023-8223780

Maandag en dinsdag gesloten

Medina Woninginrichters 

www.medina-woninginrichting.nl

023-531 78 40 
Haltestraat 56
2042 LP Zandvoort

Aanbieding voor de maand mei: Tapijt Washington 4 meter 
breed - gratis gelegd - 26 kleuren van € 119,-- voor € 99,--

(Vouw)gordijnen	 Tapijt
Vitrages	 Vinyl
Luxaflex	 Laminaat
Zonwering	 Parket

Weet u dat wij ook hele  
mooie tuinverlichting

verkopen?
Pashouders 5% korting

 Hele maand mei  voor Pashouders:
Huisgemaakte Beenham, 

heerlijk bij de asperges,
 200 gram  € 3,98

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

Kampioen uit Noord-Holland
BORRELKAAS van het HUIS

Heel Kilo NU € 8,95

TEGOEDBON 
VOOR 1 GRATIS 

ZANDKORREL

Bestel nu de ZandvoortPas 2010

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 vanaf 1 januari 2010 tot en  
met 31 december 2010.

Uw op naam gestelde ZandvoortPas 
wordt, tezamen met een welkomstkado, 
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.

Plony’s
Haarwinkel

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

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

ZandvoortPas houders 10% korting



Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week 

Winkeliers: 
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
Massage bij Rosa - www.massagebijrosa.nl
Plony’s Haarwinkel - Kosterstraat
Toerkoop Reisbureau - Grote Krocht

Mode en trends: 
Belli E Ribelli Kinderkleding - Haltestraat
Bibi for Shoes - Kerkstraat
Blitzkickers - Haltestraat 61A
Graveer een keer - 023-888 77 58
Sea Optiek - Haltestraat

Wonen en onderhoud:  
Avenue Living & Giving - Kerkstraat
De Bode woonaccessoires - Kerkstraat
Koene Cleaning Service - 06-1432444
Medina woninginrichters - Haltestraat 
Marlène Sjerps Internet - 06-18868837
Versteege’s IJzerhandel - Pakveldstraat
Rep-it - 023-5719666 / 06-44696001

Horeca: 
Harocamo - Kerkstraat
Het Wapen van Zandvoort eten en drinken - 
Gasthuisplein 
Mollie & Co Restaurant - Verlengde Haltestraat
Open Golf Zandvoort - Duintjesveldweg 
Take Five aan Zee Restaurant - Strand nr 5
Zaras, Café Restaurant - Haltestraat

Lijst van deelnemende bedrijven 
(in alfabetische volgorde) 

info@koenecleaning.nl • 06-14 32 44 44 

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

Ondernemers opgelet:
Meedoen aan de ZandvoortPas 
vergroot uw vaste klantenkring

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

	 Enkele	voordelen	voor	u	op	een	rijtje:
•		 Ruim	1000	huishoudens	zijn	in	het	bezit	van	een	zandvoortpas
•		 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.zandvoortsecourant.nl/zandvoortpas
•		 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…)
•		 Ter	ondersteuning	zijn	gratis	toonbankstandaards	en/of	raamschildjes	verkrijgbaar,		
	 waarop	u	zelf	uw		ZandvoortPas	aanbiedingen	kenbaar	kunt	maken
•		 Vraag	naar	de	zeer	voordelige	tarieven	en	de	uitgebreide	mogelijkheden	

Dealer van Rivièra Maison, Colorique,
Braxton, Koeka, Bam Bam, Z8 & Beebielove.

Pashouders 10% korting!

Leuke handgemaakte lampen
voor in de kinderkamer

Kabel-internet/adsl installateur
helpt bij alle
PC-PROBLEMEN.
Advies en aanleg (draadloos) netwerk.
Ook avonden/weekend.
Rep-it, totaalservice voor
computergebruikers.
023-5719666 of 06-44696001.
Met garantie en KvK.

Startaanbieding:
Pashouders 25% korting
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Wekelijks de krant lezen op internet?
surf naar www.zandvoortsecourant.nl

HATJSIE, HATJSIE.
DE POLLEN ZIJN WEER IN DE LUCHT

ALTIJD 10% 
KORTING OP DE 
WINKELPRIJS
 
UITGEBREID 
ASSORTIMENT
 
WIJ ZIJN OOK 
WELEDA-PARTNER 
(u kunt bij ons ook 
de weleda-berichten 
wikkel inleveren)

Elvitaal, ELKE woensdag speciaal voor ú op de markt in Zandvoort.
Voor meer informatie kijk op www.elvitaal.nl of   

bel naar onze gezondheidsinfolijn: 0318-624114.

Tijd voor ELVITAAL 
PLANTAGO complex.
Zeer krachtige formule 
met plantago, 
quercetine 
en scuttelaria.

150 vegi-caps
.........................€ 14,95

Tegen inlevering advertentie

150 vegi-caps
.................€ 12,50
max. 3 potten per klant

MOEDERDAG-MENU € 29,50
Welkomstcocktail

***
Huisgerookte zalm met gemarineerde asperges,

ei en limoen-dillemayonaise
of

Dungesneden lamsham met mesclunsalade,
asperges en honing-tijmvinaigrette

***
Zeeduivel met witte asperges,

romige aardappelmousseline en hollandaisesaus
of

Ribeye van de grill
met huisgemaakte rosevalfrites en roquefortsaus

***
Trio van Belgische chocolade

Boulevard Paulus Loot, paviljoen 5, Zandvoort. 
Voor reserveringen 023-5716119/info@tfaz.nl

THOMASHUIS ZANDVOORT 
zoekt een

HUISHOUDELIJK MEDEWERKER

20 uur per week
 (maandag t/m vrijdag  9.00u-13.00u)

Nieuwsgierig?
Kijk voor meer informatie en de volledige va-
catureomschrijving op onze site: 
www.thomashuiszandvoort.nl
of mail naar reina.thomashuis@live.nl
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                          Marijke Dessing

schappelijke begeleiding centraal staat. Men reist in kleine 
gezelschappen van deelnemers met gelijkgerichte belang-
stelling met naast het hoofdthema van de reis eveneens 
aandacht voor het vakantieaspect. “Toen de reisactiviteiten 
van de stichting in 2002 ondergebracht werden in een BV, 
werd ik directeur”, aldus Marijke. Academische Reizen geeft 
drie keer per jaar het reismagazine ‘Cultoura’ uit en daarvan 
is zij hoofdredacteur. Samen met bekende wetenschappers 
verzamelt zij het hele jaar informatie en stippelt zij de unieke 
reizen uit, in totaal tachtig waarvan zestig in Europa. Vele 
reizen leiden naar Italië, vaak naar de bekende centra, die 
vanuit een bepaald thema bekeken worden. Voorbeelden 

zijn Romeinse villacultuur in Pompeii en omgeving, de 
kunst van de Medici in Florence of de architec-

tuurbiënnale in Venetië. Zelf leidt zij inci-
denteel een reis naar de weinig bezoch-

te streek Le Marche: groene heuvels 
met op de toppen middeleeuwse 

stadjes en de besneeuwde 
Apennijnen op de achtergrond! 
Verder zijn er muziekreizen 
naar Baden-Baden, Berlijn of 
Praag; kunst- en cultuurreizen 
naar Mongolië, Maleisië of klas-
siek Griekenland. De reizen van 

Academische Reizen zijn niet be-
paald goedkoop, maar standaard 

inbegrepen is vrijwel alles met zeer 
goede hotelaccommodaties en maal-

tijden.

Per 1 maart van dit jaar is Marijke wat rustiger aan 
gaan doen en werkt zij nu drie dagen per week. “Hierdoor 
kan ik eindelijk meer profiteren van alles dat Zandvoort te 
bieden heeft. Destijds heb ik enorm genoten van de opera 
Carmina Burana van Carl Orff op het Fenemaplein en ook de 
open atelierdagen zal ik zeker weer gaan bezoeken. Vroeger 
heb ik regelmatig hier getennist en enige tijd gegolfd. Ook 
mijn andere hobby pianospelen zal ik weer oppakken. En 
ik ga zeker genieten van alle gezellige restaurants op het 
strand. Tevens ben ik zeer geïnteresseerd in het leven in 
Zandvoort voor de Tweede Wereldoorlog. Het prettige van 
Zandvoort is zonder meer een zekere sociale controle: ik ben 
gewend met de trein te reizen en vind het fantastisch dat 
ik vooral ’s avonds laat zonder zorgen naar huis kan lopen!”, 
zegt zij met nadruk. Ons dorp heeft er een extra betrokken 
bewoonster bij gekregen.

Dorpsgenoten

Marijke is geboren in Haarlem, maar groeide op 
in het Gooi. Na haar middelbare schoolop-
leiding is zij in België de studie tot tolk 
Frans en Italiaans gaan volgen, waar 
zij enige tijd met haar voormalige 
partner bleef wonen. “Aangezien 
mijn moeder alleen kwam te 
staan en naar Zandvoort verhuis-
de, besloot ik bij haar in de buurt 
te komen wonen en zodoende 
kwam ik al in 1975 hier terecht”, 
geeft zij aan. Mede doordat zij 
een talenknobbel heeft en veel 
van reizen houdt, is ze als reisleid-
ster gaan werken. Hierbij liet zij in 
het begin veel Amerikanen freelance 
heel Europa zien en was zij in Rome gids 
voor Nederlandse pelgrims. Daarna kwam 
Marijke in dienst bij een grote touroperator en 
bezocht zij onder andere Marokko, Mexico, Guatemala, Iran 
(nog in de tijd van de Sjah), Sri Lanka, India en Afghanistan. 
“Het is een heel mooi land, vooral het noorden, waar veel 
Boeddhistische kunst te vinden is, maar destijds konden wij 
ook veel Russische tanks waarnemen. Het was beslist een 
tijd, waarin mijn blik verruimd werd, maar aan de andere 
kant ben je nooit thuis want soms bleef ik wel vier maanden 
weg. Je leeft in hotels en verblijft veelvuldig midden in de 
nacht op vliegvelden. Op den duur is dat slopend”, herinnert 
zij zich. 

In 1982 trad Marijke toe tot de Stichting voor Academische 
Reizen. Deze stichting organiseert ruim veertig jaar culturele 
reizen op het gebied van kunst, archeologie, geschiedenis, 
muziek, etnografie, geografie en biologie, waarbij de weten-

Marijke Dessing

door Erna Meijer

Over het algemeen besteden wij in deze rubriek aandacht 
aan dorpsgenoten, die op een of andere manier door werk-
zaamheden, vrijwilligerswerk en/of hobby nauw betrok-
ken zijn bij Zandvoort. Er is echter een categorie bewoners 
die, met name door het werk elders, minder vaak in de ge-
legenheid is om regelmatig ‘mee te draaien’ in de diverse 
activiteiten die hier volop aanwezig zijn. Toch voelen ook 
zij zich zeer verbonden met ons gezellige dorp! Een van 
hen is Marijke Dessing, aan wie ik u deze week graag wil 
voorstellen.

Weer

Temperatuur

Max 13 10 12 14

Min 6 7 6 6

Zon 85% 20% 35% 55%

Neerslag 35% 65% 35% 45%  

Wind nno. 4 nno. 4 nw. 3 nno. 3

Eerste meihelft 
koel en vrij nat 

Het weekend weerbericht van zandvoort en omgeving

April 2010, op veel plaat-
sen een zeer droge en 
bijna onovertroffen zon-
nige maand, werd op 3 
mei al ruimschoots gepas-
seerd qua neerslagsom. 
Waarschijnlijk hadden 
we ook nog de koudste 
meistart sinds 1979, want 
afgelopen zondagavond 
werd er op een enkele 
plaats in het noorden van 
Nederland natte sneeuw 
gemeld. 

De Bilt had op 3 mei trou-
wens een maximumtem-
peratuur van ruim 7 gra-
den en dat was hier de 
koudste derde mei ooit. 
Dit gold eveneens voor 
Kennemerland met zelfs 
6,5 graden maximaal. 

Dinsdag verliep al een 
stukje beter en ook be-
vrijdingswoensdag 5 mei 
gaf (na een koude nacht) 
nagenoeg droog weer bij 
weliswaar nog een vrij mo-
deste meitemperatuur. De 
zon deed het best goed op 
de dag dat ons land vijfen-
zestig jaar terug werd be-
vrijd. Destijds in 1945 had-
den we het mooiste weer 
van de wereld in geheel 
Nederland. 

Aan het einde van de week 
komt er een nieuwe versto-
ring aan in de vorm van een 
zich expanderende depres-
sie via Duitsland. Mogelijk 
levert dat weer regen van 
betekenis op en het is nog 
maar de vraag of het aan-
staande weekend accep-
tabel weer zal geven. Met 
wat geluk valt het hier aan 
de westkust nog wel mee. 

Vooral op vrijdag neemt de 
regenkans sterk toe. Het 
kwik levert dan ook weer in 
met slechts 10 graden op 
de kwikbuis, of ‘t thermo-
metersdisplay.  Ook na het 
aanstaande weekend blijft 
het vooralsnog koel en wis-
selvallig en waarschijnlijk 
geldt dat beeld voor de rest 
van de eerste meihelft.

In de verste verte is er geen 
zicht op warm en stabiel 
voorzomerweer, hoewel 
de kans op een prima 
weerbeeld met tempera-
turen van 22-25 graden in 
de tweede maandhelft wel 
toeneemt. Meer weer, ook 
over de aanstaande war-
me(!) zomer is er op www.
weerprimeur.nl 

weerman Marc Putto 

Het gebeurt opvallend vaak dat een zeer droge maand, 
met op sommige plaatsen maar 20 millimeter regen, 
wordt gevolgd door een maand waarin meer dan die 
hele maandhoeveelheid al binnen enkele etmalen bin-
nen is. Zo’n situatie hadden we afgelopen zondag en 
maandag ook.

 Do. Vr. Za. Zo. 

De kledinginzamelactie op zaterdag 24 april heeft een mooi 
resultaat opgeleverd. In totaal werd in de regio ruim 7.880 
kg aan kleding ingezameld, waarvan 1.350 kg in Zandvoort. 

Goed resultaat voor Sam’s kledingactie

De opbrengst van de in-
gezamelde kleding gaat 
naar een project in Kenia, 

waarbij de lokale bevolking 
wordt geholpen om perio-
des van droogte beter door 

te komen door bijvoorbeeld 
het creëren van nieuwe wa-
terbronnen. 

Sam’s Kledingactie voor 
Mensen in Nood wil alle 
vrijwilligers en kledingge-

vers hartelijk danken voor 
hun bijdrage! Op www.
samskledingactie.nl vindt 
u meer informatie over de 
gesteunde projecten en 
een overzicht van de vaste 
inleverpunten. 
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Pluspunt Zandvoort
Flemingstraat 55

023. 574 03 30
www.pluspuntzandvoort.nl

Curso de Verdana de Español
Zomercursus Spaans
Enige kennis van de Spaanse taal is vereist.
Woensdag 20:00 – 22:00 hora
26 mayo t/m 30 junio

Hoe overleef ik een vakantie 
in een Spaans sprekend land?
Een cursus Spaans gericht op vakantie voor beginners en 
licht gevorderden.
Woensdag 18:30 – 20:00 hora
26 mei  t/m 30 juni

Zomercursus Hatha Yoga
Vrijdag 11:00 – 12:00  14 mei t/m 9 juli 

Schermen 8 t/m 12 jaar
Woensdag 16:00 – 17:00 uur  22 september t/m 15 december 

Website bouwen voor Kinderen
Vrijdag 16:00 – 17:30 uur  10 september t/m 22 oktober

Faalangst Training 9 t/m 12 jaar
Dinsdag 15:30 – 17:00 uur  20 september t/m 29 november

Sociale Vaardigheden 6 t/m 9 jaar
Dinsdag 15:30 – 17:00 uur  21 september t/m 30 november

Peuters in Beweging 2 t/m 4 jaar
Woensdag 9:30 – 10:30  22 september t/m 1 december

Pimp up your bike / Fietsreparatie
Vrijdag 17:15 – 18:45   5 november t/m 10 december

Workshop Numerologie
Maandag 13:00 – 16:00  27 september

Omgaan met Hyperventilatie / Stress
Dinsdag 19:00 – 22:00 uur  28 september t/m 12 oktober

Yoga Actief
Dinsdag  10:00 – 11:30 uur 
  20:00 – 21:30 uur  5 oktober t/m 14 december

Hatha Yoga
Vrijdag 11:00 – 12:00 uur  24 september t/m 17 december

Vanaf september verschillende talencursussen:
Spaans, Engels en Frans

Verschillende computercursussen:
Website bouwen en onderhouden, Digitale foto
bewerking, Excel en Word

Nieuwe creatieve cursussen:
Klussen voor vrouwen, Natuurlijke Muur
afwerking, Intuïtief tekenen en schilderen, 
Aquarelleren, Open atelier, Beeldhouwen en 
boetseren  

Kijk voor het nieuwe aanbod op onze website:
www.pluspuntzandvoort.nl

voor meer informatie en inschrijfformulieren: 
www.pluspuntzandvoort.nl of 023 574 03 30

www.zandvoortsecourant.nl

Verschijnt iedere donderdag en wordt gratis
huis-aan-huis bezorgd in heel Zandvoort en Bentveld!
Kantooradres: Kleine Krocht 2 • 2042 JN Zandvoort 
Tel 023 – 5732 752 • info@zandvoortsecourant.nl
Openingstijden: maandag en dinsdag 09.00 - 17.00 uur.
Overige dagen op afspraak.
Advertentie acquisitie: Letty van den Brand-Kinderdijk 
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Bloemendag
voor alle lieve mama’s…

Specialist voor al uw bloemwerken.

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

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

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

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

Ilj
a

column
Svennie !

Metz on the Beach
Wie zin heeft om een een keertje een strandfeest te beleven op een strand waar 
je niet zo snel aandenkt, kan een kijkje nemen op Metz on the Beach. Het feest 
vindt plaats op het zandstrand van Rockanje Beach.  Hier alvast een voorproefje 
wat je allemaal kunt verwachten.

 

Donderdag 6 mei:
I Love Dondernacht in de Stalker met DJ’s Mike Harvies, 
Ferocious, Willy Funka en Quilliano. Goed nieuws voor stu-
denten. Op vertoon van je studentenkaart is de entree niet 
€ 6.-, maar slechts € 4.- Altijd fijn zo’n korting! Zou hou je 
geld over voor een extra biertje! Locatie: Stalker, Kromme 
Elleboogsteeg 20, Haarlem. Entree: € 6.- Op vertoon van de 
studentenkaart: € 4.- Tijd: 24.00 tot 05.00 uur. 

Vrijdag 7 mei:
Heb je echt even zin om helemaal uit je dak te gaan? Al 
je zorgen van je af te dansen? Ga dan naar Dikke Dubstep 
ft. High Rankin in het Patronaat! Maar ook met Chasing 
Shadows en Brutuzz voor de drum and base, hiphop, dub-
step  en electro. Entree: € 10,-. Tijd: 23.00 tot 04.00 uur.

Zaterdag 8 mei:
Eindelijk, het is zover. De 538 Dance Department krijgt een 
eigen clubavond. Elke zaterdag in de nieuwe Amsterdamse 
Club Air: the On Air 538 Dance Department. Kan je er zelf 
niet in leven de lijve aanwezig zijn? No problem. Volg de 
uitzending live vanuit de club van 01.00 tot 04.00 uur. De 
line-up voor vanavond is Silicone Soul en Jerome Sydenham. 

Zondag 9 mei:
- Sexy on the Beach bij Beachclub Vroeger met sexy live 
on stage o.a. Knowledge, Fouradi, Dimitri Nikita en Tjen. 
Entree: € 10,-. Tijd: 14.00 tot 00.00 uur. 
- Click on the Beach bij Woodstock 69. Met Michel de Hey,  
Secret Cinema, Wouter de Moor, Remy en Vincenzo de Bull. 
Entree: € 8,50. Tijd: 15.00 tot 00.00 uur.

door Sutiah van Netten

Zo, Koninginnedag zit er 
weer op! The place to be on 
Queens dag is voor mij toch 
Amsterdam. Ik ben daar niet 
de enige in. Heel Nederland 
leek naar Amsterdam te zijn 
afgereisd. Het was weer een 
gekke huis. Al die honderden, 
nee, duizenden in oranje verkle-
de feestende mensen. Je komt 
nauwelijks een meter vooruit. 
Je krijgt glazen bier over je 
heen gegooid en overal is kei-
harde muziek, maar de sfeer is 
top. “What’s happening? The 
Dutch al getting wild, drunk 
and orange. Heavy shit. I like 
it. Let’s get Dirrty!”, zei een Ier 
tegen me. Ik vond het ook wel 
erg ‘dirrty’, want het was één 
grote ravage, een zwijnenstal. 
Op de grond zag ik weggegooi-
de blikjes, glazen, flessen, open 
vuilniszakken, etensresten en 
achtergelaten troep van de vrij-
markt. Koninginnedag eindigt 
altijd met een berg afval van 
duizenden mensen. Wat een 
zooitje. Wie gaat dat allemaal 
opruimen?! 

En dan komen mijn helden en 
heldinnen op de proppen: onze 
vuilnismannen en vuilnisvrou-
wen. Wat zouden we zonder 
hen zijn? Een stel slonzen en 
viespeuken. Ongelofelijk, wat 
wij aan rommel achterlaten. 
De volgende dag ziet het cen-
trum er uit om door een rin-
getje te halen. Alsof er geen 
Koninginnedag is gevierd, zo 
netjes. Mijn diepe repect voor 
iedereen die in de schoon-
maakbranche, vuilnisbranche 
of ophaaldienst werkt. Niet ie-
dereen kan het opbrengen om 
andermans vuile troep elke dag 
op te ruimen. Onze vuilnisman-
nen staan voor dag en dauw op, 
ruimen de troep op en vegen de 
straten schoon. Zodat wij in een 
schone stad kunnen lopen. Wij 
maken er vervolgens weer een 
rommeltje van. It’s the circle of 
Garbage! De schoonmaak sta-
kingen zijn achter de rug en de 
wensen zijn na veel gedoe inge-
willigd. Die 3% loonsverhoging 
is driedubbel dwars verdiend, 
maar wat ze volgens mij 
vooral van ons allemaal 
verdienen is waardering 
en respect! Su

ti
ah
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Get Dirrrty!

door Ilja NolteeKijk ‘m shinen

Andries Filmer: 

“Je moet niet bang zijn om 

je zekerheden te verliezen”

Andries Filmer, bijna 50 jaar en gelukkig getrouwd met Anja, is al 

meer dan 33 jaar ondernemer. Hij is een pionier in hart en nieren ook 

al zal hij, de bescheidenheid zelve, dit nooit over zichzelf zeggen.

Filmer is in 1977 voor zichzelf begon-
nen toen hij, samen met zijn broer 
Jan, strandpaviljoen 11 overnam. Een 
eigen bedrijf runnen betekent: lange 
dagen maken om de gasten van alle 
gemakken te voorzien. Zo kon het ge-
beuren dat  de gebroeders Filmer ‘s 

door Arjen Schuiten

Strandfeest Metz on the Beach vindt plaats in Cinq Club de Plage.  De eerste editie 
van Metz on the beach is op zondag 18 juli. Vanaf ongeveer 17.00 uur draait DJ Matts 
Sytles om je even  lekker op te warmen. Daarna barst het feest los met een exclu-
sieve drie uur durende set van niemand minder dan DJ Erick E. Hij wordt bijgestaan 
door zijn vaste MC Yanto. Dit duo zal jou het ultieme zomerse Ibiza gevoel bezorgen. 
Voor de afsluiting zorgen de Latin Lovers en DJ’s Chris Rox en Jasper Clash gaan 
door tot in de late uurtjes. De afsluiting op 18 Juli is in handen van de mannen van 
Latin Lovers. Ook zij weten wat een beachparty nodig heeft om zich te onderschei-
den van de overige strandfeesten. Chris Rox & Jasper 
Clash zullen back2back doorgaan tot in de late uur-
tjes. Als je geen genoeg krijgt van Metz on the beach, 
dan heb je geluk. De tweede editie vindt plaats op 
15 augustus. Het strandfeest start om 17.00 uur met 
DJ Denniz. Daarna is het DJ Roog die een exclusieve 
drie uur durende set weggeeft. Op beide edities zal 
top-percussionist Cherokee flink te keer gaan op de 
conga’s, bongo’s en timbales! 

Krijg je er al zin in? Wees er dan snel bij. De eerste 
honderd kaartjes per editie kosten in de voorverkoop 
€ 10 (via www.easyticket.nl). Aan de deur: € 15,-. Tijd: 
17.00 tot 01.00 uur. 

What’s	Happening?

nachts windschermen gingen schil-
deren, zodat  zij dan de volgende dag 
meer stoelen konden verhuren bij 
een voorspelde koude noordenwind.

Na 10 jaar vonden ze het tijd voor 
een nieuwe uitdaging. Dit werd de 

toenmalige ‘Kousepael’ dat zij om-
toverden in café Neuf. Andries moest 
wel erg wennen aan het feit dat gas-
ten aan de bar bleven staan en hem 
aangaapten op zoek naar een goed 
gesprek. Hij was immers gewend van 
het strand dat de gasten terug naar 
het terras of strand gingen. Maar de 
verhalen van de gasten waren vaak 
erg leuk en verrassend. 
Tijdens de periode van café Neuf is 
Andries gefascineerd geraakt door 
het innoveren en automatiseren van 
bedrijfsprocessen. Zo kon het zijn dat 
zijn bedrijf in de jaren negentig de 
meest volledige geautomatiseerde 
cafégelegenheid van Nederland 
was. De muziek, de voorraad, het 
kassasysteem, kortom alles was ge-
automatiseerd. Nadat café Neuf een 
goedlopende horecagelegenheid 
was geworden, inclusief restaurant, 
werd het weer tijd voor iets nieuws: 
het internet.

In 1997 startte Andries Netexpo 

Internet. Het begon met de vervaar-
diging en hosting van eenvoudige 
websites en groeide uit tot een full 
service internet bedrijf waar 25 per-
sonen werkzaam zijn. Hij vindt het 
maar luxe: de weekenden vrij en dan 
ook nog eens ‘kantooruren’. Filmer, 
die de Horeca gewend was, geeft dan 
ook gekscherend aan: “Echt werken 
kan ik het niet noemen.” 

Filmer, dit jaar 50 jaren jong, vindt het 
weer tijd voor iets nieuws en heeft 
zijn bedrijf inmiddels verkocht aan 
zijn zakenpartner. Hij gaat samen 
met zijn vrouw Anja enkele maan-
den op reis in India. Daarna gaat hij 
zich ondermeer bezighouden met de 
publicatie van artikelen over ‘free-’ en 
‘open source’ software. Tussendoor 
gaat hij ook nog even met zijn vrien-
denclub de bekende Route 66 rijden, 
dwars door de Verenigde Staten en 
allemaal op de motor. Hij blijft ten-
slotte een ondernemer die slecht stil 
kan zitten.
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Bitumineuze dakbedekkingen Goot vernieuwing en reparatie
Pannen daken Koper en zinkwerk
Shingle daken Loodwerkzaamheden
Zinken en koperen daken Hemelwater afvoeren
Dakterrassen Stormschade en onderhoud
Dakisolatie Ook voor uw schilderwerken

Voor al uw voorkomende dakwerkzaamheden
Garantie 10 jaar op materiaal en uitvoering Tel: 023-573 1390
Bel voor vrijblijvende offerte of dakadvies Fax: 023-573 1393

DAK –  LOOD –  EN ZINKWERK

Karim en Mo
www.autobedrijfkarimo.nl

Curiestraat 10, 2041 CD Zandvoort T. 023-5733792
F. 023-5733793 E. autobedrijfkarimo@planet.nl

Onderhoud en reparatie alle merken
Occasions in - en verkoop

APK

Wekelijks veel interessante aanbiedingen met uw ZandvoortPas
  Vraag nu uw Zandvoortpas 2010 aan! Kijk snel op pagina 12 en 13

Beplanting voor
tuin en

plantenbakken.
Diverse soorten 

potgrond, tuinaarde 
en bemesting.

Hemelvaartsdag geopend!

Van Stolbergweg 1 -  Tel. 57 170 93

Mamma  Je t’aime       9 mei moederdag

Schitterende cadeauS voor de allerliefSte moeder

CACHAREL NOA

Eau de Toilette 100 ml

van € 83,80

49,50

CACHAREL LIBERTÉ

Eau de Toilette 30 ml

van € 35,20

14,95

SALVADOR DALI

Eau de Toilette 50 ml

van € 52,00

19,95

ESCADA FEMME

Eau de Toilette 100 ml

van € 63,60

34,95

UNGARO DIVA

Eau de Parfum 50 ml
Body Lotion 50 ml

GRATIS
MAKE-UP TASJE

van € 61,00

29,95

Parfumerie - Drogisterij
Schoonheidssalon

Haltestraat 1 • Zandvoort • 023 - 571 61 23

BURBERRY
 BRIT    

Eau de Toilette 30 ml

 32% KORTING

* de actie is geldig zolang de voorraad strekt. 
Niet geldig in combinatie met andere acties en de klantenkaart.

24,95

van € 36,50

1,94
vanaf

 BOURJOIS 
 GRAINS DE 

BEAUTÉ LIJN
Douchegel, Deo  

Roll-On, Deospray

NU MET 
35% KORTING

69,00

vanaf

CARTIER
 DÉLICES    

Eau de Parfum

Luxe miniatuur

CADEAU
Bij aankoop van een  

50 ml of 100 ml

���������������������
�������������

�������������������������������

��������������������������������������������������������

CirCus rigolo
kinderprominentenavond

Zelf optreden in het CirCus!
voorstelling: vrijdag 21 mei, 19.00 uur

oefenmiddagen: 15 en 16 mei

deelname is gratis
entree publiek: € 4,50 p.p.

geef je op bij joyCe: 06-2223 7788
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Van je familie moet je het hebben. Tot er een erfenis te ver-
delen is. Uit onderzoek van het Notariaat Magazine, een be-
roepsblad, blijkt dat nalatenschappen vaker tot ruzie leiden 
dan enig andere zaak. Mensen worden mondiger en met de 
erfenissen zelf is steeds meer geld gemoeid. Lastig als er geen 
testament is. De notaris heeft dan vaak heel wat te sussen.

Wie doet straks het werk in de ouderenzorg? Dat wordt de 
centrale vraag van de komende jaren. Linksom of rechtsom: 
het wordt zaak om nu te regelen dat zorgbehoevende oude-
ren straks niet in de kou staan. De alternatieven zijn even on-
aantrekkelijk als voor de hand liggend. 

Hoe kijken kleinkinderen aan tegen dementie? Dat onderwerp staat op 12 mei centraal in 
het Alzheimer Café Zandvoort. De vergeetachtigheid van opa’s en oma’s wordt besproken 
met en door kleinkinderen. 

Een testament is heel belangrijk

Ouderenzorg wordt spannende sector

Kleinkinderen over dementie

seniorenpagina
Heeft u tips? Mail dan naar senioren@zandvoortsecourant.nl

Vanaf 1 januari van dit jaar 
geldt de gewijzigde suc-
cessiewet. Erna Kortlang, 
voorzitter van de Koninklijke 
Notariële Beroepsorganisatie 
(KNB): “Bij erven en nalaten 
is het essentieel dat mensen 
de rust en zekerheid hebben 
dat het goed geregeld is. Het 
voorkomt gedoe en scheelt 
veel geld. Nu, met de nieuwe 
wet, moeten mensen ervoor 
zorgen dat hun testament up 
to date is.”

Ruzies
Zelfs bij de meest hechte fa-
milies kan ruzie ontstaan bij 
de verdeling van een erfenis. 
Het gaat in de meeste geval-
len om de hoogte van de te 
verdelen erfenis of specifieke 
erfstukken, zoals sieraden en 
kunstobjecten. Enkele be-
langrijke oorzaken voor ruzie 
om de boedel zijn: verschil 
van mening over waardebe-
palingen; een van de kinderen 
voelt zich achtergesteld ten 
opzichte van andere kinderen 
of de stiefouder; leningen of 
schenkingen door ouders die 
niet goed geadministreerd 

Dat het zorgelijk wordt, weet 
inmiddels iedereen: de bud-
getten in de AWBZ voor zorg 
door goed opgeleide verpleeg-
kundigen en verzorgenden 
gaan, waarschijnlijk drastisch, 
omlaag. Daarnaast zullen op 
de snel krimpende arbeids-
markt beroepskrachten nog 
maar sporadisch te vinden 
zijn. 

Vrijwilligers
Nu al werken er in de instel-
lingen vele duizenden, vaak 
oudere, mannen en vrouwen 
die hun vrije tijd graag inves-
teren in onze zorg. Dit leger 
gemotiveerde onbetaalden 
groeit gelukkig gestaag. Hun 
inzet blijft echter meestal be-
perkt tot enkele uurtjes per 
week en zij kunnen bovendien 
niet worden ingezet voor zorg-
taken. Een druppel dus op de 
gloeiende plaat. 

Schoonmakers en 
arbeidsimmigranten
Facilitaire dienstverleners, 
zoals schoonmakers en hore-
camedewerkers, zullen taken 
overnemen van de verpleeg-
kundigen en hun werk zal de 
grens tussen wat zorg is en 

Ouderenarts Hans Houwe-
ling bespreekt onder meer 
wat er allemaal mogelijk is 
om samen nog te doen. Het 
Alzheimer Café Zandvoort 

zijn en waarvan onduidelijk is 
of en hoe die verrekend moe-
ten worden met de erfenis; 
onenigheid over de verdeling 
van de inboedel of sieraden; 
ruzie tussen de tweede echt-
genoot of echtgenote en de 
kinderen uit het eerste huwe-
lijk, dan wel tweede huwelijk; 
invloed van echtgenoten op 
erfgenamen en de onbekend-
heid met het erfrecht. 

Landelijke campagne 
De KNB startte op 26 april een 
landelijke campagne met als 
slogan ‘Ga eens na wat je 
nalaat’. De website www.
gaeensnawatjenalaat.nl staat 
centraal in deze multimedia-
campagne van de KNB. Aan 
de hand van de meest voor-
komende misverstanden bij 
mensen die geen testament 
hebben of een gedateerde 
versie, worden de wijzigin-
gen duidelijk gemaakt. Naast 
antwoorden op veelgestelde 
vragen, biedt de site gegevens 
van de landelijke servicelijn 
‘De Notaristelefoon’ en een 
zoekmodule om een notaris 
in de buurt te vinden.

wat niet snel doen verwate-
ren. De arbeidsimmigranten 
uit lagelonenlanden: proef-
projecten in de afgelopen ja-
ren hebben aangetoond dat 
er aanbod is uit bijvoorbeeld 
Oost-Europa dat succesvol 
kan worden ingezet. Dat ging 
vooral nog om beroepskrach-
ten met grote taalachterstand, 
maar ook hier zal de druk op 
de ketel leiden tot professio-
nele inflatie. Grote arbeidste-
korten zullen nopen tot het 
openbreken van cao’s en de 
aanname van ondergekwali-
ficeerd personeel bevorderen. 

Domotica
Er komen steeds meer slim-
me oplossingen voor moni-
toring van dementerenden 
op afstand. Hierdoor kunnen 
verpleegkundigen efficiënter 
worden ingezet. Dat helpt, 
maar het gros van de oude-
renzorg gebeurt toch echt aan 
en rondom het lijf van cliënten 
zelf. De rol van domotica, het 
brede scala van apparaten, zal 
hoe dan ook beperkt blijven. 
Op de vijfde plaats illegale ar-
beid. Verwerpelijk en onaan-
vaardbaar hoor ik u denken. 
Maar het zal voor veel oude-

wordt georganiseerd door 
‘Ook Zandvoort’, steun-
punt voor heel Zandvoort, 
Flemingstraat 55. Inloop 
19.00 uur, aanvang 19.30 

Belangrijke wijzigingen
Er zijn belangrijke wijzigin-
gen in de herziene wet waar-
door het lijkt of het allemaal 
goed geregeld is. Maar dat 
is niet altijd het geval. Een 
voorbeeld: samenwonenden 
die gedurende een onafge-
broken periode van ten min-
ste vijf jaar een gezamenlijke 
huishouding hebben ge-
voerd, hoeven geen samen-
levingscontract met een we-
derzijdse zorgverplichting af 
te sluiten om aangemerkt 
te worden als partners. Dit 
geldt inderdaad voor de fis-
cus, maar daardoor erf je 
niet automatisch van elkaar. 
Erna Kortlang: “Eigenlijk is 
het zo dat een testament 
veel vaker nodig is dan je 
zou denken. Het voorkomt 
veel ruzie en gedoe. Het is 
raadzaam om altijd naar de 
notaris te gaan.” 

Wanneer naar de notaris 
Een testament geeft rust, 
zekerheid en duidelijkheid. 
Ne derlanders komen maar 
een paar keer in hun leven 
bij de notaris. De meeste 
mensen zelfs helemaal 
nooit. Als ze komen dan zijn 
de vraagstukken vrijwel al-
tijd gekoppeld aan de ‘grote 
beslissingen in het leven’. 
Het zijn complexere zaken 
waar mensen de tijd voor 
willen nemen. Zeker als het 
om een nalatenschap gaat, 
komt er ook emotie bij. Veel 
familieconflicten zijn het ge-
volg van verkeerde verwach-
tingen over de verdeling van 
de erfenis.

Voor alle vragen over uw tes-
tament, kunt u de website 
www.gaeensnawatjenalaat.
nl bezoeken of u kunt recht-
streeks contact opnemen 
met De Notaristelefoon. U 
krijgt dan direct een notari-
eel adviseur aan de lijn. De 
Notaristelefoon is op werkda-
gen van 09.00 uur tot 14.00 
uur bereikbaar via 0900–
3469393 (€ 0,80 per minuut).

ren of hun kinderen straks 
maar een kleine stap zijn om 
bijvoorbeeld hun zwartwer-
kende schoonmaakhulp of 
werkeloze kennis zorgtaken 
toe te vertrouwen als zorgaan-
bieders het door een nijpend 
arbeidstekort moeten laten 
afweten. 

Mantelzorg
Wat vaak rest is de mantelzor-
ger, het familielid of de vriend 
die onbetaald zorgtaken uit-
voert. Het verzorgen van hulp-
behoevende ouderen in eigen 
kring zal noodgedwongen 
meestal de enige oplossing 
zijn in een wereld waarin pro-
fessionele zorgaanbieders niet 
meer kunnen leveren en het 
de cliënt aan financiële mid-
delen ontbreekt om elders 
zorg in te kopen. Het probleem 
is echter dat de meeste man-
telzorgers maar beperkt in-
zetbaar zijn omdat ze zelf een 
baan hebben of op afstand 
wonen. Onze samenleving is, 
in tegenstelling tot veel an-
dere landen, zo ingericht dat 
mantelzorg maar in beperkte 
mate en niet voor alle zorgbe-
hoevenden een afdoende op-
lossing kan bieden, zeker niet 
als de cliënt intensieve zorg 
nodig heeft.

Spannende sector 
Zes alternatieven voor de zorg 
die professionele aanbieders 
op dit moment gelukkig nog 
wel kunnen leveren, maar 
waarschijnlijk straks niet meer 
in voldoende mate. De oude-
renzorg wordt een spannende 
sector: spannend hoeveel de 
politiek erop wil bezuinigen 
en spannend hoe creatief wij 
met elkaar worden om het 
dreigende arbeidstekort te 
pareren. 
Bron: Zorgvisie

uur (tot 21.30 uur). Bus 
81 stopt voor de deur. 
Informatie over Belbus en 
vrijwilligers: Pluspunt, tel. 
5717373.

Een up-to-date testament is belangrijk

Minder geld voor goed opgeleide verpleegkundigen
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500 g witte asperges,
100 g champignons,
1 perssinaasappel, 
 uitgeperst en gezeefd,

2 rijpe handperen 
 (bijv. Conference), geschild,
100 g gekookte Yorkham, 
 in reepjes,

Bereiden:
Schil de asperges rondom met een dunschiller vanaf vlak onder het kopje naar beneden en 
verwijder de houtachtige uiteinden. Kook ze circa 15 min. in ruim water. Veeg de champig-
nons schoon en snijd in plakjes. Doe ze met 4 el sinaasappelsap in een schaal, schep om en 
laat 10 min. op een koele plaats staan. Giet de asperges af en laat ze afkoelen. Snijd ze in 
plakjes van ca. 1 cm. Snijd de peren in parten, verwijder het klokhuis en snijd ze in blokjes. 
Voeg de asperges, peer en ham aan de champignons toe. Breng op smaak met peper en zout 
en schep voorzichtig om. Snijd de tomaat kruislings in en dompel 20 sec. in kokend water. 
Neem eruit en laat afkoelen in koud water. Pel het vel eraf, halveer de tomaat en verwijder 
zaadjes en vocht. Snijd 1 helft in blokjes. Druk de andere helft door een zeef en meng met de 
mayonaise. Voeg peper en zout naar smaak toe. Klop de slagroom bijna stijf. Spatel met 1 el 
sinaasappelsap door de tomaatmayonaise. Verdeel de asperges over 4 wijde coupes, schep 
in elke coupe 2,5 el saus en garneer met tomaat. Serveren met verse toast.

Benodigdheden:

Kook eens anders
Recept Recept

ko
ok

ru
br

ie
k

Aspergecocktail
Voorgerecht voor 6 personen

1 tomaat,
4 el mayonaise,
1 bekertje 
 slagroom (125 ml)

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 vlak-
je naast de rij of boven de kolom. 
Indien u in een donker vlakje bij-
voorbeeld 4\8 ziet staan, bete-
kent dat u vertikaal op 4 moet 
uitkomen en horizontaal op 8. 
Let op: er zijn soms meerdere 
oplossingen mogelijk.

   9 32       14 3
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 9     19 8\16        

   21           24 

   12       15\7      
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De oplossing staat elders op deze pagina

De bedoeling van de breinbreker 
is de rekenkundige som op zo een 
manier op te lossen dat hij klopt. 
Gelijke letters zijn gelijke cijfers.
 

Brein
breke

rBreinbreker
Breinbreker Brein

breke
r

FDAJ  BHAK    HAKK
    -   =    
  -   +   +  
  BHAK   HABA   FDCG  
    +   =    
             
  HAKK   FDCG   JKCH  
    +   =    

De oplossing staat elders op deze pagina

   9 32         14 3

 13 6 7     6 27\9 8 1

 9 3 6 19 8\16 1 7 6 2

   21 2 3 7 5 4 24  

   12 9 2 1 15\7 3 4  

   17 8 9 8\18 7 8 3  

   12 12\30 4 6 8 5 7 7

 15 7 5 1 2   5 1 4

 12 5 7       12 9 3

Oplossing Kakuro

 7538 - 6139 = 1399

 -   +   +          
 6139 + 1363 = 7502
         
 =   =   =
 1399 + 7502 = 8901

Oplossing Breinbreker

Dinsdag 11 mei organiseert Duikteam Zandvoort (DTZ) een 
open dag. Deze zal plaatsvinden in de thuishaven, het zwem-
bad van Sunparks Zandvoort aan zee. Tussen 21.00 en 22.00 
uur bent u van harte welkom om kennis te komen maken 
met de duiksport.

Open dag Duikteam Zandvoort

DTZ is vanaf 1981 actief be-
zig de duiksport in al zijn 
facetten te beoefenen en 
te bevorderen. Dit houdt 
in dat zij wekelijks in het 
zwembad lekker bezig zijn. 
De ene week wordt er hard 

aan de conditie gewerkt, de 
andere week gaan ze met de 
uitrusting onderwater om 
allerlei oefeningen te doen. 
Beide avonden worden uit-
stekend begeleid door gedi-
plomeerde instructeurs.

DTZ wil mensen graag ken-
nis laten maken met deze 
prachtige onderwatersport. 
Op de avond van de open 
dag kan er een introduc-
tieduik gemaakt worden. 
Tevens wil DTZ mensen 
proberen te bereiken die al 
een brevet hebben en mis-
schien op zoek zijn naar een 
‘buddy’ en het fijn vinden 
trainingen te volgen. Voor 
mensen die alleen 1 of 2 
keer per jaar in het buiten-
land duiken zijn de trainin-
gen erg nuttig want je raakt, 
en blijft, vertrouwd met de 
duiksport. Daar heeft men 
tijdens de vakantie alleen 
maar plezier van.

Kortom er zijn redenen ge-
noeg om eens vrijblijvend 
een kijkje te komen nemen.
Mocht u interesse hebben 
voor de open dag, meldt u 
zich dan even aan via be-
stuur@duikteamzandvoort.
nl.  Vergeet niet om badkle-
ding mee te nemen!

Een proefles is mogelijk tijdens de open duikavond

duiken

DORSMAN.NL OF 023-5714534

Inboedelverzekering
Snel en goed geregeld
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Gemeentelijke publicatie week 18 - 2010

Vergadering college 
De besluitenlijst van de collegevergadering van week 17 en de 
verdere in week 17 door het college genomen besluiten zijn in 
week 18 vastgesteld. De besluitenlijst is in te zien bij de Centrale 
Balie en op de website. 

Begrotingswijzigingen
Op grond van artikel 192, tweede lid, van de Gemeentewet liggen 
de begrotingswijzigingen van de agendapunten die op 1 juni 2010 
aan de gemeenteraad ter vaststelling worden voorgelegd en die 
financiële consequenties tot gevolg hebben, vanaf heden tot 
en met 1 juni 2010 ter inzage bij de balie van het gemeentehuis.

Raadvergadering
De gemeenteraad vergadert dinsdag 11 mei 2010. Op de agenda 
staat:
- Zendtijdtoewijzing ZFM 
- Plan van Aanpak Parkeernota 
- Goedkeuring begroting 2010 Stichting Openbaar Primair On-
derwijs Zuid Kennemerland
- Onderzoek geloofsbrieven buitengewoon commissielid 
- Benoeming buitengewoon commissielid 
- Benoeming voorzitter commissie 
- Benoeming leden raadscommissies  

De vergadering begint om 20.00 uur in de raadzaal. De entree 
vindt u aan het Raadhuisplein. De deuren gaan om 19.30 uur 
open. De agenda kan na sluiting van deze krant nog wijzigen. U 
vindt de meest recente agenda op de website. Van de definitieve 
agenda zijn tijdens de vergadering ook exemplaren beschikbaar. 
Agenda, raadsvoorstellen en conceptbesluiten liggen tijdens 
openingstijden ter inzage bij de Centrale Balie en zijn tevens 
tegen betaling algemeen beschikbaar. De raadvergadering wordt 
tussen 20.00 uur en 22.00 uur live uitgezonden door ZFM (kabel 
FM 104.5, ether FM 106,9) en op internet via de gemeentelijke 
website.

Commissie Projecten en Thema’s
De Commissie Projecten en Thema’s vergadert op 12 mei vanaf 
20.00 uur in de raadzaal. De deuren gaan om 19.30 uur open. 
De entree vindt u aan het Raadhuisplein. Op de agenda staat:
- Vaste agendapunten 
- Hoe te komen tot een raadsprogramma 
- Brief raadslid R.F. de Vries inzake stemverklaring bij een schrif-
telijke stemming 

De agenda kan na het verschijnen van deze krant nog gewijzigd 
zijn. De meest recente agenda vindt u op de website.

In deze commissie kunnen burgers het woord voeren. Dit kan 
zowel over onderwerpen op de agenda als over een eigen onder-
werp. Degene die over een eigen onderwerp wil spreken, moet 
dit schriftelijk aanmelden. Dit kan ook per e-mail. De aanmelding 
moet uiterlijk maandagochtend om 10.00 uur binnen zijn voor 
een vergadering die de woensdagavond daarop wordt gehouden. 
De aanmelding kunt u zenden aan Gemeente Zandvoort, t.a.v. 
de griffie, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort of per mail: griffie@
zandvoort.nl. Afgeven aan de balie van het raadhuis kan ook. Op 

de aanmelding moet staan: naam, adres, telefoonnummer en 
het onderwerp met een toelichting op een aparte bijlage. Deze 
toelichting mag niet te uitgebreid zijn en liefst worden afgeslo-
ten met een concrete vraag, oproep of iets dergelijks. Naast deze 
regel gelden extra regels. Deze zijn te lezen op www.zandvoort.
nl (Bestuur > Raadscommissies > Inbreng en meepraten) of op 
te vragen bij de griffie. De commissievergadering is op internet 
live te volgen via de gemeentelijke website.

Wijziging ophalen huisvuil
Op 13 mei wordt i.v.m. Hemelvaartsdag geen huisvuil opgehaald. 
In plaats daarvan wordt het huisvuil in de betreffende wijk op 14 
mei opgehaald.

Uitnodiging openbare vergadering Wmo-raad
Op 17 mei vergadert de Wmo-raad over welzijnszaken die van 
belang zijn voor alle burgers. De vergaderingen van de Wmo-raad 
worden gehouden op de tweede maandag van iedere maand. 
Iedereen is van harte uitgenodigd de openbare bijeenkomst bij te 
wonen. De vergadering vindt plaats in Gebouw De Krocht, kleine 
zaal, en begint om 19.30 uur. 

Ingekomen vergunningenaanvragen
Bouw-, sloop- en reclameaanvragen
Zandvoort:
- Koningstraat 23, gedeeltelijk veranderen achtergevel, ingekomen 
23 april 2010, 2010-102Lv
- Leeuwerikenstraat 12 t/m 16, gedeeltelijk vernieuwen balkonhek-
ken, ingekomen 23 april 2010, 2010-103Lv.
- Locatie A’damse Waterleidingduinen, plaatsen dubbelstaaf mat 
raster, ingekomen 28 april 2010, 2010-104Lv.
- Kostverlorenstraat 42, vergroten van de woning, ingekomen 28 
april 2010, 2010-105Rv.
- Kerkplein 4, verwijderen asbesthoudend materiaal, ingekomen 
28 april 2010, 2010-106S. 
- Boulevard Barnaart 58, plaatsen reclamebord, ingekomen 28 
april 2010, 2010-107Lv.

Let op. De hierboven genoemde aangevraagde vergunningen 
liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt deze inzien tij-
dens openingstijden. Deze publicatie betekent niet dat u uw 
zienswijze over deze aangevraagde bouwplannen kenbaar kunt 
maken. Slechts indien voor deze bouwplannen vrijstelling van het 
bestemmingsplan of bouwverordening kan worden verleend, kan 
tegen ons voornemen daartoe een zienswijze kenbaar worden 
gemaakt. Een voornemen tot het verlenen van vrijstelling wordt 
afzonderlijk gepubliceerd. Deze publicatie betekent ook niet dat 
u een bezwaarschrift kunt indienen. Mocht de vergunning of 
vrijstelling worden verleend dan zal dit worden gepubliceerd en 
pas dan kunnen belanghebbenden bezwaar indienen.

Verzonden besluiten
Bouw-, sloop- en reclamevergunningen
Zandvoort:
- Burg.van Alphenstraat 108, geheel vernieuwen hoofdentree, 
verzonden 29 april 2010, 2010-033Rv.
- Helmersstraat 36, plaatsen dakopbouw en vaste trap naar 2e 
verdieping, verzonden 29 april 2010, 2010-083Rv.

- Helmersstraat 42, plaatsen dakkapel, verzonden 29 april 2010, 
2010-085Rv.

Bentveld:
- Zandvoortselaan 206, vergroten van de woning, 2010-051Rv2e-
fase, verzonden 23 april 2010
- Zuidlaan 51, vernieuwen bestaande paardenstalling, verzonden 
29 april 2010, 2010-096Rv1efase.
- Parnassialaan 12, gedeeltelijk slopen woning, verzonden 29 april 
2010, 2010-081S.

Bezwaarschriften
De hierboven genoemde verleende vergunningen/ genomen 
besluiten liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt ze inzien 
tijdens openingstijden. Belanghebbenden kunnen gedurende 
een termijn van zes weken na bekendmaking een gemotiveerd 
bezwaarschrift indienen. De datum van bekendmaking is de 
verzenddatum van de vergunning. Indien het geen vergunning 
betreft is dit de publicatiedatum. U richt uw bezwaarschrift met 
vermelding van “bezwaar” in de rechterbovenhoek van uw brief 
aan het college van Burgemeester en Wethouders, Postbus 2, 
2040 AA Zandvoort. Het bezwaar schorst in beginsel niet de wer-
king van het besluit waartegen het is gericht. In geval van spoed 
kunt u een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij 
de voorzieningenrechter van de Rechtbank Haarlem, sector Be-
stuursrecht, Postbus 1621 2003 BR Haarlem. Een dergelijk verzoek 
dient vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift.

Centraal telefoonnummer 
Alle afdelingen zijn bereikbaar via (023) 574 01 00, maandag 
t/m donderdag 8.30 - 17.00 uur en vrijdag 8.30 - 16.00 uur. 

Melding of klacht? 
Bel met de Centrale Meldlijn (023) 574 02 00, óf vul op de  
website het digitale formulier in óf stuur een brief naar de 
klachtencoördinator. 

Openingstijden Centrale Balie 
Maandag t/m woensdag:  08.30  -  16.00 uur 
Donderdag:  08.30  -  20.00 uur 
Vrijdag:  08.30  -  12.30 uur 
Tijdens de donderdagavondopenstelling kunt u maar voor een 
beperkt aantal zaken terecht: paspoorten en rijbewijzen e.d. 

Openingstijden begraafplaats 
De algemene begraafplaats en dierenbegraafplaats aan de 
Tollensstraat zijn dagelijks open tussen 08.00 - 18.00 uur. 

Collegelid spreken? 
Een afspraak maken met een collegelid doet u via het centrale 
telefoonnummer. Daarbij geeft u aan waarover u het collegelid 
wilt spreken. Het kan zijn dat u eerst naar een vakafdeling 
verwezen wordt. 

Vragen over een bouwplan? 
Voor vragen over concrete of gewenste bouwplannen is de 
werkeenheid Vergunningverlening op werkdagen telefonisch 
bereikbaar tussen 08.30 en 16.00 uur. 

Op zoek naar werk of aanbieden van vacature? 
Werkgevers en werkzoekers maken gebruik van 
www.werkeninzandvoort.com. 
Voor het vinden of aanbieden van banen in Zandvoort. 
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Tenniscompetitie verregend

5 juni Oude Halt Straatvoetbaltoernooi
Oproep aan de 

Zandvoortse sportverenigingen

ZSC heren vegen Olympia 

Eerste nederlaag softbaldames

straatvoetbal

softbal - heren

softbal - dames

tennis

Afgelopen weekend is bijna de gehele tenniscompetitie 
in de Hoofdklasse zondag gemengd, letterlijk in het wa-
ter gevallen. Pluvius heerste op alle banen in Nederland. 
Alleen de wedstrijd tussen Amstelpark en de reserves van 
Tennisclub Zandvoort (TCZ) werd gespeeld. Amstelpark 
heeft de beschikking over een tennishal en daar werd de 
wedstrijd afgewerkt. Het leverde het team van coach Dick 
Suijk een forse 7-1 nederlaag op.

Op zaterdag 5 juni wordt voor de 6e keer het Oude Halt 
Straatvoetbaltoernooi georganiseerd. Vind je het leuk om 
mee te doen? Schrijf je dan snel in bij snackbar de Oude Halt.

Het herensoftbalteam van ZSC heeft zich hersteld van de 
vorige week geleden 17-7 nederlaag tegen Schoten 2. De 
uitwedstrijd tegen Olympia Haarlem werd overtuigend met 
21-1 gewonnen.

Het damessoftbalteam van ZSC heeft na twee monsterover-
winningen de derde wedstrijd niet winnend kunnen afslui-
ten. De thuiswedstrijd tegen Onze Gezellen 6 ging met 6-11 
verloren.

Het eerste team moest in 
Zandvoort aantreden tegen 
‘aartsvijand’ De Metselaars 
uit Scheveningen. In eerste 
instantie bleef het bij de start 
bij een nauwelijks merkbaar 
regentje maar gaande de da-
mes enkelpartijen kwam er 
steeds meer water naar be-
neden. Tweede dame Cindy 
Burger was binnen het uur 
klaar met Erika Vogelsang: 
6-1 en 6-2. Alleen in het be-
gin had de ‘Zandvoortse’ 
wat tegenstand maar voor 
de rest was het erop en er-
over. Eerste dame van TZC, 
invalster en wereldranglijst-
speelster Korina Kosinska uit 
Polen, had het een stuk moei-
lijker met haar tegenstand-
ster, de Slowaakse Katarina 

Op het sportveldje op het 
J.P. Heyeplantsoen, naast 
de Oude Halt, wordt 3 tegen 
3 gespeeld. De organisatie 
deelt de teams in, je weet 
dus niet van tevoren met 
wie je speelt. Voor iedere 
deelnemer is er een mooie 
herinnering en voor de win-
naars een beker! 
Er worden minimaal 3 wed-

Net als voorgaande jaren, 
maakt de Zandvoortse 
Courant een overzicht 
van alle sportploegen die 
dit seizoen kampioen zijn 
geworden in hun com-
petitie. Voor deze ‘Galerij 
der Kampioenen’ worden 

Na de 1e inning was het nog 
0-0, maar in de 2e slagbeurt 
bracht ZSC de Haarlemmers 
de eerste forse klap toe. 
Zeven honkslagen waren 
goed voor een 0-7 voor-
sprong. De scoringsdrift van 

Vanaf het begin was duide-
lijk dat Onze Gezellen een 
degelijke en geroutineerde 
ploeg was, die al in de 1e 
inning een 0-1 voorsprong 
nam. In de 2e inning werd 
die voorsprong vergroot tot 
0-6. 

Wilma van Riemsdijk nam 
vervolgens het werpen 
over van Sylvia Koper (1-4-
4 in 2 innings), waarna ZSC 
nog kansen leek te hebben. 

Kachlikova. Nadat in de eer-
ste set regelmatig over en 
weer gebroken werd, trok de 
Slowaakse met 5-7 aan het 
langste eind. Bij de stand 2-1 
in de tweede set, werd de 
wedstrijd door de regen ge-
staakt. In de tussentijd was 
de strijd tussen de beide 
tweede heren Sander Koning 
en de hardhitter Stephan 
Fransen op baan twee be-
gonnen. De eerste drie sets 
gingen naar de gasten maar 
ook toen was het einde oe-
fening voor de gehele wed-
strijd. Deze ontmoeting, die 
voor de eerste plaats op de 
rangschikking van groot be-
lang voor Zandvoort is, zal 
op tweede Pinksterdag in-
gehaald worden.

strijden van maximaal 5 
minuten gespeeld, zonder 
keeper. Deelneemers spelen 
tegen leeftijdsgenoten uit-
gaande van het geboorte-
jaar, dus je hoeft niet tegen 
oudere kinderen te voetbal-
len. Iedereen kan dus mee-
doen!
De organisatie steunt ook 
dit jaar een goed doel: ‘Stich-

ZSC was nog niet ten einde 
want ook in de 3e inning 
werd, nu zelfs op basis van 
6 honkslagen, zeven keer de 
thuisplaat bereikt, 0-14. In 
de vierde inning bereikten 
twee ZSC-ers de thuisplaat 

Want nadat zij in de 3e in-
ning de Haarlemse aanval 
van scoren had weten af te 
houden, kwam ZSC in de 
gelijkmakende slagbeurt 
terug tot 3-6. In de 4e in-
ning wisten zowel Onze 
Gezellen als ZSC een punt 
te scoren, 4-7.

De 5e inning was puntloos 
verlopen, in de 6e beslisten 
de bezoekers de strijd de-
finitief door vier runs over 

Het tweede team, dat te-
gen het tweede team van 
Amstelpark Gold Star in 
Amsterdam moest spelen, 
had door de blessure van 
Kevin Griekspoor en de we-
gens competitieverplichtin-
gen in Frankrijk afwezige 
Marcus Hilpert een behoor-
lijke aderlating ondergaan. 
Coach Suijk kon maar één 
heer meenemen en liet dus 
sowieso drie partijen lig-
gen. “De 7-1 nederlaag was 
natuurlijk niet leuk. We had-
den misschien uit kunnen 
stellen maar wie weet over 
wie ik op tweede Pinksterdag 
kan beschikken?”, aldus Suijk. 
Suzanne Trik was dichtbij 
een kleine sensatie. Zij won 
de eerste set met 6-4 van de 
inmiddels met internatio-
naal tennis gestopte Pauline 
Wong. Verloor de tweede met 
dezelfde cijfers en moest in 
de tiebreak (7-4) van de derde 
set alsnog haar partij inleve-
ren. Scott Griekspoor, twee-
lingbroer van Kevin, moest 
met 6-4 en 7-5 buigen voor 
Roy Bruggeling. Hij stond in 
beide sets met 4-3 voor maar 
kon het karwei niet afma-
ken. Het damesdubbel ging 
in drie sets naar Amstelpark. 
Omdat Bruggeling zijn 
mixed met Wong opgaf, 
kreeg Zandvoort alsnog een 
punt om de spreekwoorde-
lijke eer te redden.

Programma voor zondag 
9 mei: TCZ 1 – Shot 1 (num-
mer 1 tegen nummer 2!) en 
in Weert Solinq/Van Horne 
1 – TCZ 2. Beide wedstrijden 
beginnen om 10.00 uur.

ting Cucu’. Deze stichting 
zoekt en sponsort projecten 
in derdewereldlanden die 
het leven van kinderen ver-
beteren. Het inschrijfgeld is 
€ 3. Alles wat je extra inza-
melt gaat naar het goede 
doel. Dus vraag je vader en 
moeder, je opa, oma of je 
buurman en laat je steu-
nen. Zorg dat je er snel bij 
bent. Er zijn namelijk niet 
al teveel plaatsen beschik-
baar! Aanmelden kan alleen 
bij Marcel Schoorl in snack-
bar de Oude Halt!

en in de slotinning nog 
eens vijf, waardoor het 0-21 
werd. Werper Tjeerd Buijs (2x 
3-slag, 1x 4-wijd, 11 honksla-
gen tegen) liep een no-run-
zege mis, omdat Olympia in 
de slotinning de eer wist te 
redden. De eindstand werd 
daarmee bepaald op 1-21.  
Danny van Soest was met 
een slaggemiddelde van 
1.000 (5 uit 5) de beste ZSC-
slagman.

de thuisplaat te brengen, 
4-11. Ondanks het feit dat 
twee ZSC-speelsters in 
de slotinning nog over de 
thuisplaat kwamen, kon 
de eerste nederlaag niet 
worden voorkomen. Wilma 
van Riemsdijk wierp in 4 in-
nings 1 x 3-slag, o x 4-wijd 
en kreeg 12 honkslagen te-
gen. Martina Balk was de 
beste ZSC-speelsters in het 
slagperk. Zij sloeg 3 honk-
slagen in 4 slagbeurten.    

De ZSC-dames herstelden 
zich een dag later door de 
uitwedstrijd tegen Schoten 
2 in Haarlem af te sluiten 
met een 22-1 overwinning. 

alle sportverenigingen met 
klem gevraagd een foto 
van hun kampioenen, jong 
of oud, met de namen van 
de spelers of de individu-
ele kampioen te sturen 
naar: kampioenen@zand-
voortsecourant.nl. Het gaat 

uitdrukkelijk om kampi-
oenen uit de wintercom-
petities in de diverse dis-
ciplines van 2009/2010. 
Later deze maand zullen, 
traditiegetrouw, de foto’s 
in de Zandvoortse Courant 
gepubliceerd worden.

Opslag van Cindy Burger
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Ongeïnspireerd naar het einde Geweldige golfclinic 
en trickshow

Lootjes trekken levert punt op

voetbal- zaterdag golf

voetbal- zondag

De laatste reguliere wedstrijd van het seizoen in de 2e klas-
se A heeft voor Zandvoort geen positief resultaat gebracht. 
Een ongeïnspireerd team van Pieter Keur verloor met 2-1 in 
Haarlem van Kennemerland.

Op de afgelopen zonnige zaterdag was het genieten van 
een van de meest bekende golfprofessionals van Neder-
land. Joost Hage verzorgde een uitgebreide clinic en liet 
de vele belangstellenden met verbazing genieten van zijn 
afsluitende golf trickshow. 

Dat het voor het zondagelftal van SV Zandvoort welletjes 
was bleek uit de opstelling die afgelopen zondag in de uit-
wedstrijd tegen Vogelenzang in het veld stond. De opstel-
ling werd bepaald door het trekken van lootjes. Het leverde 
voor Zandvoort, maar ook voor Vogelenzang, één punt op.

Harocamo 
Hugoos
La Bonbonnière
Medina 
 Woninginrichters
Motorrijschool Goede
P. van Kleeff
Parfumerie Moerenburg 
Pluspunt
Radio Stiphout
Riche aan Zee
Sea Optiek
Sentinel Alarm b.v.
Stox
Tapasbar Piripi
Thomashuis Zandvoort
Uitvaartcentrum Haarlem
Van Aacken 
 Glaszettersbedrijf
Wapen van Zandvoort, 
 eten en drinken…
Woonkado Discovery 
 Dreams & Daytime 

Administratiekantoor K. Willemse
Algemene uitvaartbegeleiding
  Zandvoort
Autobedrijf KariMo
Autobedrijf Zandvoort 
Bar Battle
Beachclub Take Five
Beach Club Tien
Bertram & Brood
Bloemsierkunst Jef & Henk Bluijs
Boom Strandpaviljoen 11
Café Oomstee
Cense en van Lingen
Chocoladehuis Willemsen
Circus Rigolo
Circus Zandvoort
Club Nautique
Dakcentrale
Dorsman Assurantiën
Elvitaal
FAR OUT
Groenestein & Schouten 
 Fin. diensten

adverteerders

Zandvoort had al een periode-
titel op zak. Vorige week wer-
den zij voor hun rivalen onbe-
reikbaar in de derde periode 
en gaan dus voor promotie 
naar de 1e klasse.

De wedstrijd op het Pim 
Mulier Sportpark was niet be-
paald van een hoog gehalte. 
Zandvoort heeft nog steeds 
te maken met een aantal af-
wezigen maar mocht Remko 
Ronday weer voor het eerst in 
de basis verwelkomen. Verder 
had Zandvoort geen belan-

De fantasieopstelling leverde 
onder andere op dat Raymon 
Hölzken als keeper moest 
functioneren, laatste man 
Arnold Jongejan kwam in de 
spits terecht en spits Ferry 
Boom moest rechtsachter zijn 
kunsten vertonen. 

De wedstrijd had een nogal 
grillig verloop. Vogelenzang, 
dat nacompetitie moet spe-
len voor lijfsbehoud in de 
5e klasse, had vooral de eer-
ste helft het betere van het 

Eindstand West I, 2e klasse A:

  Gesp. Gew. Verl. Gel. Pnt.

1 CSW 22 16 2 4 50
2 Marken 22 12 8 2 44 (+41)
3 HBOK 22 13 5 4 44 (+30)
4 Castricum 22 11 5 6 38
5 Kennemerland 22 11 4 7 35
6 SV Zandvoort 22 10 4 8 34
7 Overbos 22 9 2 11 29
8 ZOB 22 8 4 10 28
9 Amstelveen 22 8 3 11 25
10 Voorland 22 5 4 13 19
11 Monnickendam 22 3 4 15 13
12 HCSC 22 2 3 17 9

Eindstand West I, 5e klasse D:

  Gesp. Gew. Gel.  Verl. Pnt.

1 VVC 20 14 3 3 45
2 HYS 20 14 2 4 41
3 Geel Wit 20 11 6 3 39
4 DSOV 20 12 3 5 39
5 THB 20 11 2 7 35
6 DIO 20 10 4 6 32
7 DIOS 20 6 4 10 22
8 Waterloo 20 5 6 9 21
9 Terrasvogels 20 4 4 12 16
10 SV Zandvoort 20 3 1 16 10
11 Vogelenzang 20 1 3 16 6

Hij verbaasde het publiek 
met zijn vrijwel onmogelijke 
shots en het is dan ook niet 
verwonderlijk dat hij zich 
met trickshots tot de top drie 
van de wereld mag rekenen. 
De ruim 50 belangstellen-
den hebben deze show te 
danken aan golfvereniging 
Sonderland, die deze clinic 
als prijs verdiende met het 
winnen van de ‘schoonste 
hole’-wedstrijd op het KLM 
Open van afgelopen jaar. 

Met demonstraties met een 
golfsimulator, een ‘launch 
monitor’ en GASP videoles 
toonde Hage zich een perfect 

gen meer. “Uitkijken voor gele 
kaarten want volgende week 
moeten we er weer met z’n al-
len staan”, hield trainer/coach 
Pieter Keur zijn mannen voor 
de wedstrijd voor. En dat de-
den ze dan ook.

Kennemerland had in eerste 
instantie nog niet veel te ver-
tellen maar eerlijkheidshalve 
dient ook vermeld te worden 
dat Zandvoort dat eveneens 
niet had. De gastheren kwa-
men door een afstandsschot 
in de 30e minuut op voor-

spel en kwam in het eerste 
kwartier op voorsprong. In 
de tweede helft kregen on-
der andere gelegenheids-
spits Jongejan en Boom, die 
toch maar voorin werd op-
gesteld, dotten van kansen 
alleen werden ze allemaal 
jammerlijk gemist. 10 minu-
ten voor tijd kreeg Zandvoort 
een counter om de oren die de 
achterstand verdubbelde, 2-0. 
Direct na de aftrap na de 2-0, 
kon Boom de stand een wat 
dragelijkere aanblik geven en 

en welsprekend gastheer 
voor zijn gasten. Met zijn 
boeiende, humorvolle trick-
show toont hij de verbaasde 
belangstellenden de vele in-
valshoeken van de golfsport. 
Plezier hebben in de sport is 
zijn credo en dat straalt er 
letterlijk vanaf. En hij slaat 
net zo makkelijk gezeten op 
zijn knieën, rechtopstaand, 
vanuit een stoel of zelfs ba-
lancerend op een akelig dun-
ne stam. Uiteraard mochten 
vrijwilligers meedoen en het 
ook op zijn aanwijzingen 
uitvoeren. Een heerlijk ont-
spannen middag met zeer 
leerzame facetten. 

sprong. Keeper Boy de Vet had 
geen kijk op de door de wind 
dwarrelige bal die in de linker 
bovenhoek belandde.

In het begin van de tweede 
helft had Zandvoort het bes-
te van het spel. Wissels Bas 
Lemmens en Maurice Moll 
zorgden voor aanvallende im-
pulsen die echter niet tot het 
gewenste resultaat leidden. 
Kennemerland kwam daar-
entegen door een regelrechte 
blunder van de Zandvoortse 
goalie uit een corner op 2-0. 
Het spelobject werd door De 
Vet rechtstreeks zijn eigen 
doel in gestompt. Hierna was 

het voor wat Kennemerland 
betreft genoeg. Zandvoort 
kwam nog tot 2-1 door een 
doelpunt waar nog veel over 
nagepraat zou worden of 
het een eigen doelpunt van 
Kennemerland was, of een 
treffer van De Haan. 

De nacompetitie van SV 
Zandvoort 1 begint komende 
woensdag. De tegenstander 
is vooralsnog niet bekend 
omdat er zaterdag een be-
slissingswedstrijd gespeeld 
moet worden in de 2e klasse 
B. Houdt u de website van de 
Zandvoortse Courant in de ga-
ten voor meer informatie.

Bijna een doelpunt voor Zandvoort

De meest spectaculaire tricks liet Joost Hage zien

werkelijk in het eindsignaal 
kon Remy Driehuizen, via een 
afgeketste bal, alsnog voor de 
puntendeling zorgen, 2-2. 

Het einde van een seizoen 
dat heel snel vergeten moet 

worden. Het is nog allerminst 
zeker dat er volgend jaar een 
zondagelftal is. “Wij laten dat 
aan de spelers over. Als ze 
willen kan dat natuurlijk”, zei 
woordvoerder Ted Saunier die 
tevens bestuurslid is.





Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week 

Maak elke 
woensdag,
donderdag en 
vrijdag gebruik 
van de 4 = 2 
actie en dage-
lijks van onze 
dagschotel

Hartelijk welkom in het

www.wapenvanzandvoort.nl 
Gasthuisplein 10

2042 JM Zandvoort 
Tel.: 023-8223780

Maandag en dinsdag gesloten

Medina Woninginrichters 

www.medina-woninginrichting.nl

023-531 78 40 
Haltestraat 56
2042 LP Zandvoort

Aanbieding voor de maand mei: Tapijt Washington 4 meter 
breed - gratis gelegd - 26 kleuren van € 119,-- voor € 99,--

(Vouw)gordijnen	 Tapijt
Vitrages	 Vinyl
Luxaflex	 Laminaat
Zonwering	 Parket

Weet u dat wij ook hele  
mooie tuinverlichting

verkopen?
Pashouders 5% korting

 Hele maand mei  voor Pashouders:
Huisgemaakte Beenham, 

heerlijk bij de asperges,
 200 gram  € 3,98

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

De bal is rond,  De prijs ook;
GEITENKAAS van het HUIS

500 Gram: Nu € 10,00

TEGOEDBON 
VOOR 1 GRATIS 

ZANDKORREL

Bestel nu de ZandvoortPas 2010

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 vanaf 1 januari 2010 tot en  
met 31 december 2010.

Uw op naam gestelde ZandvoortPas 
wordt, tezamen met een welkomstkado, 
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

ZANDVOORT PAS  

Dobey Zandvoort
Grote Krocht 28
2042 LX Zandvoort
023-5719345

 5%
korting*

Op vertoon van

*Korting geldt niet op aanbiedingen

Kerkstraat 14 • 2042 JE Zandvoort
Tel.nr.: 023-5712102

Geopend van 9.00 tot 22.00 uur

Voor Pashouders 
10% korting op ons
asperge assortiment

BANDSCHOENTJES, 
SANDALEN, SNEAKERS

10% korting voor pashouders
Haltestraat 61A, Zandvoort, 023-5730240

www.blitzkickers.nl



Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week 

Winkeliers: 
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
Massage bij Rosa - www.massagebijrosa.nl
Plony’s Haarwinkel - Kosterstraat
Toerkoop Reisbureau - Grote Krocht

Mode en trends: 
Belli E Ribelli Kinderkleding - Haltestraat
Bibi for Shoes - Kerkstraat
Blitzkickers - Haltestraat 61A
Graveer een keer - 023-888 77 58
Sea Optiek - Haltestraat

Wonen en onderhoud:  
Avenue Living & Giving - Kerkstraat
De Bode woonaccessoires - Kerkstraat
Koene Cleaning Service - 06-1432444
Medina woninginrichters - Haltestraat 
Marlène Sjerps Internet - 06-18868837
Versteege’s IJzerhandel - Pakveldstraat
Rep-it - 023-5719666 / 06-44696001

Horeca: 
Harocamo - Kerkstraat
Het Wapen van Zandvoort eten en drinken - 
Gasthuisplein 
Mollie & Co Restaurant - Verlengde Haltestraat
Open Golf Zandvoort - Duintjesveldweg 
Take Five aan Zee Restaurant - Strand nr 5
Zaras, Café Restaurant - Haltestraat

Lijst van deelnemende bedrijven 
(in alfabetische volgorde) 

info@koenecleaning.nl • 06-14 32 44 44 

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

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

Tel. 023 571 44 10Kerkstraat 1a 

for shoes

Officieel SIKKENS dealer
Voor ZandvoortPashouders

is er een leuke verrassing
Pakveldstraat 19 - Hoek Lippleintje

Tel.: 023-571 25 54

Tijdens de maand mei:

Haltestraat 5, T 57 121 74, vrijdag koopavond

Zonnebril op sterkte 
nu compleet al vanaf 89 euro!!

SEA OPTIEK,zichtbaar beter!

Top 3!
3 x 100 gram vleeswaren

     Achterham +
        Berliner +
            Salami

€ 3,25

Haltestraat 54 - T. 023-5712451

Voor ZandvoortPas houders 
10% korting op de dinerkaart
Week 19 special: 
Sudder vlees met puree €12,50
Week 20 special: 
Spare ribs €12,50

Open Golf Zandvoort
Duintjesveldweg 3, 2041 TZ Zandvoort
023-5715743, www.opengolfzandvoort.nl

Ondernemers opgelet:
Meedoen aan de ZandvoortPas 
vergroot uw vaste klantenkring

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

	 Enkele	voordelen	voor	u	op	een	rijtje:
•		 Ruim	1000	huishoudens	zijn	in	het	bezit	van	een	zandvoortpas
•		 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.zandvoortsecourant.nl/zandvoortpas
•		 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…)
•		 Ter	ondersteuning	zijn	gratis	toonbankstandaards	en/of	raamschildjes	verkrijgbaar,		
	 waarop	u	zelf	uw		ZandvoortPas	aanbiedingen	kenbaar	kunt	maken
•		 Vraag	naar	de	zeer	voordelige	tarieven	en	de	uitgebreide	mogelijkheden	
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CRUQUIUS  •  2142 EV  •  Cruquiusplein 10  •  Tel. 023 - 543 88 00  •  www.mediamarkt.nl
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KP5005 Circolo
Koffiemachine

Eenvoudige bediening (Plug & Play), verkrijgbaar in 4 verschillende kleuren, 
capsules verkrijgbaar in de supermarkt, 15 bar pompdruk, bedieningshendel 2 
standen (warm en koud), incl. 12 Docle Gusto capsules. 

Nieuw model

Plug & Play

4 kleuren

MEDIA MARKT PRIJS
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U betaalt: € 127,-
Retour via Krups: € 30,-

Media Markt Prijs:

TX-SR507 + DV-BD507
5.1 receiver & Blu-ray speler

Set bestaat uit een 5.1 surround receiver met 130 Watt per speaker uitgang en een Blu-Ray, speelt alle CD, DVD en Blu-
ray schijven af, MP3, DivX, 1080P upscaling voor DVD, incl. afstandsbediening, beiden componenten hebben Dolby True 
HD en DTS HD verwerking. 

MEDIA MARKT PRIJS

5.1 Home Theater receiver

130 Watt per speaker uitgang

Blu-ray speler   
Bekijk fi lms in hoge kwaliteit

Hemelvaartsdag

13 mei 
10.00 uur tot 17.00 uur

geopend

MEDIA MARKT PRIJS

Prijs per stuk
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C U L T U U R

‘De mooiste duetten’

Bijzonder slotconcert Jazz in Zandvoort

Circus Rigolo beplakt 
verkiezingsborden

Zondagmiddag tijdens het Kerkpleinconcert kunt u genie-
ten van de mooiste duetten die ooit geschreven zijn. Clas-
sic Concerts heeft een drietal solisten van naam gecontrac-
teerd: Lisette Emmink (sopraan), Carina Vinke (alt) en Eke 
Simons (piano). 

Het laatste concert van Jazz in Zandvoort van dit seizoen in De Krocht is van een bijzonder 
gehalte geweest. Dat komt uiteraard door de bijzondere gast die het Trio Johan Clement had 
uitgenodigd maar zeker ook was de bezetting van het trio daar mede debet aan. Niemand 
minder dan Gé Titulaer was naar Zandvoort gekomen voor dit slotconcert. 

Dick Hoezee, eigenaar van circus Rigolo, werd afgelopen vrij-
dag aangesproken toen hij een verkiezingsbord aan de Lin-
naeusstraat beplakte. Hoezee bracht een affiche aan waarop 
stond dat circus Rigolo voor 250 zetels gaat.

Het drietal zal een middag-
vullend programma bren-
gen met muziek van grote 
componisten als Händel, 
Pergolesi, Schumann en 
Mozart. Lisette Emmink is 
een veelgevraagd soliste en 
heeft in vrijwel alle grote 
concertzalen en onder vele 
dirigenten gezongen. Carina 
Vinke wordt beschouwd als 
een veelbelovende zangeres 
van klassiek en modern re-

door Joop van Nes jr.

Drummer Gijs Dijkhuizen 
verving de verhinderde Frits 
Landesbergen. Uiteraard 
was het Johan Clement 
die op onnavolgbare wijze 
de piano bespeelde en als 
vanzelfsprekend nam Eric 
Timmermans op hoogst be-
kwame manier de contrabas 
voor zijn rekening.

De persoon die Hoezee aan-
sprak vroeg of hij daar wel een 
vergunning voor had. “Zeker 
niet”, was zijn antwoord, 
“maar wij gaan wel voor die 
250 zetels!” Hoezee doelde 
op de Prominentenavond die 
zijn circus, met 250 zitplaat-
sen, op 18 mei aanstaande 
organiseert. Circa 30 ‘pro-
minenten’ hebben zich al 
aangemeld. Het dreigt dus 
een groot succes te worden. 
Uiteraard was de plakactie 
een grap om deze activitei-
ten naar de Zandvoorters uit 
te dragen. 

Circus Rigolo treedt zaterdag 
22 mei aanstaande om 15.00 
uur voor het eerst op. Ook 
eerste en tweede Pinksterdag 

pertoire. Eke Simons heeft 
zich ontplooid tot een fana-
tiek en gepassioneerd ver-
tolkster van composities uit 
de late 20e en 21e eeuw.

Het concert begint om 15.00 
uur en de kerk, die uiteraard 
weer gratis is te betreden, 
gaat om 14.30 uur open. Na 
afloop is er een openschaal-
collecte voor nieuw sanitair 
in de kerk.

Wat een entertainer is die 
Titulaer en wat een stem 
en timing heeft hij. Veelal 
was het Johan Clement 
die bij de grappen en grol-
len van Titulaer het moest 
ontgelden maar die was 
er wel tegen bestand. 
Titulaer had een bijzonder 
repertoire meegenomen 
naar De Krocht die helaas 
slechts matig bezet was. 

en zaterdag 29 mei zijn op-
tredens gepland om 15.00 
uur. De Prominentenavond 
begint om 20.00 uur en de 
Jeugdprominentenavond, op 
21 mei, om 19.00 uur. Parkeren 
kan op parkeerterrein De Zuid 
en de kassa’s van Rigolo zijn 
vanaf 12 mei iedere dag ge-
opend. Kaarten voor de beide 
prominentenavonden zijn in 
de voorverkoop verkrijgbaar 
bij café De Harlekijn, eet-  
en dranklokaal Laurel & Har-
dy en eetcafé Boomerang.  
De prijzen bedragen € 7 en 
€ 9 voor de reguliere op -
tredens en de Pro mi nen t en-
avond. € 4,50 kost de entree 
voor de Jeugd pro minen-
tenavond. Reserveren kan via 
06-53475703.

Wellicht dat Moederdag 
daarmee te maken had. Op 
dat Moederdagitem had hij 
zich dan ook gefocust met 
zijn muziekkeuze. 

Zoals hierboven al beschre-
ven heeft deze man, die ei-
genlijk binnen Nederland 
veel te weinig aandacht 
en respect krijgt, een bijna 
meer dan perfecte timing. 

Vlnr: Gé Titulaer, Johan Clement, Gijs Dijkhuizen en Eric Timmermans

Dick Hoezee aan het plakken

Goed ondersteund door 
het trio werkte hij voor de 
pauze een aantal standaard 
werken af en bracht hij na 
de pauze zelfs een duet tus-
sen hem en Clement, nadat 
hij de andere musici naar 
de tribune had gestuurd. 
Een prachtig nummer dat 
velen roerde. Klapstuk voor 
uw recensent was ‘No More 
Blues’, dat eigenlijk als het 
eerste Bossa Nova-nummer 
wordt beschouwd; dus 
swingend en met veel ge-
voel gebracht door de mu-
zikanten die elkaar perfect 
aanvoelden. Helaas hebben 
maar een kleine veertig lief-
hebbers dit zeer bijzondere 
concert mee mogen maken. 
Nogmaals, Titulaer verdient 
eigenlijk veel meer.

Het programma voor het 
komende seizoen Jazz in 
Zandvoort is bijna rond. 
Ook de line-up voor het Jazz 
Behind The Beachfestival 
is zo goed als klaar. Zodra 
de Zandvoortse Courant de 
exacte gegevens heeft, zul-
len wij die publiceren.

Groot assortiment
zomerplanten

speciale mengsels voor
 - plantenbakken
 - potterie
 - hanging baskets

Van Stolbergweg 1 -  Tel. 57 170 93
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L. Paap medische 
hulpmiddelen.

SLECHTZIENDE PRODUCTEN
o.a  webbox, loepen, 

brailleren, groot letter 
artikelen, telefonie,

 sprekende horloges, enz. 
 i.d.m. vergoeding via 

zorgverzekeraar.
Bel voor een afspraak 

bij u thuis; 06-51815360
.........................................................

Kabel-internet/adsl 
installa  teur helpt bij alle 

PC-PRO BLEMEN. 
Advies en aanleg 

(draadloos) netwerk. 
Ook avonden/weekend.

 Rep-it, to taal service
 voor computergebruikers. 

023-5719666 of 06-44696001. 
Met garantie en KvK.

.........................................................
Nagelstyliste worden?? 

De opleiding tot 
nagel styliste begint

 met de gratis introductie 
avond bij A.B. Nails in 

Haarlem. Schrijf je in via 
www.abnails.nl 

of bel 023-5245005.
.........................................................

Te koop:  Johannes orgel 
(t.e.a.b.). Tevens: vrolijk 

kerstservies (zgan) € 50,-. 
Tel. 5730797

ZANDKORRELS
Behang- en schildersbedrijf 

Arnold Nijkamp 
Tel/Fax 571 31 72 

Mobiel 06-54 264 259 
Voor al uw behang-, 

wit- en schilders-
werkzaamheden 

www.arnoldnijkamp.nl 
.........................................................

Autobedrijf Trade Ard. 
Lid BOVAG en NAP. 

Max Planckstraat 44, 
tel. 5730519 / 
06-53498304 

www.trade-ard.nl
.........................................................

Beautysalon MYRNA 
Van Speijkstraat 2/101, 

2041KL Zandvoort. 
Behandeling volgens 

afspraak, ook ‘s avonds. 
Tel. 5720108 of 06-48318230
.........................................................

Auto kopen of verkopen? 
Een dure reparatie, 

onderhoudsbeurt, APK of 
schade?Het kan altijd 

goedkoper!! 
Bel Patrick van Kessel 
06-55383624 of kijk op  
www.autoverkoper.nu

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

garage v. Galenstr. 
€ 100,- p.mnd. 

Tel. 5717304  (na 20.00 uur)

ZANDKORRELS INVULBON
Met ZandvoortPas korting op een zandkorrel

Particuliere zandkorrel €7,50
Met ZandvoortPas €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 zandkorrel €12,50 (excl.BTW)
Met ZandvoortPas €10,-
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, Kleine Krocht 2
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 verkeerde of onjuiste inhoud 
van Zandkorrels. Zet- en typefouten voorbehouden. 

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

Pedicure Beata Visser 
Ge specialiseerd in de 

diabetische en reumatische 
voet- en nagelcorrectie. 

Tel. 06-52461796 / 
023-5715921. 

Bilderdijkstraat 22, 
Zandvoort. 

Diabetische en 
reumatische voet 

worden vergoed door 
zorgverzekeringen.

.........................................................
Te huur (tijdelijk): 

etage vlakbij centrum. 
Geschikt voor 

jong werkend stel. 
Bellen tussen 16.00 en 

19.00 uur: 06-5161 6497
.........................................................

Mini-rommelmarkt: 
 zaterdag 15 mei, 

10-15 uur
 in de tuin aan de 

Prof. v.d. Waalstraat 
(t.o. speeltuin van de 
naschoolse opvang).

Te koop: Inschuifbaar 
loopplankje om uw hond 

makkelijk de auto 
in te laten lopen. 

€ 25,-. Tel. 06-4795 2497
.........................................................
Zo blijven dan: Geloof, Hoop 
en Liefde, maar de meeste 

van deze is de Liefde. 
1 Kor.13:13, Bijbel

.........................................................
Centimeters verliezen 

nog voor de zomer? Snel 
fit, soepeler en slan-
ker zonder moeite?

Kom snel naar Slender You 
Zandvoort. Schoolstraat 
3 (zijstraat Haltestraat), 
tel. 06-19413733. www.

slenderyouzandvoort.nl
 ........................................................

Schoonmaakster ge-
zocht die tussen 12.00 en 
14.00 uur wil schoonma-
ken en eventueel strijkt. 

Overige werktijden in 
overleg. Tel. 5732752

VAN AACKEN 
GLASZETTERSBEDRIJF 
levering en plaatsing alle glassoorten.

NU OOK:
vernieuwen kozijnen & schilderwerk.

vrijblijvende offerte!
023-5720480 / 06-41374921
e-mail: aacken@kpnmail.nl



Zandvoortse Courant • nummer 19 • 13 mei 2010

13

                       Yvonne Roosendaal

verpleging en al was ze alleen, het beviel haar daar prima. 
Noodgedwongen moest Yvonne terug naar Zandvoort. Haar 
broer was bij een noodlottig ongeluk omgekomen. Hoewel ze 
erge heimwee had naar de heerlijke stranden en de tempera-
tuur van Australië, besloot ze om voor haar moeder te zorgen. 
“Alles zou naar haar toekomen”, was in Australië aan Yvonne 
voorspeld. Het werd geen man op het witte paard maar een 
huisje aan de Schelp waar ze nog steeds tot volle tevreden-
heid woont. Maar het verlangen naar verre reizen blijft. Soms 
gaat ze met een vriendin of helemaal alleen erop uit. Om de 
winter te ontduiken trekt Yvonne met rugzak elk jaar voor 
twee maanden naar verre bestemmingen. Ze is net terug van 

een reis naar haar grote liefde Australië en maakte via 
een tussenstop in India nog een terroristische 

dreiging in Cochin mee. “Ik vind het heerlijk 
om zo te reizen en verblijf meestal in 

de YHA hostels. Je kunt je eigen gang 
gaan en je maakt op deze manier 

snel contact met je medemens.”

Liefhebberijen
Van haar vader leerde Yvonne 
om de zee te ‘lezen’. Met lezen 
bedoelt ze goed kijken hoe de 
golf valt want Yvonne is bezeten 

van body surfen! “Het is een bij-
zondere ervaring om als een hoge 

golf net breekt, je zonder surfboard 
of pak te laten meenemen. Dat geeft je 

echt een kick”, zegt ze. Yvonne is niet bang 
uitgevallen en is altijd wel in voor iets geks. 

Zo is ze (midden in de nacht) met de bunkerploeg 
meegegaan om via een smalle ingang een bunker van binnen 
te bekijken. Zij was de animator van de geslaagde 1 aprilgrap 
2008 met de ‘Kunstbunker’ die landelijk veel media-aandacht 
kreeg. Nadien is ze bestuurslid van stichting Bunkermuseum 
Zandvoort geworden en doet de PR. Ze is al 11 jaar vrijwil-
liger bij het Rode Kruis en voor de lokale radio ZFM maakt ze 
al 3 jaar het programma ‘Bijzonder Zandvoort’. Ze vindt het 
geweldig om, net zoals vorig jaar, mee te doen met de pro-
minentenavond bij circus Rigolo. Welke act het dit keer wordt 
weet ze nog niet maar het zal beslist iets geks zijn. Natuurlijk 
heeft ze al vakantieplannen, het liefst wil ze met een auto 
door Nieuw Zeeland crossen. Om deze wens in vervulling te 
laten gaan, is ze op zoek naar een reisgenoot want Yvonne en 
autorijden is niet een erg handige combinatie. Maar, verder 
durft ze eigenlijk alles!

Dorpsgenoten

Yvonne Roosendaal woont, op een paar jaartjes na, al 47 jaar 
in Zandvoort. Ze was zoals ze het zelf zegt een leergie-
rig kind. “Maar omdat ik een rekendyslexie heb, 
werd door zowel de leraren als bij mij thuis 
altijd verteld dat ik dom was. Weet je, 
dan ga je daar zelf ook in geloven en 
heb je geen zin meer om je best te 
doen! Uit mijn Cito-toets kwam 
het advies Huishoudschool dus 
daar ben ik naar toe gegaan. 
Mijn liefste wens was filmactrice 
worden of naar een toneelschool, 
maar lieve broodjes werden 
vroeger niet gebakken. Na mijn 
opleiding KVJV (Kinder Verzorging 
Jeugd Verzorging) en een stage in 
Schalkwijk kon ik als schoolverlater 
geen baan in deze sector vinden. Om 
enige ervaring op te doen, werd ik vrijwil-
liger bij de kinderactiviteiten van het toen-
malige Stekkie. Zelfs na een parttime opleiding 
bij de Sociale Academie in Amsterdam was het moeilijk om 
aan werk te komen. Bij de Cruquiushoeve behaalde ik het Z 
verpleegkundige diploma. Het werk vond ik niet echt leuk 
maar de opleiding daarentegen lag me wel”, aldus Yvonne. 
Tegenwoordig is ze actief in de Thuiszorg, ’s zomers bemant 
ze al 6 jaar als verpleegkundige de EHBO post en droogt ze 
de traantjes van zoekgeraakte kinderen.

Backpacker
De smaak om met je rugzak de wereld in te trekken zat er al 
vroeg bij Yvonne in. Samen met een schoolvriendin is ze via 
Interrail naar Joegoslavië gegaan. Omdat het thuis niet echt 
gezellig was emigreerde ze enige jaren later met haar man 
Arie Lukkassen naar Australië. Echter het huwelijk strand-
de en Yvonne bleef in Sydney waar ze een baan vond in de 

Yvonne Roosendaal

tekst en foto Nel Kerkman

Al een aantal jaren is Yvonne Roosendaal mijn redactiecol-
lega bij het radioprogramma Goedemorgen Zandvoort van 
de lokale radio ZFM. Maar wat weet ik eigenlijk verder van 
haar? Om daar achter te komen heb ik haar gevraagd of 
ze mijn ‘dorpsgenoot’ wilde zijn. Heel spontaan antwoordt 
ze: “Ja natuurlijk, wat leuk!” Verder is Yvonne buiten vrij-
williger ook een ondernemend typje dus ze heeft veel te 
vertellen.

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:

Voor	structurele	bezorgklachten:	ZVO-verspreiders,	tel.	06-1139	1478	of	www.zvo-verspreiders.nl

•	Centrale	balie	Gemeente	Zandvoort
•	Bruna	Balkenende	(Grote	Krocht)
•	Greeven	Makelaardij	(Oranje	buitenhuisje)
•	Pluspunt	Noord	(Flemingstraat)
•	Shell	Duinzicht	(pompstation	Dr.	Gerkestraat)Afhaalpunten

 Do. Vr. Za. Zo. 

Weer

Temperatuur

Max 12-13 13 13 13

Min 5 3-4 5 6

Zon 60% 70% 70% 55%

Neerslag 20% 20% 25% 50%  

Wind nnw. 4 nno. 3-4 nnw. 3-4 w. 3-4

Meestentijds droog 
komende dagen  

Het weekend weerbericht van zandvoort en omgeving

De o zo bekende ijsheiligen-
periode (berucht vanwege 
de scherpe nachtvorsten) 
ving afgelopen dinsdag aan 
en duurt officieel tot aan-
staande zaterdag. Inmiddels 
is bekend dat de eerste de-
cade van deze vijfde maand 
van het jaar maar een enkele 
keer kouder is geweest de af-
gelopen honderd jaar. Voor 
het laatst was het tijdvak 
1-10 mei kouder in 1982. 

Toch lijkt er in het tweede 
maandgedeelte een einde te 
komen aan die onderkoelde 
meisferen. Toenemende 
invloed van hoge druk zal 
ons jofeler weer moeten 
gaan bezorgen uiteindelijk. 
Donderdag (Hemelvaart) en 
vrijdag geven best aardig 
weer af in het steeds groener 
ogende Zuid-Kennemerland. 
Er zijn voorzichtig enkele 
zonnige perioden en we 
hebben nagenoeg droge om-
standigheden in huis. 

Ook het aanstaande week-
einde belooft eindelijk eens 
geen duurregen te brengen, 
inclusief bijbehorende som-
berheden. Geheel droog blijft 
het waarschijnlijk niet in 
Zandvoort en Bentveld, met 
juist op zondag weer een 
wat grotere regenkans.  

De dagtemperaturen ko-

men geleidelijk iets hoger 
uit richting het weekeinde, 
maar de magische 20 gra-
den wordt op korte termijn 
nog niet gehaald. Met wat 
geluk kan het een keer af-
gerond 14 graden worden. 
Normaal is 16-17 graden 
voor half mei.

De diverse weermodellen 
ogen wat positiever voor de 
nabije toekomst. Vooral het 
grote Europese hoofdmodel 
ziet al een aantal runs de 
hoge druk der Azoren zich 
uitbreiden richting Benelux. 
Dat is zonder meer een 
gunstig teken. Mocht dit in-
derdaad gerealiseerd gaan 
worden, dan verdwijnt die 
koude bovenlucht boven 
Nederland en zouden we 
het eens een keer bijna vijf 
dagen op rij droog kunnen 
gaan houden in onze om-
geving.

In het tweede deel van de 
maand is een wat langduri-
ger stabiele periode niet uit 
te sluiten. Zulk pover weer 
als dat van de eerste tien 
meidagen lijkt er in ieder ge-
val niet meer in te gaan zit-
ten in het tijdpad 16-31 mei.
Meer weerinfo (en hele 
fraaie foto’s) op www.weer-
primeur.nl

weerman Marc Putto 

Nog altijd grossiert mei in kilte en antizomerse weersfe-
ren. Zelfs de nachtvorstperikelen waren weer actueel be-
gin deze week en dat is helemaal conform de kalenderkli-
matologie. 
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Swaluëstraat 2,  Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
info @ zandvoort.nl - www.zandvoort.nl

Gemeentelijke publicatie week 19 - 2010

Vergadering college 
De besluitenlijst van de collegevergadering van week 18 en de 
verdere in week 18 door het college genomen besluiten zijn in 
week 19 vastgesteld. De besluitenlijst is in te zien bij de Centrale 
Balie en op de website. 

Geen Commissievergadering Planning & Control op 19 mei 
Wegens gebrek aan onderwerpen komt deze vergadering te 
vervallen.

Commissie Raadszaken
De Commissie Raadszaken vergadert op 18 mei vanaf 20.00 uur 
in de raadzaal. De deuren gaan om 19.30 uur open. De entree 
vindt u aan het Raadhuisplein. Op de agenda staat:
- Besluitenlijst 27 april 2010 
- Informatie college/burgemeester
- Meerjarenontwikkelingsprogramma 2010-2014 
- Nota “Volle kracht vooruit” 
- Verordening Wet Inburgering 
- Rondvraag
- Sluiting

De agenda kan na het verschijnen van deze krant nog gewijzigd 
zijn. De meest recente agenda vindt u op de website. In deze 
commissie kunnen burgers het woord voeren over onderwerpen 
op de agenda. Aanmelding vooraf is niet nodig. 

Uitnodiging openbare vergadering Wmo-raad
Op 17 mei vergadert de Wmo-raad over welzijnszaken die van be-
lang zijn voor alle burgers. De vergaderingen van de Wmo-raad 
worden gehouden op de tweede maandag van iedere maand. 
Iedereen is van harte uitgenodigd de openbare bijeenkomst bij 
te wonen. De vergadering vindt plaats in Gebouw De Krocht, 
kleine zaal, en begint om 19.30 uur. 

Ingekomen vergunningenaanvragen
Bouw-, sloop- en reclameaanvragen
Zandvoort:
- Van Lennepweg 77, verwijderen van asbesthoudend materiaal, 
ingekomen op 29 april 2010, 2010-108S
- Haltestraat 44, vergroten van de lokaliteit (bouwen van een 
aanbouw), ingekomen op 4 mei 2010, 2010-112Rv
- Van Lennepweg 79 rd, verwijderen van asbesthoudend mate-
riaal, ingekomen op 29 april 2010, 2010-113S

- Van Lennepweg 53/3, verwijderen van asbesthoudend materi-
aal, ingekomen op 04 mei 2010, 2010-114S
- Oranjestraat 4 t/m 10, gedeeltelijk vergroten entree en dichtzet-
ten gevel, ingekomen 06 mei 2010, 2010-115Rv.
- Thorbeckestraat 3-04, plaatsen dakkapel, ingekomen 06 mei 
2010, 2010-116Lv.
- Zandvoortselaan 165, sloop 12 personeelswoningen, ingekomen 
06 mei 2010, 2010 -117S.
- Witte Veld 11, gedeeltelijk vergroten woning, ingekomen 06 
mei 2010, 2010-118Lv.
- Witte Veld 9, gedeeltelijk vergroten woning, ingekomen 06 
mei 2010, 2010-119Lv.
- Zandvoortselaan 9 en 9a, gedeeltelijk veranderen gevels, inge-
komen 4 mei 2010, 2010-120Lv.

Let op. De hierboven genoemde aangevraagde vergunningen 
liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt deze inzien tijdens 
openingstijden. Deze publicatie betekent niet dat u uw zienswij-
ze over deze aangevraagde bouwplannen kenbaar kunt maken. 
Slechts indien voor deze bouwplannen vrijstelling van het be-
stemmingsplan of bouwverordening kan worden verleend, kan 
tegen ons voornemen daartoe een zienswijze kenbaar worden 
gemaakt. Een voornemen tot het verlenen van vrijstelling wordt 
afzonderlijk gepubliceerd. Deze publicatie betekent ook niet dat 
u een bezwaarschrift kunt indienen. Mocht de vergunning of 
vrijstelling worden verleend dan zal dit worden gepubliceerd en 
pas dan kunnen belanghebbenden bezwaar indienen.

Verzonden besluiten
Bouw-, sloop- en reclamevergunningen
Zandvoort:
- Secretaris Bosmanstraat 30, vergroten woning, verzonden 29 
april 2010, 2010-061Lv.
- Wilhelminaweg 30, wijzigen van de gevel, verzonden 03 mei 
2010, 2010-079Lv.
- Schelpenplein 16, uitbreiden van de woning, verzonden 06 mei 
2010, 2009-231Lv.

Bezwaarschriften
De hierboven genoemde verleende vergunningen/ genomen 
besluiten liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt ze inzien 
tijdens openingstijden. Belanghebbenden kunnen gedurende 
een termijn van zes weken na bekendmaking een gemotiveerd 
bezwaarschrift indienen. De datum van bekendmaking is de 
verzenddatum van de vergunning. Indien het geen vergunning 
betreft is dit de publicatiedatum. U richt uw bezwaarschrift 

met vermelding van “bezwaar” in de rechterbovenhoek van uw 
brief aan het college van Burgemeester en Wethouders, Postbus 
2, 2040 AA Zandvoort. Het bezwaar schorst in beginsel niet 
de werking van het besluit waartegen het is gericht. In geval 
van spoed kunt u een verzoek om een voorlopige voorziening 
indienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Haar-
lem, sector Bestuursrecht, Postbus 1621 2003 BR Haarlem. Een 
dergelijk verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van 
het bezwaarschrift.

Centraal telefoonnummer 
Alle afdelingen zijn bereikbaar via (023) 574 01 00, maandag 
t/m donderdag 8.30 - 17.00 uur en vrijdag 8.30 - 16.00 uur. 

Melding of klacht? 
Bel met de Centrale Meldlijn (023) 574 02 00, óf vul op de  
website het digitale formulier in óf stuur een brief naar de 
klachtencoördinator. 

Openingstijden Centrale Balie 
Maandag t/m woensdag:  08.30  -  16.00 uur 
Donderdag:  08.30  -  20.00 uur 
Vrijdag:  08.30  -  12.30 uur 
Tijdens de donderdagavondopenstelling kunt u maar voor een 
beperkt aantal zaken terecht: paspoorten en rijbewijzen e.d. 

Openingstijden begraafplaats 
De algemene begraafplaats en dierenbegraafplaats aan de 
Tollensstraat zijn dagelijks open tussen 08.00 - 18.00 uur. 

Collegelid spreken? 
Een afspraak maken met een collegelid doet u via het centrale 
telefoonnummer. Daarbij geeft u aan waarover u het collegelid 
wilt spreken. Het kan zijn dat u eerst naar een vakafdeling 
verwezen wordt. 

Vragen over een bouwplan? 
Voor vragen over concrete of gewenste bouwplannen is de 
werkeenheid Vergunningverlening op werkdagen telefonisch 
bereikbaar tussen 08.30 en 16.00 uur. 

Op zoek naar werk of aanbieden van vacature? 
Werkgevers en werkzoekers maken gebruik van 
www.werkeninzandvoort.com. 
Voor het vinden of aanbieden van banen in Zandvoort. 

Handbalsters verliezen van Aristos
handbal

Het dameshandbalteam van ZSC heeft de uitwedstrijd te-
gen het Amsterdamse Aristos met 22-18 verloren. In een 
duel waarin ZSC aantrad met een kleine selectie, omdat 
een aantal speelsters niet beschikbaar waren, overheerste 
aan beide zijden de verdediging.

Aristos nam van meet af aan 
de leiding met twee of meer 
doelpunten. Bij rust was die 
marge gegroeid tot vijf, 14-
9. In de tweede helft deed 

ZSC er alles aan om terug te 
komen, maar verder dan de 
22-18 eindstand kwamen de 
Zandvoortse dames niet. 
Laura Koning scoorde zes 

maal. De andere treffers 
kwamen van Romena Danëls 
(5), Lucia v.d. Drift (4), Naomi 
Kaspers (2) en Martina Balk. 
In tegenstelling tot de nor-

male speeldag wordt de 
thuiswedstrijd tegen het 
Utrechtse Omega komende 
zaterdag om 19.00 uur op 
Duintjesveld gespeeld.  
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TCZ 1 blijft aan kop in hoofdklasse

18e Hotsknotsbegoniatoernooi

SV Zandvoort later van start 
in de nacompetitie

tennis

voetbal

voetbal - zaterdag

De wedstrijd afgelopen zondag tussen het eerste gemeng-
de zondagteam van Tennisclub Zandvoort (TCZ) en het eer-
ste team van Shot uit Zeist is voor de Zandvoorters goed 
verlopen. Niet alleen won TCZ met 5-3, de koppositie ten 
opzichte van de tegenstanders is verbeterd. Alleen De Met-
selaars 1 heeft meer punten maar ook één wedstrijd meer 
gespeeld.

Komend weekend wordt het 18e Hotsknotsbegoniatoer-
nooi gespeeld op de velden van SV Zandvoort. Het toer-
nooi trekt jaarlijks circa 300 recreatieve voetballers uit 
heel Nederland, en zelfs uit Engeland, naar Zandvoort om 
het tweedaagse toernooi te spelen.

Het eerste zaterdagelftal van SV Zandvoort, dat nacom-
petitie speelt voor een plaats in de 1e klasse, is later dan 
gepland van start gegaan. Tot zondagavond was nog niet 
bekend wie zij als tegenstanders zouden treffen.

Cense en van Lingen
Circus Rigolo
Circus Zandvoort
Club Nautique
Dakcentrale
Dierenarts Dekker
Dorsman Assurantiën
FAR OUT
Groenestein & Schouten 
 Fin. diensten
Harocamo 
La Fontanella
Lavogue

Administratiekantoor 
 K. Willemse
Algemene uitvaartbegeleiding 
 Zandvoort
Auto Strijder 
Autobedrijf KariMo
Banana Moon
Beach Club Tien
Bertram & Brood
Beter Mobiel
Bloemsierkunst 
 Jef & Henk Bluijs
Café Oomstee

adverteerders

Bij de dames was alles an-
ders dan vorige week. Toen 
was Cindy Burger binnen 
een uur klaar met haar 
tegenstandster terwijl de 
voor Zandvoort uitkomen-
de Poolse Korina Kosinska 
de grootste moeite had 
met haar tegenstandster. 
Nu was Burger ook in een 
uur klaar maar had zij 
een 0-6, 1-6 neerlaag aan 
haar broek. Kosinska kreeg 
in haar wedstrijd totaal 
geen weerstand van haar 
landgenote Magdalena 
Kiszczynska en won af-
getekend met 6-2 en 6-1. 
Marcus Hilpert deze ronde 
wel voor Zandvoort aanwe-
zig zijn en dat scheelt een 
slok op een borrel. Vooral 
zijn eerste set was erg sterk 
tegen Niels de Moreé (6-2), 
die zich in de tweede set 
herpakte maar de punten 
in de tiebreak (7-3) naar 
Zandvoort zag gaan. Sander 
Koning kon ook imponeren 
en veegde tegenstander 
David de Goede met twee 
keer 6-3 van het gravel.

In het dames dubbel kon 
Zandvoort geen potten bre-
ken. Met twee keer 1-6 werd 
de offday van Burger on-

Dit toernooi kent een unieke 
sfeer waar eenieder streeft 
naar een goede prestatie, 
maar waarbij sportiviteit en 
gezelligheid net een streepje 
voor hebben. Het merendeel 
van de deelnemers brengt de 
nacht kamperend door langs 
de velden van SV Zandvoort. 
Ook dit jaar doen er liefst 
20 elftallen mee aan het 
toernooi, dat zijn naam ont-

Zandvoort moet spelen te-
gen de nummer 1 van de eer-
ste periode in de 2e klasse B. 
Daar was geen onenigheid 
over maar wel hoe de derde 
periode er uit zou gaan zien. 
Dat was weer belangrijk 
voor de tegenstander van 
Kennemerland, de vervanger 
in de 2e klasse A, en Castricum. 
De KNVB heeft beslist dat er 
een beslissingswedstrijd op 

derstreept. Hilpert/Koning 
gaven in het herendubbel 
een lesje ‘dubbelen’ aan 
het nog jonge Zeister duo 
De Moreé/ Philip Niewerth: 
6-1, 6-3.

Ook in de mixed dubbels 
werden de punten gedeeld. 
Kosinska/Hilpert waren 
met 2-6, 6-2 en 7-6 (8-6) 
te sterk voor Kiszczynska/
Niewerth. Het duo Burger/
Koning was niet opgewas-
sen tegen Tessy v.d. Ven/De 
Goede: 2-6, 2-6.

Team 2
Het tweede team van TCZ, 
dat eveneens in de, andere, 
hoofdklasse uitkomt moest 
zondag naar de koploper: 
Solinque/Van Horne in 
Weert. Ondanks de proble-
men die door diverse bles-
sures bij de selectie van 
Zandvoort zijn ontstaan, 
hebben zij laten zien dat 
ze toch wel een plaats in 
de hoofdklasse waard zijn. 
Zij verloren weliswaar met 
5-3 maar coach Dick Suijk 
was duidelijk tevreden. 
“We hebben nu eenmaal 
die problemen en hebben 
een reserve op moeten roe-
pen om met een voltallig 

Marcus Hilpert in actie

Media Markt Cruquius
Medina Woninginrichters
Motorrijschool Goede
P. van Kleeff
Remo de Biase
Riche aan Zee
Seven For Life
Stichting Classic Concerts
Uitvaartcentrum Haarlem
Van Aacken 
 Glaszettersbedrijf
Woonkado Discovery 
 Dreams & Daytime

team naar Weert te kun-
nen gaan. Als we dan met 
5-3 verliezen vindt ik dat 
een compliment waard”, 
aldus de geplaagde coach. 
De Zandvoortse punten 
werden in het dames enkel-
spel, het herenenkelspel en 
het heren dubbel binnen-
gehaald. Suzanne Trik won 
haar enkelspel met 6-4 en 
7-6. Invaller, de Fransman 
Clement Reix, won met 
6-4 en 6-0 en de tweeling 
Scott en Kevin Griekspoor 
bonden het herendubbel 
met twee keer 6-4 aan hun 
zegekar.

Programma
Vandaag, Hemelvaartsdag, 
speelt het tweede team 
thuis op tennispark De 
Glee tegen de reserves 
van Col dec/De Manege uit 
Apeldoorn, een team dat op 
gelijke hoogte staat en waar 
dus punten tegen gescoord 
kunnen worden. Het eerste 
team gaat naar Breda voor 
de ontmoeting tegen BLTV. 
De volgende wedstrijd is 
komende zondag al, 16 
mei. Dan zou TCZ 1 thuis 
het kampioenschap kun-
nen halen in de wedstrijd 
tegen Lei monias 2 uit Den 
Haag. Kom onze ‘plaatsge-
noten’ dus aanmoedigen. 
Wel licht is er volgend jaar 
weer een plaats in de ere-
divisie, het Walhalla van 
de KNLTB, weggelegd voor 
de grootste sportvereni-
ging van Zandvoort! Het 
tweede team, dat voor 
behoud in de hoofdklasse 
gaat, speelt in Harderwijk 
tegen Struik/Strokel 1. Alle 
mogelijkheden daartoe  
zijn nog open maar ge-
makkelijk zal het zeker 
niet worden. Het eerste 
team moet dan op tweede 
Pinksterdag nog een wed-
strijd thuis inhalen tegen 
De Metselaars 2 op De Glee. 
Deze wedstrijd werd bij een 
1-0 stand voor Zandvoort 
gestaakt vanwege de re-
gen. Alle wedstrijden, ook 
de inhaalwedstrijd, begin-
nen om 10.00 uur.

leent aan het soort voetbal-
lers dat meedoet aan het 
toernooi: de boerenkool-
voetballers, ofwel 'Hots-
knots begoniavoetballers', 
een tekst van de overleden 
Zandvoortse voetbaltrainer 
Bert Jacobs. 

Op vrijdagavond wordt het 
toernooi om 19.30 uur ge-
opend met de traditionele 

openingswedstrijd tussen 
twee Zandvoortse elftal-
len van oud-voetballers, 
welke omlijst wordt door 
de bekende Zandvoortse DJ 
WimWilWel. Zaterdag begin-
nen de wedstrijden om 11.00 
uur en om 16.00 uur wordt 
de middag afgesloten met 
de strijd om de jaarlijkse pe-
naltybokaal. Zondagochtend, 
vaak met wat hoofdpijn, zul-
len de deelenemers weer op 
het veld staan voor de fina-
ledag. Om 16.00 uur vindt er 
een feestelijke prijsuitreiking 
plaats, die dit jaar met live-
muziek zal worden opgeluis-
terd!

neutraal terrein tussen UVV 
en VVA ’71 gespeeld zou moe-
ten worden. Deze wedstrijd 
moest ervoor zorgen dat de 
beide ploegen de juiste tegen-
stander zouden krijgen. Voor 
VVA ’71 was dat van minder 
belang omdat zij derde zijn 
geworden in de reguliere 
competitie en vanwege de 
nieuwe Topklasse sowieso 
zouden promoveren, maar 

SVL had nog niets. Alles is nu 
opgelost en Zandvoort heeft 
gisteren tegen SVL gespeeld. 
Omdat de Zandvoortse 
Courant al op woensdag ge-
drukt wordt, kunnen wij u 
de uitslag helaas niet geven 
maar die kunt u wel vinden op 
de website www.zandvoort-
secourant.nl. De returnwed-
strijd in Langbroek wordt ko-
mende zaterdag om 17.00 uur 
gespeeld. Mocht Zandvoort 1 
door de eerste ronde heen ko-
men, dan wacht in de tweede 
ronde de winnaar van de du-
els tussen Kennemerland en 
Zevenhoven. 

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:
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stemmen
op 9 juni?

Trio verzorgde
prachtig concert
in de kerk

Tennissers op
weg naar het
kampioenschap
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Het wekelijkse nieuwsblad 
voor Zandvoort en Bentveld
www.zandvoortsecourant.nl Zie onze advertentie op de achterpagina 

De Mannetjes

Circustalenten

‘En wie heeft de
grootste C-factor?’

De Prominentenavond in circus Rigolo staat gelijk aan een avondje grandioos variété. Een 
flinke groep Zandvoorters liet zien dat ze niet terugdeinzen voor wat voor circusact dan 
ook. Maar liefst 14 verschillende nummers werden ingestudeerd, die stuk voor stuk voor 
grote hilariteit zorgden maar ook waardering opleverden. Een bijna volle circustent kreeg 
meer dan waar voor zijn geld.

De gemeenteraad wil in samenwerking met alle partijen, 
het college, de griffie en de organisatie komen tot een 
breed gedragen raadsprogramma. Het raadsprogramma 
moet de richting aangeven die de komende vier jaar ge-
volgd zal gaan worden. Dat werd afgelopen woensdag 
duidelijk tijdens de integrale vergadering van de commis-
sie Planning & Control.

Grandioos avondje variété Samenwerken 
is het credo 

door Joop van Nes jr.

Het geheim van zo een 
avond ligt in het feit dat de 
‘artiesten’ allemaal ontzet
tend veel plezier aan hun 
optreden beleven; dat straalt 
er gewoon vanaf. Van een 
paardennummer tot een 
groep sterke mannen, alles 
wat een avondje circus zijn 
kracht geeft was aanwezig. 
De acts werden door een 
werkelijk meesterlijke clown 
Didi (Dick Hoezee) op onna
volgbare wijze aan elkaar ge
praat. Deze man heeft zoveel 
humor en gebruikt die zo ad 
rem in taalgrappen, dat al
leen daar naar luisteren al 
de nodige tranen van het 
lachen bij menigeen over de 
wangen liet biggelen.

Een aantal acts sprong er 

bovenuit, dat kan ook niet 
anders met zoveel variatie. 
Met alle respect voor de an
deren waren het de act van 
Vincent aan de ringen en 
het schoonzwemmen van 
Ron en Peter die de handen 
het hardst op elkaar kregen. 
Maar ook een touwtruc, met 
een zeer wonderbaarlijk 
einde, was voor de toeschou
wers niet te volgen.

Dit soort circus mag niet 
meer uit Zandvoort ver
dwijnen. Het heeft Hoezee 
en zijn medewerkers de 
nodige moeite gekost om 
het in onze woonplaats 
van de grond te krijgen, in 
Amsterdam doen ze dit na
melijk al jaren. Maar de zaai
ling heeft ook aan de kust 
wortel gevat, met Hoezee in 
een magistrale rol!

Voorjaarsmarkt 2010: 
Lees de verkeersbesluiten op pagina 21

Als basis voor het stuk zal het 
coalitieakkoord gelden, dat 
vooralsnog op hoofdlijnen 
is opgesteld. Het wordt dus 
duidelijk geen collegepro
gramma naast een raads
programma, zoals tijdens 
de vorige raadsperiode. Het 

plan van aanpak krijgt als 
motto: samen doen. 

Een verslag van deze com
missievergadering leest u, 
evenals een verslag van de 
commissie Raadszaken, op 
pagina 3.

Raadhuisplein 14
T. 023-573 64 61 - Zandvoort 

Actie week 20: 
• Suikerbrood € 1,75
• Petit pain 5 stuks voor € 1,95
• Wit Stokbrood € 1,50
 
Actie week 21: 
• Oat bran € 1,75
• Krentenbollen 5 stuks € 1,95

Stap ook eens binnen voor een 
lekker belegd broodje met één 

van onze heerlijke ambachtelijke 
salades en een lekker kopje koffie

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

Bij aankoop van een 
paar zonneglazen op 
sterkte krijgt u een 

MORE&MORE-ZONNEBRIL
t.w.v. 89 euro GRATIS!!!!

SEA OPTIEK, 
zichtbaar beter!

De nieuwe raad belooft veel samen te werken

Schoonzwemmen act van Ron en Peter

Spreekstalmeester was Clown Didi (Dick Hoezee)

22 - 30 mei
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waterstanden

Voor reserveringen bel 
023 -  571 57 07

Buiten wordt er nog hard gewerkt... maar binnen is alles klaar!
Kom snel langs en laat u verrassen in ons nieuwe paviljoen. 

in memoriam

Iets te (ver)kopen?
Plaats een Zandkorrel

Zie pagina 10

burgerlijke stand
8 mei - 12 mei 2010

Geboren:
Isa Moureau, dochter van: Greeven, Timo Guillaume en: 
Schouten, Suzanne Anna Maria.
Mellanie, dochter van: van Nimwegen, Ramon en: Bol, Feikje.

Ondertrouwd:
Meijer, Jacob Willem Dominicus en: Anagnostopoulou, Eleni.
van der Sloot, Willem Pieter Charles en: Sas, Minoeska.

Huwelijk:
van der Meij, Bas en: de Hamer, Kirsten.
van der Wouden, Philip Xavier en: de Grebber, Sanne.
van Seggelen, Johan en: da Guia Radzinsky, Silvia Amelia. 

Overleden:
Duiven geb. Willemen, Arina Astrid, oud 54 jaar.
van Eerd, Irene Leonie Maria Titia, oud 54 jaar.

www.zandvoortsecourant.nl

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

Kantooradres: Kleine Krocht 2 • 2042 JN Zandvoort 
Tel 023 – 5732 752 • info@zandvoortsecourant.nl
Openingstijden: maandag en dinsdag 09.00  17.00 uur.
Overige dagen op afspraak.
Advertentie acquisitie: Letty van den BrandKinderdijk 
Tel. 06 – 4342 9783 • letty@zandvoortsecourant.nl
advertenties@zandvoortsecourant.nl
Bladmanager: Gillis Kok 
Tel. 06  460 460 26 • gillis@zandvoortsecourant.nl
Centrale redactie: Joop van Nes 
Tel. 06 – 1448 2685 • joop@zandvoortsecourant.nl
Vormgeving: IR Design Zandvoort 
Kleine Krocht 2  2042 JN Zandvoort
Druk: Dijkman offset 
Visseringsweg 40  Diemen
Verspreiding: ZVO Verspreiders 
Tel. 061139 1478 • www.zvoverspreiders.nl
Uitgever: Zandvoort Press B.V.
Oplage: 9.250 exemplaren

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

colofon

Algemene uitvaartbegeleiding Zandvoort
Omdat u voor kwaliteit kiest!

~ Regelen en uitvoeren van de uitvaart 

~ Verzorging van overledene  
~ Begeleiding voor nabestaanden 

~ Persoonlijke aandacht 
    voor U en Uw dierbare 

Dag en nacht bereikbaar

023 -7515 666
Gevestigd in Zandvoort

Evert H. Schweitzer
Voor een stijlvolle en verzorgde uitvaart

UITVAARTZORGCENTRUM ZANDVOORT
Tollensstraat 67, 2041 PR  Zandvoort.

Telefoon (023) 571 32 78.
www.uzn-nederland.nl

UITVAARTCENTRUM HAARLEM
Parklaan 36, 2011 KW  Haarlem.

Telefoon (023) 532 87 50.
www.uitvaartcentrumhaarlem.nl

Sinds 1992
uw uitvaartondernemer in Zandvoort.

A LA LA LA LA L T I J D   D I R E C T E   H U L PT I J D   D I R E C T E   H U L PT I J D   D I R E C T E   H U L PT I J D   D I R E C T E   H U L PT I J D   D I R E C T E   H U L P
B I J   OB I J   OB I J   OB I J   OB I J   O V E R L I J D E NV E R L I J D E NV E R L I J D E NV E R L I J D E NV E R L I J D E N

Komende zondag

Protestantse gem. Zandvoort
10.00 uur ds.mr. J.W. Verwijs
www.kerkzandvoort.nl

RK Parochie St. Agatha
10.30 uur Pastor D. Duijves
www.aap-parochies.nl

RK Parochie Antonius & Paulus
10.30 uur Pastor C. van Polvliet

kerkdiensten 

mei w a t e r
Hoog Laag Hoog HoogLaag
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Iedere dag geopend voor ontbijt, lunch en diner

Wij zijn op zoek naar een
gezellige, nette toiletjuffrouw.

Flexibele werktijden.
Info: 023-5713200

www.beachclubtien.nl

29-5-2000                                           29-5-2010
 

MARC VAN DER MIJE
 

We vergeten je nooit! 
 
Golfclub Bluys International

     21-05-2009   21-05-2010

Lieve Linda,

Alweer een jaar uit ons leven, 
maar niet uit ons hart.

Geen dag gaat voorbij om niet aan je te denken, 

Wij missen je.

Mama, Michel en Henneke

CirCus rigolo
speelt geheel nieuw programma!

• Zaterdag 22 mei
• Zondag 23 mei (1e pinksterdag)
• maandag 24 mei (2e pinksterdag)
• Zaterdag 29 mei

aanvang alle voorstellingen: 

15.00 uur

kaartverkoop aan de kassa, 
parkeerplaats de Zuid
reserveren: 06-53475703
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Ja. Ook ik heb me wel eens 
geërgerd aan de veiligheids
eisen op een vliegreis. De el
lenlange rijen wachtenden. 
De, naar het lijkt, nutteloze 
controle van tassen, rugzak
ken of laptopkoffers. Nooit 
zal ik meer ongeduldig zijn 
heb ik me voorgenomen. Na 
deze vliegramp in Libië zijn er 
zoveel vraagtekens. Was het 
een ongeluk? Een verkeerde 
manoeuvre van de piloot? Of 
toch een aanslag dat in alle 
toonaarden wordt ontkend? 
Maar als er van een vliegtuig 
zó weinig over is, alleen maar 
brokstukken, was er dan niet 
meer aan de hand?
Tranen schoten in mijn ogen 
toen ik dat jochie zag liggen. 
Gefilmd in een ziekenhuis
bed. De enige overlevende 
uit het vliegtuig; als door 
een wonder gespaard. Zijn 
ouders en broertjes veron
gelukt. Het zal je kleinkind 
maar zijn die daar ligt. Ik 
kreeg een brok in mijn keel. 
Zoiets is onmenselijk. Oom 
en tante waren gelukkig 
snel ter plaatse. Maar toch… 
dit gezin. Volledig van de 
aardbodem verdwenen, 
behalve dan dit ene kind. 
Familietragedies spelen zich 
dichtbij af. We kunnen alles 
volgen op de TV. De media 
stort zich als een havik op dit 
‘nieuws’. Dat nog héél lang 
‘nieuws’ zal blijven.
Zal deze Ruben, dit tengere 
jochie, goed worden afge
schermd? In Libië in ieder 
geval niet. De Telegraaf was 
er als eerste als de kippen 
bij om het joch te spreken 
te krijgen. Hopelijk zullen ze 
in Nederland er beter voor 
zorgen dat de pers op een 
afstand blijft. Maar Ruben 
wordt ouder. Zijn hele leven 
zal hij het wonderkind blij
ven, dat werd gespaard door 
het noodlot.
O ja. Volgende keer stap ik 
echt wel weer in een vlieg
tuig. In het verkeer gebeuren 
ook gruwelijke onge
lukken. Maar ik zal wel 
even checken, met wat 
voor een maatschap
pij er wordt gevlogen. 
Zeker weten!

cartoon

Veilig vliegen
column
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Op voorstel van Belinda Göransson (VVD) stemde de raad, na een korte discussie, in met 
de nieuwe gang van zaken rond de samenstelling van het raadsprogramma. De regie om 
ertoe te komen zou volgens de commissie gevoerd moeten worden door de griffier in sa-
menwerking met de gemeentesecretaris.

Onder regie werd verstaan 
het begeleiden van het proces 
om te komen tot een breed 
gedragen raadsprogramma. 
Er zou, volgens wethouder 
Wilfred Tates, een politiek 
stuk moeten komen op bijna 
wetenschappelijke neutrale 
basis over de overeenkomsten 
in de diverse verkiezingspro
gramma’s. Daarna zou in sep
tember het raadsprogramma 
opgesteld en geaccordeerd 
moeten worden. Kort samen
gevat is het datgene wat de 
raad de komende vier jaar 
gerealiseerd zou willen zien 
worden. Daar is natuurlijk 
een aantal restricties voor 
zoals de interne capaciteit 
om daartoe te komen en de 
financiële middelen. Daar 
kan het college, met hun 
kennisvoorsprong, op in kun
nen haken en aangeven wat 

wel en wat niet mogelijk is. 
Samenwerken dus.

Indiener Göransson vond een 
grote algemene deler om 
daartoe te komen, al wilden 
enkele oppositiepartijen zich 
terecht het recht voorbehou
den om toch oppositie, te ge
legener tijd, te voeren. Vooral 
D66 hield zich dat recht voor 
en werd daarin gesteund door 
GBZ en GL. Ook de coalitiepar
tijen konden het daarmee 
eens zijn al stelde OPZ zich op 
het standpunt dat zij, gezien 
de vele overeenkomsten in 
hun verkiezingsprogramma 
en die van de coalitiepartijen, 
zij zich positief en construc
tief zouden opstellen.

De brief die raadslid Robbert 
de Vries stuurde naar aanlei
ding van de weigering van 

Politiek verslag

Politiek verslag

Commissie Planning & Control, d.d. 12 mei 2010

Commissie Raadszaken, d.d. 18 mei 2010

de voorzitter van de raad om 
hem een stemverklaring te 
laten afleggen tijdens de 
stemming over personen, 
werd ook behandeld. De al
gemene tendens was dat 
een stemverklaring moge
lijk moet zijn, ook bij stem
ming over personen, als die 
maar zakelijk en integer is en 
niet op de persoon gericht. 
Op een later tijdstip zal men 
zich daarover in de commis
sie buigen. Het gaat eigenlijk 
over meer transparantie in 
het openbaar bestuur. “Ik wil 
graag dat men bijvoorbeeld 
de te kiezen wethouders via 
meer openheid over hun ken
nis zou kunnen beoordelen 
voor hun aanstelling. Daar 
wilde ik toen graag een ver
klaring over afleggen, niet 
op de persoon zelf”, aldus 
De Vries.

Gewijzigde 
aanlevertijden

In verband met Pinksteren zijn wij 
maandag 24 mei niet aanwezig.

Daarom verzoeken wij om advertentiemateriaal 
en kopij uiterlijk vrijdag 21 mei aan te leveren.

Bij voorbaat dank,
Zandvoortse Courant

Hoewel op de agenda slechts drie punten stonden ver-
meld, wierp het eerste punt, het aanvragen van subsidie 
uit het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV) 
2010-2040 de meeste vragen op. Tijdens de bespreking van 
de nota Volle kracht vooruit, bleek dat de vereniging Maat-
schappelijk Betrokken Ondernemen (MBO) is opgehouden 
te bestaan. Het laatste punt Verordening Wet inburgering 
2010 werd, buiten een technische vraag van Ruud Sandber-
gen (D66) om, als hamerstuk aangenomen. 

Meerjarenontwikkelingsprogramma nog geen hamerstuk

De gemeente dient voor het 
aanvragen van subsidie ISV3 
van het Rijk en Provincie een 
meer jaren ont wik kelings
programma (MOP) op te 
stellen, waarin een onder
bouwing wordt gegeven 
van gemeentelijke inves
teringen voor stedelijke 
vernieuwing. Alle commis
sieleden hadden bedenkin
gen bij De Key en specifiek 
Jerry Kramer (VVD) bracht 
naar voren dat er veel ISV
gelden naar projecten van 

De Key gaan en vroeg zich af 
of de gemeente, nu het niet 
zo goed gaat met de woon
stichting, misschien een 
andere projectpartner zou 
moeten zoeken. De wethou
der meldde dat er binnen
kort een gesprek is met De 
Key over onder andere het 
Sophiawegproject. Dat pro
ject zou in 20112012 gerea
liseerd moet worden. Astrid 
v.d Veld (GBZ) was verbaasd 
dat er andere projecten aan 
de reservelijst MOP toege

voegd mogen worden. Als er 
andere keuzes zijn voor de 
groslijst dan dienen die voor 
1 juni ingediend te worden, 
aldus wethouder Andor 
Sandbergen. Kramer had 
er een aantal op zijn ver
langlijstje: Gasthuisplein, 
vernieuwing Grafdijk/
Raadhuisplein en openbare 
toiletten. Een paar komen 
niet in aanmerking voor ISV 
gelden omdat ze niet vol
doen aan de gestelde eisen, 
vond de wethouder. Ook 
werd niet alles mondeling 
toegelicht, er zijn een aantal 
vragen zoals over de AHOED 
en de kwaliteitsuitstraling 
van een jaarrondpaviljoen 
die schriftelijk beantwoord 
worden. De MOP wordt een 
bespreekpunt in de volgen
de raadsvergadering.

Nota Volle kracht vooruit
De conceptnota ‘Volle 

kracht vooruit’ geeft onder
meer aan dat zonder vrij
willigers de Zand voortse 
samenleving minder leef
baar zou zijn. Niet alleen 
de gemeente maar ook alle 
commissieleden spraken 
hun waardering uit over 
de inzet van de vele vrij
willigers. Toch waren naar 
aanleiding van de nota nog 
enige onduidelijkheden. Zo 
stelden El len Ver heij (VVD) 
en Gijs de Roode (CDA) dat 
de € 15.000 personeels
kosten in de overzichtsta
bel gezien moet worden 
als een extra uitbreiding 
van het personele bestand 
Plus punt. Het takenpakket 
wordt uitgebreid met een 
maatschappelijke functie 
dus er moet geld bij, anders 
lukt het niet, vond wethou
der Gert Toonen. Verder 
meldde Toonen dat de ver
eniging MBO, een lokaal 

platform van ondernemers 
en bedrijven, is opgehou
den te bestaan. Hun taken 
worden ondergebracht 
bij de vrijwilligerscentrale 
Haarlem. Op de vraag van 
Virgil Bawits (GL) of de lig
gende subsidiegelden van 
2009 terug gaan naar de 
gemeente, antwoordde 
Toonen bevestigend. Ook 
deze nota is geen hamer
stuk. 

In de rondvraag vroeg Kra
mer de reden waarom de 
pachtovereenkomst van 
de strandpachters nog 
niet rond was. Wethouder 
Toonen, met huren en pach
ten in zijn portefeuille, ant
woordde dat hij en de ver
tegenwoordigers van de 
Strand pachters vereniging 
in goed overleg de afspraak 
die stond, hebben uitge
steld.
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BEACHCLUB 7

FAR  OUT
Ook voor feestjes 

op het strand!
Check de website voor

informatie: www.far-out.tv 
of per telefoon: 023-5717170

 

 

 

 

Seniorenmenu: € 7,00 
Ma 14-09-09  Gebakken tartaar met gebakken aardappelen en spinazie 

Di 15-09-09  Kibbeling met frites, sla en sausjes 

Wo 16-09-09  Macaroni met een gebakken ei 

Do 17-09-09 Andijvie stamppot met een bal gehakt 

Vr 18-09-09  Vissticks met frites, doperwten en wortelen 

Za 19-09-09  Nasischotel met 1 stokje saté en een gebakken ei 

Zo 20-09-09  Kippotje met frites en sla 

Ma 21-09-09  Gebakken lever met aardappelpuree en rode kool 

Di 22-09-09  Scholfilet met gebakken aardappelen en wortelen 

Wo 23-09-09 Hutspot met warme worst en gebakken spek 

Do 24-09-09  Schnitzel met frites en witlof 

Vr 25-09-09 Gestoofde kabeljauw met aardappelpuree en bloemkool 

Za 26-09-09  Kippenbout met frites en sla 

Zo 27-09-09  Bal gehakt met gebakken aardappelen en bloemkool 

Bestellen voor 11.00 en bezorgd tussen 12.00 en 14.00 uur of eventueel tussen 16.00 en 
17.30 uur.  U kunt ook een plaatsje reserveren in ons restaurant om gebruik te maken 
van het seniorenmenu. Bent u in bezit van de ZandvoortPas, dan krijgt u een toetje 
gratis. 

Brasserie restaurant Harocamo 

Kerkstraat 14  |  023-5712102 

Geen zin om te kokkerellen? Gewoon Harocamo even bellen!
Wij bezorgen voor ieder wat wils, zoals broodjes, saté, 
spareribs, diverse visgerechten of een uitgebreid diner.
U kunt het zo gek niet bedenken!

Let op: Wij bezorgen gratis!
Ook de seniorenmenu’s à € 7,-- en de daghap à € 10,--

  Bel: 5712102 
  kijk voor meer info:
  www.harocamo.nl 

Brasserie restaurant Harocamo 
Kerkstraat 14, 2042 JE Zandvoort
Geopend van 9.00 tot 22.00 uur

BY CHRIS KUIN

Naast onze à la carte kaart :
 driegangen menu voor € 29,50 

 Huisgerookte zalm met
gemarineerde komkommerlinten

of
Salade van runderlende met

mosterddille dressing
iii

Entrecote met pepersaus
of

Trio van vis gegaard
 in Provençaalse tomatenroomsaus

iii

Omgekeerde Dame Blanche 

Dinsdag gesloten
Zeestraat 36

2042 LC Zandvoort
023-5736680

www.restauranthugoos.nl

Grand Café De Vier Geboden 
& 

Tapasbar Piripi 

Zijn op zoek naar medewerkers 
voor de bediening en keuken

ervaring is gewenst
 

Voor verdere info: 0235712537

BEDANKT!

De Stichting Nationale Feestdagen Zandvoort  bedankt 
de volgende bedrijven en verenigingen, voor hun inzet en 
bijdrage aan de Koninginnedag en de 5 mei viering 2010:  
  Gemeente Zandvoort
  OSS Gymnastiek vereniging 
  Stella Maris-St. Willibrordes Scouting
  Gemengd Zandvoorts Koper Ensemble
  Strand Actief
  Brandweer Post Zandvoort
  Organisatie Zeepkistenrace
  Ab v/d Moolen gemeenschapshuis
  Mazzelmarkt Haltestraat
  Febo Kerkplein
  Café Neuf Haltestraat
  Restaurant het Geveltje
  de Scharrel
  Firma JOBIRO 
  Horeca Haltestraat
  Bruna Zandvoort
  Al de adverteerders in ons programmablad

www.wapenvanzandvoort.nl, tel. 023-8223780
Geopend van woensdag t/m zondag

‘All you can eat sushi’, 
incl. glas Saké voor € 24,50 p.p.

Tevens heerlijk 
drie-gangen aspergemenu voor € 22,90 p.p.

Ook tijdens beide
pinksterdagen:

Groot assortiment
zomerplanten

speciale mengsels voor
 - plantenbakken
 - potterie
 - hanging baskets

Van Stolbergweg 1 -  Tel. 57 170 93

Strandpaviljoen Boom 11
te Zandvoort
Tel.023-5717580

Op onze ouderwetse manier
Goulashsoep - 3 soorten vlees - Palacinka of

Vissoep - Zeebaarsfilet - Palacinka 

€10,50
Als brunch, lunch of diner. De gehele week door.

Graag tot ziens, fam. Boom
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Woont u in Bentveld of Zandvoort Zuid? Wilt u meer weten 
over de inrichting van de openbare ruimte? Of heeft u vragen 
of opmerkingen over de bestrating, straatverlichting, zwerfaf
val, speelplekken, straatmeubilair of soortgelijke zaken?  

U bent van harte welkom op het wijkspreekuur donderdag 27 
mei  van 19 tot 20 uur in Huize Bodaan aan de Bramenlaan te 
Bentveld. Vooraf aanmelden is niet nodig; de koffie staat klaar!

ZANDVOORT SCHOON!? 
27 mei wijkspreekuur voor Bentveld en Zandvoort Zuid 

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)

wel gebruikt worden, voor 
zover bekend.

100.000 dopjes

Op de Nederlandse stranden 
liggen naar schatting zo’n 
honderdduizend flesdopjes de 
boel te vervuilen. Dat was het 
resultaat uit de afvaltellingen 
die Stichting De Noordzee vier 
maal per jaar uitvoert. Naast 
de lampjes, visnetten en fles
sen viel 1 soort afval duide
lijk op: flesdopjes! Overal op 
het strand kwam je ze tegen, 
zelfs in de duinen werden ze 
veelvuldig aangetroffen. De 
stichting heeft ze verzameld 
en rekende uit dat het er ge

middeld 100.000 zijn op 
het Nederlandse strand! 
Tijd om wat te doen aan 
het afval op het strand 
en in zee! Maar je kunt 
het aantal dopjes dras
tisch ook verminderen 
door er een mooie col
lage van te maken. Het 

artistieke voorbeeld is ge
maakt door vrijwilliger Eveline 
van Deursen en hangt in het 
JuttersmuZEEum. 

Amsterdamse wallen 

Pikante dames zijn dag en 
nacht te bewonderen in de 
voormalige Zandvoortse 
bushalte. Dat veroorzaakt 

regelmatig een opstop
ping van allerlei voertui
gen met hoofdzakelijk 
mannelijke toeschouwers. 
Heeft Zandvoort er nu 
weer een nieuwe attrac
tie bij en wordt dit zo
maar gedoogd? Volgens de 
BKZandvoort kunstenaars 
van de Buzzzzhalte hoort 
dit allemaal bij de visie 
“Parel aan Zee+” en natuur
lijk ook bij onze liefde voor 
Amsterdam en Zandvoort. 
Want Amsterdam Beach = 
Zandvoort aan Zee. Iedereen 
is van harte welkom om de 
dames te bewonderen.

Muzikanten gezocht
Het is nog wel even ver 
weg, de tentoonstelling 
‘Op golven van muziek’ die 
de Lokale Raad van Kerken 
komende zomermaanden 
organiseert. Maar de orga
nisatie is alvast op zoek naar 
Zandvoorters die mee willen 
doen aan deze kunstuiting, 
want muziek is ook kunst. 
Alles is op vrijwillige basis en 
het optreden is hooguit een 
half uur en alleen op zater
dagmiddag. De datum van 
de tentoonstelling is van 3 
juli t/m 28 augustus. Kan je 
zingen of bespeel je een in
strument? Meld je dan voor 
9 juni aan bij nijhuis9@vod
afone.nl of bel: 5712861.

Mantra zingen
Op 26 mei wordt in het 
jeugdhuis achter de Pro te
stantse kerk een speciale 
avond georganiseerd met 
magische mantrazang van 
Henry Marshall and the 
Playshop family. Onder be
geleiding van deze groep 
worden er mantra’s gezon
gen die heel relaxed wer
ken op lichaam en geest. 
De avond is van 20.00 tot 
22.00 uur. De zaal is om 
19.30 uur open. Voor meer 
info: Nienke Christianus, tel. 
0648062132         

Walk of Fame

Niet alleen Hollywood 
heeft zijn Walk of Fame, ook 
Zandvoort krijgt er binnen
kort één. In de Bakkerstraat 
(zijstraat van de Kerkstraat) 
wordt op 22 mei om 17.00 
uur bij VVV Zandvoort de 
Walk of Fame geopend. De 
natuurstenen tegels zijn 
voorzien van een foto en 
tekst van beroemdheden 
die een bepaalde binding 
met Zandvoort hebben of 
hebben gehad. Bent u be
nieuwd welke BZ’ers op de 
tegels vereeuwigd zijn, kom 
dan naar de opening. 

Fout geparkeerd

Vorige week heeft een 
Ierse vrouwelijke toerist 
aangetoond dat er toch 
niet altijd op de dames 
in het verkeer kan wor
den gerekend. Nadat zij 
al op de rotonde op het 
Raadhuisplein te verstaan 
was gegeven dat zij de 
rotonde aan de verkeerde 
kant nam, zag zij de trap
pen bij de Koper Passerelle, 
tussen het Stationsplein en 
de Burg. Engelbertstraat, 
aan voor een afslag omdat 
haar navigatiesysteem dat 
aangaf, met als gevolg de 
situatie op de bijgeplaatste 
foto. De auto raakte licht 
beschadigd maar kon nog 

De dames van Mickey's Bar hebben de eerste Bar Battle op 
hun naam geschreven. In een overvol Laurel & Hardy werd 
dat vorige week donderdag bekend gemaakt. Ook werd 
het bedrag bekend gemaakt dat de drie ondernemers die 
de Bar Battle hebben opgestart over zullen maken om 
kansarme kinderen via Pluspunt aan een leuke zomerva-
kantie te helpen.

De Zandvoortse ondernemersvereniging OVZ nodigt al 
haar leden uit om vandaag de Algemene Ledenvergade-
ring (ALV) in hotel Hoogland bij te wonen. Daarnaast zijn 
ook potentiële leden van harte welkom. Er staan belang-
rijke punten op de agenda en enkele gastsprekers zijn uit-
genodigd.

Dat het spannend zou wor
den was al weken duidelijk. 
De ploegen haalden steeds 
meer capriolen uit om in de 
gunst van de jury te komen. 

Zo zal wijkagent van het 
centrum Henk Kommer zijn 
ervaringen van de laatste 
tijd deelgenoot maken en 
heeft voorzitter Gert van 
Kuijk het over de komende 

Uiteindelijk besloten de ju
ryleden om het team van 
Mickey's Bar op Circuit Park 
Zandvoort als winnaar aan 
te wijzen. De bevallige da

decembermaand, met on
der andere de actie van OVZ 
en de Sinterklaasviering. 
Tevens zal Peter Tromp 
een update geven over de 
activiteiten in de muziek

Dames winnen Bar Battle

OVZ houdt ledenvergadering

mes scoorden hoog in pro
fessionaliteit, entertainment 
en hun kleding. Zij winnen 
een midweek of weekendar
rangement bij Sunparks.

Pluspunt
Het bedrag dat overgemaakt 
gaat worden naar Pluspunt 
is niet minder dan € 3.500! 
Het was het bedrag dat door 
de teams als fooi werd geïn
casseerd, verdubbeld door de 
ondernemers. Een verbou
wereerde vertegenwoordig
ster van Pluspunt was zeer 
in haar nopjes omdat er voor 
de komende zomervakantie 
nog geen sponsor was. Nu 
is het benodigde budget, op 
een klein bedrag na, al bin
nen!

Het grote succes dat de 
Bar Battle dit wintersei
zoen heeft opgeleverd zal 
uiteraard een vervolg krij
gen. Over het hoe, wat en 
waar houdt de Zandvoortse 
Courant u op de hoogte!

tent op het Raadhuisplein. 
Speciale gastspreker is Erik 
Weijers, COO van Circuit 
Park Zandvoort. Hij komt 
vertellen over het megaeve
nement Masters of Formule 
3 dat dit jaar, na een aantal 
jaren afwezigheid, weer op 
‘ons’ duinencircuit zal wor
den verreden. Een meer dan 
interessant evenement, ook 
voor de Zandvoortse on
dernemers. De vergadering 
start om 20.00 uur.

De winnaressen in beeld

Foto: OvM Fotografie
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Zaterdag 29 mei
11.00  16.00 uur: hulpverleningsdag met om de 20 tot 30 minuten 
 spectaculaire demonstraties door en met verschillende 
 instanties (brandweer, politie, ambulance reddingsbrigade, 
 KNRM, dierenambulance en meer). Bijvoorbeeld een reanimatie 
 op een van de balkons in een flat. Locatie: Badhuisplein

12.00  16.00 uur: JuttersmuZEEum speciale activiteiten

15.00 uur: voorstelling Circus Rigolo

Zandvoortse Week van de Zee 

22 t/m 30 mei 2010

Dinsdag 25 mei
19.00  21.00 uur: Taoïstische Tai Chi demonstratie. Een zachte kunst van 
 gezondheid en welzijn voor iedereen bij strandpaviljoen 
 Beach Club Tien

Donderdag 27 mei
10.00  12.00 uur: Taoïstische Tai Chi demonstratie bij strandpaviljoen 
 Beach Club Tien

Vrijdag 28 mei
16.00 uur: voorgelezen zal worden in de bibliotheek: ‘Deze dag kan niet 
 meer stuk’, met het vertelkastje en een heel programma er 
 omheen. Speciaal bestemd voor kinderen tot 6 jaar

12.00 uur: Laurel & Hardy Ladies Cabrio Rally, Haltestraat

Zondag 30 mei
09.00  16.00 uur: grote Voorjaarsmarkt door het hele centrum van Zandvoort

09.00  10.30 uur: Surfers Yoga bij de The Spot. Van tevoren aanmelden

10.00  13.00 uur: strandviswedstrijd door leden van Zeevisvereniging Zandvoort 
 (ZVZ). Over een afstand van 375 meter zullen 50 hengels aan
  de vloedlijn staan. Nabij  strandpaviljoen Take Five. 
 Prijsuitreiking om 14.00 uur

11.00 uur: Trainingsdag Watersportvereniging Zandvoort nabij 
 Reddingspost Zuid

12.00  16.00 uur: JuttersmuZEEum met speciale activiteiten.

12.00  17.00 uur: Tentoonstelling BKZandvoort in de Buzzzhalte

14.30  17.00 uur: diverse activiteiten in en om strandpaviljoen Take Five zoals 
 het binnenhalen van een warnet van 50 meter, visroken door 
 leden van de ZVZ, haringsnijden op een oude viskar, demonstratie 
 casting (verwerpen met een hengel) door het wedstrijdteam 
 van P&S visreizen. De Zandvoortse Bomschuiten Bouwclub is 
 aanwezig met enkele modellen en zal Victor Bol garnalen gaan 
 vissen en deze op het strand koken. Veel vissen die in de Noordzee 
 voorkomen zullen in het ijs uitgestald worden. U kunt eventueel 
 via een presentatiescherm de activiteiten van de deelnemers 
 bewonderen

15.30 uur: optreden van de folklore vereniging De Wurf waarbij gerookte 
 en verse vis bij opbod op het strand zullen worden verkocht. 
 Locatie: bij beachclub Take Five

16.00 uur: optreden van het Zandvoorts Mannenkoor bij beachclub Take Five

16.00  23.30 uur: Zandvoort Alive. Muziekfeest op het strand bij de 
 strandpaviljoens 14 en 15

16.00 uur: Nataraj Cosmic Beachparty. Feest bij strandpaviljoen Meijer aan Zee

16.30 uur: Afsluiting Week van de Zee bij beachclub Take Five

Woensdag 26 mei
13.30  16.00 uur: JuttersmuZEEum met speciale activiteiten 

17.00 uur: Studio 118 Dance met de stranddans ‘Los Zand’ bij 
 strandpaviljoen Skyline

19.00 uur: Powerwalk, wandelen in een maximaal tempo waarbij de 
 natuurlijke beweging van het wandelen gehandhaafd blijft, 
 door Kenamju Zandvoort. Start bij strandpaviljoen Skyline

Zondag 23 mei
09.00  10.30 uur: Surfers Yoga. Een oefenvorm, vaak gebruikt door surfers, om een 
 sterk en gezond lichaam te krijgen. Reservering vooraf bij The Spot

10.00  13.00 uur: Mindbody Balance, leer fysieke en mentale oorzaken van spanning 
 herkennen, kom in je kracht en vindt jouw balans tijdens deze 
 wellness workshop aan zee bij Waves, beach & health center, 
 Burg. van Fenemaplein 26

11.00  13.00 uur: sportief programma onder leiding van instructeurs van QuatroBT 
 met coördinatieladders, medicineballen, (kleine) gewichtjes en 
 touwtjespringen met tussenpauzes van 15 minuten. Als afsluiting 
 een grote estafette. Locatie: Strandpaviljoen Havana

12.00  16.00 uur: zeeevenement door IVN en JuttersmuZEEum. Binnen en buiten: 
 kornetvissen, een strandpuzzeltocht voor de hele familie, goede 
 vis!, knutselen voor kinderen, het verhaal over de meeuw 

12.00  17.00 uur: Tentoonstelling BKZandvoort in de Buzzzhalte

15.00 uur: voorstelling Circus Rigolo

17.00 uur: Miss Reef verkiezingen bij The Spot

De gehele dag: golfsurfwedstrijden bij strandpaviljoen Skyline

Zaterdag 22 mei
10.00  16.45 uur: Holland Skim Jam, een spetterend skimboardevenement, 
 bij strandpaviljoen Skyline

12.00  16.00 uur: JuttersmuZEEum met speciale activiteiten

15.00 uur: voorstelling Circus Rigolo op parkeerterrein De Zuid

De hele week kunt u:
• De fietsroute Noordwijk/Zandvoort/Noordwijk fietsen, route ophalen bij het 
 VVV en koffiedrinken in de strandtent van de Keune Kust in Noordwijk
• Iedere dag een lekker ‘Broodje van de Zee’ of een ‘Proeverij van Scheepsbitters’; 
 van 27 tot en met 30 mei tapas van duurzame vis eten; en op 28 mei een zangavond 
 bijwonen. Allen in café Koper op het Kerkplein
• Zoveel sushi’s eten als u maar wilt in het Wapen van Zandvoort op het Gasthuisplein
• En genieten van de Week van de Zeeaanbiedingen bij strandpaviljoen 
 Beachclub Tien
• Gratis naar het Zandvoorts Museum (geopend woensdag t/m zondag 
 van 13.00 tot 17.00 uur)

Thema: HET IS FIJN OM IN EEN BADPLAATS TE ZIJN!

Komend weekend begint de Zandvoortse Week van de Zee. Onze badplaats 
en Noordwijk zijn de enige twee kustplaatsen die dit magnifieke evenement 
nog houden nadat de landelijke organisatie de stekker eruit had getrokken. 
Hieronder vindt u het uitgebreide programma van de Week van de Zee 2010. 

Voor meer informatie over kijken, inschrijven of meedoen vindt u op: WWW.ZANDVOORT.NL
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evenementen agenda

21 Circus Rigolo  - Junioren Prominentenavond, 
pakeerterrein De Zuid, 19.00 uur

22 Walk of fame - Bekende (oud) Zandvoorters 
in natuurstenen tegels in de Bakkerstraat. 
Officiële opening om 15.45 uur

22+24 Pinksterraces - Circuit Park Zandvoort 

23-30 Week van de Zee - Zie het uitgebreide 
 programma op pagina 6

23 Muziekpaviljoen - Papa Luigi e Amici, 
 13.30  16.00 uur

24 Golfsurfwedstrijd - Strandpaviljoen Skyline 

26 KNVB Straatvoetbaltoernooi - Van Fenemaplein

26 Straatdans Los Zand - Door Studio 118 Dance. 
Paviljoen Skyline 13, aanvang 17.00 uur

29 Genealogie inloopochtend - Familiestamboom 
 uitzoeken in het Zandvoorts Museum, 
 10.00 – 13.00 uur

29+30 Radical Masters - Circuit Park Zandvoort 

29 Motortoertocht t.b.v. Appie Run 

mei

VVV Zandvoort: 7 dagen per week geopend!

Straatverlichting al 15 dagen defect

Stempas en geldig legitimatiebewijs nodig 
om te stemmen voor de landelijke verkiezingen

De straatverlichting in de Wattstraat en de ’s Grave-
zandestraat, de straten rondom de Colpitt en de Helmflat 
aan de Keesomstraat, werkt al sinds 7 mei niet meer. On-
geruste bewoners hebben al diverse keren bij de gemeente 
geklaagd maar die verwijst naar energieleverancier Nuon.

Op woensdag 9 juni aanstaande zijn de Tweede Kamerver-
kiezingen. Kiezers kunnen in elk willekeurig stembureau in 
Zandvoort stemmen. De bureaus zijn open van 07.30 uur tot 
21.00 uur. Wie gaat stemmen, moet de stempas en een gel-
dig legitimatiebewijs meenemen. Nieuw is dat een identi-
teitsbewijs kan worden gebruikt dat maximaal 5 jaar is ver-
lopen. Wie zich niet kan identificeren, mag niet stemmen! 

“Op vrijdagochtend 7 mei 
heb ik de gemeente ge
beld, via de telefooncen
trale, en daar gemeld dat 

Ook bij een zogenaamde 
onderhandse volmacht, ie
mand die voor u gaat stem
men, moet een kopie van 
uw identiteitsbewijs wor
den meegegeven. Geldige 
identiteitsbewijzen zijn: een 
Nederlands paspoort, een 
identiteitskaart of een rijbe
wijs. Bij de verkiezing van de 
Tweede Kamer mag ook een 
paspoort, identiteitskaart of 
rijbewijs worden gebruikt 
dat op 9 juni 2010 maximaal 
5 jaar is verlopen. Er mag dus 
een paspoort, identiteitskaart 
of rijbewijs worden gebruikt 
waarop staat “geldig tot 10 
juni 2005” of elke andere da
tum later.

Vervangende stempas 
Deze week worden de stem
passen verstuurd. Wie geen 
stempas heeft ontvangen of 

de straatverlichting het al 
vanaf maandag 3 mei niet 
doet. Ik werd doorgescha
keld en moest dat op een 

de pas kwijt is, kan uiterlijk 
8 juni tot 16.00 uur een ver
vangende stempas aanvra
gen bij de afdeling Balie & 
Burgerzaken in het raadhuis. 
Wordt de originele stempas 
alsnog teruggevonden, dan 
kan alleen met de nieuwe 
stempas worden gestemd, 
de andere is niet meer geldig!

Iemand anders 
laten stemmen
Wie op 9 juni niet kan gaan 
stemmen, kan een andere 
Zandvoortse kiezer, die ook 
een stempas heeft ontvan
gen, machtigen. Dat kan door 
samen met de gemachtigde 
het volmachtbewijs op de 
achterkant van de stempas 
in te vullen. De gemachtigde 
mag niet meer dan twee vol
machten aannemen en moet 
de volmachtstem gelijk met 

speciaal bandje inspreken. 
Dat heb ik gedaan en ik 
heb ook erbij gezegd dat 
het om de Wattstraat en de 
’s Gravezandestraat ging”, 
meldt een bewoonster 
van Nieuw Noord aan de 
Zandvoortse Courant.

“5 dagen na die melding, op 
woensdag 12 mei, was het 
in het bewuste gebied na 
zonsondergang nog steeds 
pikkedonker. Dus heb ik de 
volgende dag om 14.00 uur 
weer met de gemeente ge
beld. Nu was er een dame 
aanspreekbaar. Ik legde haar 
uit dat we nu al sinds maan
dag 3 mei in het donker zit
ten in onze buurt, hetgeen ik 
op vrijdag 7 mei ook al had 
gemeld. Zij vertelde dat het 
bekend was en dat het op 
7 mei aan Nuon was door

de eigen stem uitbrengen. De 
gemachtigde moet ook een 
kopie van een geldig identi
teitsbewijs of een niet langer 
dan vijf jaar verlopen identi
teitsbewijs van de volmacht
gever aan de voorzitter van 
het stembureau laten zien. 

Schriftelijke machtiging
Kiezers zonder identiteits
bewijs kunnen gebruik ma
ken van een schriftelijke 
volmacht. Hiervoor moet ui
terlijk 26 mei een aanvraag 
worden ingediend bij de 
gemeente. Formulieren voor 
een schriftelijke volmacht zijn 
bij de gemeente verkrijgbaar. 
Het formulier moet de kiezer 
en de gemachtigde onder
tekenen. Bij een schriftelijke 
volmacht is een identiteitsbe
wijs niet nodig. De gemeente 
verifieert de gegevens in de 
gemeentelijke administratie 
en stuurt het volmachtbewijs 
naar de gemachtigde.

Stembureaus 
in Zandvoort
Zandvoortse kiezers kun
nen gebruik maken van 
een van de volgende stem
bureaus in de gemeente 

De schemering valt in de Wattstraat, maar de verlichting blijft uit

gegeven, maar dat er blijk
baar iets mis was gegaan. 
Ze vertelde me dat ze het 
opnieuw zou melden aan 
Nuon want volgens haar 
was er in meer straten in 
Nieuw Noord, waaronder 
de Fahrenheitstraat, geen 
verlichting”, meldt dezelfde 
inwoonster die niet met 
naam in de krant wil.

Maandag 17 mei was het er 
nog steeds pikkedonker op 
straat en dat duurt dus al 
15 dagen! Mensen hebben 
een onbehagelijk gevoel als 
zij bijvoorbeeld ’s avonds 
weg moeten of de hond uit 
moeten laten. Bij het ter 
perse gaan van deze editie 
had de Zandvoortse Courant 
nog geen antwoord van de 
energieleverancier mogen 
ontvangen.

Zandvoort: Zand voorts Mu
seum, Strandhotel Sunparks, 
Oranje Nassauschool, voor
malig VVV kantoor, Rode 
Kruisgebouw, ‘De School’ 
(voorheen Gereformeerde 
kerk), Stichting Pluspunt, 
Zorgcentrum Huis in de 
Duinen, Nieuw Unicum, 
Stichting A.G. Bodaan en het 
NSstation. De stembureaus 
zijn voor mindervalide kiezers 
goed te bereiken. 

Aanvragen 
identiteitsbewijs
Het aanvragen van een 
nieuw identiteitsbewijs kan 
bij de centrale balie van de 
gemeente Zandvoort in het 
raadhuis en duurt gemid
deld vijf werkdagen voordat 
het afgehaald kan worden. 
Houdt u daar dus rekening 
mee!! Voor meer informatie 
kan contact worden gezocht 
met de afdeling Burgerzaken, 
tel. 5740100.

Het vierdaagse seizoen gaat binnenkort weer van start met 
de traditionele Wandel4daagse. Vanaf dinsdag 8 juni kunt 
u aan de 12e editie deelnemen. Vier avonden achtereen zul-
len de deelnemers in en rond Zandvoort hun routes wan-
delen. U kunt voor een 5 of een 10 kilometerroute kiezen.

Vierdaagse seizoen 
komt er weer aan

De voorverkoop is ondertus
sen gestart. Kaarten à € 4 zijn 
te koop bij Bruna Balkenende 
aan de Grote Krocht, kapsa
lon Ton Goossens in Nieuw 
Noord, Ankie Miezenbeek, 
Haarlemmerstraat 12 en 
bij Martine Joustra, Witte 
Veld 11. Mochten er bij de 
start nog kaarten voorhan
den zijn, dan kosten die een 
euro extra. Tevens zullen op 
woensdagmiddag 2 juni, na 
schooltijd, medewerkers van 
de Wandel4daagse op de 
Zandvoortse basisscholen 
aanwezig zijn om inschrijvin
gen in ontvangst te nemen.

Op de eerste drie avon
den zal er gestart wor
den tussen 18.30 uur en 

19.00 uur vanaf de kan
tine van de Zandvoortsche 
Hockeyclub in sportcomplex 
Duintjesveld. De slotavond 
op vrijdag 11 juni wordt ge
start vanaf het Kerkplein. Er 
zal dan ook een drumband 
zijn om er een feestelijke ont
vangst van te maken. Kom 
dus allemaal en wandel ge
zellig mee. Meer informatie 
kunt u vinden op de website: 
www.zandvoortse4daagse.
nl. Daar kunt u ook terecht 
als u zich wilt inschrijven 
voor de triatlon: deelname 
aan zowel de wandel, de 
fiets en de zwemvierdaag
se. De triatlon levert, mits 
voor aanvang aangegeven 
en uiteraard ook volbracht, 
een bijzondere trofee op.
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DORSMAN.NL OF 023-5714534

Autoverzekering
vanaf € 6,- p/mnd

* startkorting tot 65%

www.sportinzandvoort.nl

“Sport is goed voor lichaam en geest”

Bitumineuze dakbedekkingen Goot vernieuwing en reparatie
Pannen daken Koper en zinkwerk
Shingle daken Loodwerkzaamheden
Zinken en koperen daken Hemelwater afvoeren
Dakterrassen Stormschade en onderhoud
Dakisolatie Ook voor uw schilderwerken

Voor al uw voorkomende dakwerkzaamheden
Garantie 10 jaar op materiaal en uitvoering Tel: 023-573 1390
Bel voor vrijblijvende offerte of dakadvies Fax: 023-573 1393

DAK –  LOOD –  EN ZINKWERK

Karim en Mo
www.autobedrijfkarimo.nl

Curiestraat 10, 2041 CD Zandvoort T. 023-5733792
F. 023-5733793 E. autobedrijfkarimo@planet.nl

Onderhoud en reparatie alle merken
Occasions in - en verkoop

APK

Medina Woninginrichters 

Nieuw!!!
Nu ook bij Medina verkrijgbaar:

Horren en zonwering voor binnen en buiten.
Knikarm schermen en markiezen
www.medinawoninginrichting.nl

023-531 78 40  •  Haltestraat 56  •  2042 LP Zandvoort

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

ZANDVOORT PAS

 5% 
korting

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

Op vertoon van

*Korting geldt niet op aanbiedingen

Woensdag 26 mei
5 jaar Dobey Zandvoort

een presentje voor iedere klant!

Van 13.00 tot 17.00 uur:
een gratis gezondheids-check voor uw huisdier

en de dierenfotograaf komt weer langs!

Grote Krocht 28  Zandvoort

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

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

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

Buitenschoolse opvang De Boomhut
 Voor-, tussen-, naschoolse en vakantie opvang.
Voor kinderen van groep 1 t/m 8
Openingstijden van 07.30 - 18.30 uur
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Net als verleden jaar is Medisch Netwerk de organisatie 
die de EHBO post en de Huisartsenpost voorziet van pro-
fessionele hulpverlening met een medische achtergrond 
in de Rotonde aan de Strandweg/Badhuisplein. Medisch 
Netwerk verzorgt deze medische service in samenwerking 
met de gemeente Zandvoort en de Stichting Spoedposten 
Zuid Kennemerland.

Strandpost ‘Rotonde’ voor iedereen

Van 15 mei tot en met 15 sep
tember is de EHBO post van 
11.00 tot 19.00 uur voor ade
quate handelingen geopend. 
Bij slecht weer is de EHBO 
telefonisch bereikbaar via 
tel. 5714445. Buiten de onge
vallen kan men terecht voor 
informatie over andere hulp
diensten zoals: strandpolitie, 
ambulancediensten, artsen 
en tandartsen. Verder is er 
een goede onderlinge samen
werking met de Zandvoortse 
Redding Brigade (ZRB), strand
politie, gemeente en de regi
onale huisartsenpost (SSZK). 
De EHBO post heeft ook een 
opvangfunctie voor verdwaal
de kinderen en met de ZRB is 

er een open computerlijn om 
de zoek geraakte kinderen te 
registreren. 

Huisartsenpost
Naast de EHBO post is net zo
als vorig jaar de huisartsen
post van 22 mei tot en met 29 
augustus van 10.00 tot 20.00 
gedurende het weekend en op 
feestdagen geopend. Een huis
arts en een doktersassistente 
zijn dan aanwezig. Men moet 
altijd eerst de spoedpost in 
Haarlem bellen (tel. 5453200) 
die de patiënt doorverwijst 
naar de strandpost. Bij calami
teiten in Zandvoort beschikt 
de arts over een fiets om snel 
ter plaatse te zijn. De artsen

spreekkamer is meteen links 
in het Rotondegebouw en is 
voorzien van hypermoderne 
apparatuur. Via het compu
tersysteem kan de dokters
assistente meteen zien of de 
patiënt verzekerd is. Is dat 
het geval, dan hoeft men de 
doktersbehandeling niet te 
betalen. Alleen voor de buiten
landse toerist geldt deze extra 
service niet, die zal contant of 
per pinautomaat de dokters
behandeling moeten betalen.

Belangrijk om te noteren
Voor acute huisartsenzorg in 
Zandvoort neemt u tijdens 
het weekend, ’s avonds en 
’s nachts eerst telefonisch 
contact op met de centrale 
spoedpost te Haarlem, tel. 
5453200. De EHBO post is 
van 11.00 tot 19.00 uur te 
bereiken via tel. 5714445. De 
strandpost is rolstoeltoe
gankelijk en is centraal gele
gen bij de strandafgang van 
het Badhuisplein tussen de 
strandpaviljoens 9 en 10. 

door Erna Meijer

Afgelopen Moederdag opende Feng Yun Jia (Jennifer) in de Haltestraat 37 haar voet- en 
bodymassagesalon. Jennifer Feng is geboren in Guangzhou, China en heeft onder andere 
op het Beijing Institute of Broadcasting met succes een opleiding Omroep en Regie ge-
volgd. Na deze opleiding heeft zij als programmeur bij C.C.Tv Beijing gewerkt, waar zij 
diverse kunst & cultuurprogramma's en -shows verzorgde.

Twintig jaar geleden kwam 
zij naar Nederland, waar 
zij een opleiding journalis
tiek volgde en nadien voor 
Tenfold Producties en diver
se televisieomroepen heeft 
gewerkt. Een zeer interes
sante dame dus, die nu sinds 
vier jaar in Zandvoort woont.

"In eerste instantie ben ik in 
Amsterdam zeer succesvol 
een boetiek voor met name 
chique en exclusieve Chinese 
kleding, die ik zelf ontwierp, 
gestart. Helaas kreeg ik na 
enige tijd gezondheidsklach
ten, waarvan ik gedurende 
zes maanden na veel voet
behandelingen te hebben 
ondergaan genas. Hierdoor 
leerde ik dat je lichaam het 
belangrijkste in je leven is. 
Als dat kapot is, heb je niets 
meer. Ik besloot het roer om 
te gooien en opende op de 
Zeedijk mijn Foot Massage 
Salon met een professionele 
staf, die net als ikzelf hun 
opleiding in China, Japan 

Qian Fang Massages

en Thailand heeft gevolgd", 
legt Jennifer met veel pas
sie uit. Het is een zeer oude 
traditie, die al meer dan 
2500 jaar in China bekend 
is, en gebaseerd op acupres
suur en massagetechnieken, 
waarbij de 64 (!) drukpunten 
in de voet, die staan voor de 
verschillende organen, wor
den behandeld. Hierbij wor
den bepaalde meridianen 
en energiebanen geopend, 
waardoor klachten zoals 
hoofd, rug of nekpijn na 
een aantal behandelingen 
worden verlicht of zelfs ge
heel verdwijnen.

Om een indruk te krijgen 
wat Jennifer en haar staf 
zowel inwoners als toeris
ten kunnen bieden, wierp 
ik mij op als proefkonijn. 
En daar heb ik totaal geen 
spijt van, integendeel zelfs. 
Tijdens een warm voeten
bad worden eerst hoofd, nek 
en schouders gemasseerd, 
waarna eveneens de rug 

ferm onder handen wordt 
genomen. Daarna komen 
de voeten uitgebreid aan de 
beurt, waarbij letterlijk elke 
teen een weldadige mas
sage krijgt. Na afloop voelt 
men zich heerlijk ontspan
nen en ligt men nog even 
lekker na te genieten onder 
het genot van een kopje 
Chinese thee. In totaal be
schikt de salon over vijf 
relaxstoelen en, indien ge
wenst, kan eveneens gebruik 
gemaakt worden van een 
infrarood sauna. De prijzen 
zijn heel redelijk: voor een 
half uur voet of bodymas
sage betaalt u € 25, voor een 
uur durende behandeling is 
dat € 45. Voor ondernemers 
komt er een rittenkaart te
gen een speciaal tarief.

Qian Fang Massages, Halte
straat 37, 2042 LK Zandvoort 
is elke dag geopend van 
11.30 uur tot 23.00 uur. 
Behandeling bij voorkeur 
op afspraak via 0651789111.

De volkstuinvereniging Zandvoort is in 1972 opgericht en 
heeft de beschikking over 102 tuinen van elk ongeveer 250 
m2 groot. Het complex ligt op een uniek plekje in Nieuw 
Noord aan het Duinpieperspad achter de ‘Atlantikmuur’. 
Afgelopen zondag organiseerden de leden een open dag 
en was er een rommelmarkt en plantjesruilmarkt. De zon 
scheen en de animo was groot.

tekst en foto Nel Kerkman

Nu is het niet zo dat liefheb
bers die in een volkstuintje 
geïnteresseerd zijn, er mor
gen al een kunnen hebben. 
Wie in aanmerking wil komen 
moet inwoner van Zandvoort 
zijn en minimaal 18 jaar oud. 

Er mogen geen huisdieren 
worden gehouden. Verder 
dient u zich schriftelijk bij 
de secretaris aan te melden. 
Daarna komt u op de kandida
tenlijst te staan. De tuinders 
zijn verplicht om een keer per 
jaar deel te nemen aan het al
gemeen onderhoud van het 

Tuinderspraat
tuincomplex. U mag zelf kie
zen of u bloemen, groenten of 
fruit wilt telen. Uw tuin moet 
goed onderhouden worden 
en onkruidvrij zijn.

Groene ontspanning
Buiten de verplichtingen voor 
de tuin wordt er aandacht 
besteed aan ontspanning. 
De actieve evenementen
commissie organiseert voor 
jong en oud gezellige activi
teiten en viermaal per jaar 
wordt het verenigingsblad 
‘Tuinderspraat’ uitgegeven 
om iedereen te informeren. 
Zo is er een schitterende jeu 
de boulesbaan waar heren 
elke woensdagmiddag spelen 
en de damesgroep een keer in 
de 14 dagen op zaterdagmid
dag. In de winter is er klaver
jassen, sjoelen en darten. 

Al met al een geweldige ver
eniging voor mensen met 
groene vingers en een hart 
voor de natuur. Wilt u zich in
schrijven of wilt u meer info? 
Neemt u dan contact op via: 
secretaris@vtvz.info. 

Gezelligheid tijdens de open dag

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:

Voor structurele bezorgklachten: ZVO-verspreiders, tel. 06-1139 1478 of www.zvo-verspreiders.nl

• Centrale balie Gemeente Zandvoort
• Bruna Balkenende (Grote Krocht)
• Greeven Makelaardij (Oranje buitenhuisje)
• Pluspunt Noord (Flemingstraat)
• Shell Duinzicht (pompstation Dr. Gerkestraat)

Afhaalpunten
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Centimeters verliezen 
nog voor de zomer? 
Snel fit, soepeler en 

slanker zonder moeite?
Kom snel naar 

Slender You Zandvoort. 
Schoolstraat 3 

(zijstraat Haltestraat), 
tel. 0619413733. 

www.slenderyouzandvoort.nl
.........................................................

HONDENTRIMSTER
De 4 Pootjes

Bij U aan huis
Annemiek Wolters
tel:0623093264

.........................................................
Te huur (tijdelijk): 

etage vlakbij centrum. 
Geschikt voor jong 

werkend stel. 
Bellen tussen 17.00 

en 19.00 uur: 
065161 6497

.........................................................
Pedicure Carla

Meer dan 10 jaar 
ervaring. Pro Voet lid. 

Tel. 064609 8919. 
www.massagebijrosa.nl

.........................................................
Te koop:

 grenen buffetkast € 125,/ 
grenen tafel € 20,/ 

messing lamp € 75,/ 
koelvriescombinatie € 30,/ 

grenen eettafel € 
25,/ leren bank 

met 2 maal relax € 125,. 
Tel. 5717563

.........................................................
Haarschaamte

Niet meer scheren, 
harsen of epileren 

met definitief ontharen 
van oksels+bikinilijn: 
€ 95,. I.P.L. flitslicht 

(geen) laser. 
Boudoir Zandvoort,

 0235736021
.........................................................

Gezocht: 
hulp in de huishouding. 

1 ochtend per week. 
Tel. 065156 1725

.........................................................
Garage te huur 

in Bentveld. Per 1 juni, 
€ 100, p.m. 

Tel. 062153 8942

ZANDKORRELS
Behang- en schildersbedrijf 

Arnold Nijkamp 
Tel/Fax 571 31 72 

Mobiel 0654 264 259 
Voor al uw behang, 

wit en schilders
werkzaamheden 

www.arnoldnijkamp.nl 
.........................................................

Autobedrijf Trade Ard. 
Lid BOVAG en NAP. 

Max Planckstraat 44, 
tel. 5730519 / 0653498304 

www.trade-ard.nl
.........................................................

Beautysalon MYRNA 
Van Speijkstraat 2/101, 

2041KL Zandvoort. 
Behandeling volgens 

afspraak, ook ‘s avonds. 
Tel. 5720108 of 0648318230
.........................................................

Auto kopen of verkopen? 
Een dure reparatie, 

onderhoudsbeurt, APK of 
schade?Het kan altijd 

goedkoper!! 
Bel Patrick van Kessel 
0655383624 of kijk op  
www.autoverkoper.nu

.........................................................
L. Paap medische hulpmid
delen. ADL-hulpmiddelen, 

o.a. postoelen, loop
hulpmiddelen, aan
kleedhulpmidden,

Grijpers, badbeden 
toillet accessoires, wand
beugels enz. Vergoeding 

mogelijk via PGB.
Bel voor een afspraak bij 

u thuis; 0651815360
.........................................................

Het Pakhuis, 
een kring  loopwinkel 

waar van alles te koop 
is! Van serviezen en

 glaswerk tot meubels 
en van kleding tot boeken. 

De winkel is geopend 
op donvrijzat 1017 uur. 

Info: 06  53693409
Noorderduinweg 48,  
(Corodex) Zandvoort.

.........................................................
WOONRUIMTE GEZOCHT

Voor ouder echtpaar 
bij voorkeur in centrum e.o.

Huurprijs tot ca. € 550, 
tel. 065325 0629

ZANDKORRELS INVULBON
Met ZandvoortPas korting op een zandkorrel

Particuliere zandkorrel €7,50
Met ZandvoortPas €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 zandkorrel €12,50 (excl.BTW)
Met ZandvoortPas €10,-
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, Kleine Krocht 2
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 verkeerde of onjuiste inhoud 
van Zandkorrels. Zet en typefouten voorbehouden. 

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

Bloemen……
volop kleuren

Specialist voor al uw bloemwerken.

APK KEURING
Alle merken vanaf € 29,-

vraag naar de voorwaarden

Bij grote beurt gratis!
Uitnodiging

Tegen inlevering van deze advertentie
krijgt u t/m 5 juni 2010 op alle

kleurbehandelingen 15% korting!
Bij Lavogue Coiffures - www.lavogue-zandvoort.nl
Dames + heren •  Haltestraat 22, 2042 LM Zandvoort  •  Tel.: 023 5730172
Wij zijn geopend van dinsdag t/m vrijdag van 09.00 uur tot 
17.30 uur. Donderdag van 09.00 uur tot 21.00 uur. 
Op zaterdag van 08.30 tot 15.00 uur.

Uw sloggi dealer

Haltestraat 55
2042 LL Zandvoort
Tel. 023 571 28 39

Ook zondags geopend

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 
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Kunstenaars BKZandvoort bestormen Heemstede

De mooiste duetten in Zandvoort

Drukke tijden voor De Wurf

In de sfeervolle expositieruimte van Het Kunstbedrijf in 
Heemstede is afgelopen zondag de expositie ‘Beeldende 
Kunstenaars Zandvoort bestormen Heemstede’ feestelijk 
geopend.  “Het is een prachtige expositie geworden met 
uiteenlopende kunststijlen, die we hebben samenge-
bracht tot een geheel”, aldus Ellen Kuijl, interim-voorzitter 
BKZandvoort.

Afgelopen zondag was er weer een Kerkpleinconcert van 
Classic Concerts in de Protestantse kerk. Sopraan Lisette 
Emmink zingt al een aantal jaren in Zandvoort. Met Carina 
Vinke (alt) en Eke Simons (piano) vormde zij een drie-een-
heid die zonder elektrische versterking alle toehoorders 
moeiteloos kon bereiken. Een zeer plezierige muziekmid-
dag waar we nog lang aan terug zullen denken.

Op 8 mei deed de Folkloristische vereniging De Wurf mee 
aan het klederdrachtenweekend in de Keukenhof, waar ver-
schillende groepen hun medewerking aan verleenden. Leden 
van De Wurf toonden de Zandvoortse klederdracht met een 
kledingschouw en menigmaal werden ze op de foto gezet. 

door Sutiah van Netten

De expositie is opgebouwd uit 
het werk van veertien leden 
van BKZandvoort. Ieder van 
hen heeft zijn of haar eigen 
stijl. De kunstenaars beoefe
nen verschillende disciplines: 
van schilderkunst tot kera

Amber, de kleindochter van 
Mieke Hollander, liep de 
hele dag op haar klompen 
en was het meest in trek bij 
de fotografen. De leden van 
De Wurf hebben het de aan
komende weken erg druk. Zo 
gaven ze vorige week op een 
Haarlemse school uitleg over 
de gewoontes en gebruiken 
van het oude vissersdorpje 
van weleer. Op 30 mei toont 
de Wurf bij beachclub Take 
Five hoe een visafslag des
tijds ging. De opbrengst van 

Zoekplaatje

De foto van deze week is van een meisje in Zandvoortse 
klederdracht. Van dit meisje heeft het Genootschap een 
aantal foto’s waarop zij soms alleen en soms met een 
aantal anderen staat. We zouden graag willen weten 
wie het is. 
Indien u weet wie zij is, kunt u reageren per mail op 
zoekplaatje@oudzandvoort.nl of bij Cor Draijer op 06 
 3614 9717 (graag pas bellen na 19.00 uur).

bld19876

miek en van beeldhouwen 
en fotografie tot glaskunst. 
Kunstenares Femke Jorritsma 
bijvoorbeeld maakt van ke
ramiek verfijnde, kleurrijke 
vrouwenbeelden. “Ik haal mijn 
inspiratie uit de vele reizen die 
ik heb gemaakt, zoals naar 
Mexico, Tibet en India. Ik kijk 

de visafslag met vers gevan
gen vis is bestemd voor De 
Wurf. Begin juni is men actief 
aanwezig bij de vismaaltijd 
op het Gasthuisplein. Tevens 
is men dringend op zoek naar 
vooral jongeren die mee wil
len doen, want deze unieke 
vereniging vergrijsd aardig. 
Ook mensen die willen hel
pen met het sjouwen en het 
opbouwen van het toneel 
zijn welkom. Dus schroom 
niet en meld je aan: 06
20173882 of 0235716487.

naar de kleuren, het motief en 
de mensen. Mijn beelden dra
gen geen boodschap uit, maar 
een gevoel. Ik wil met mijn 
werk laten zien dat er ook nog 
vrolijkheid op deze wereld be
staat ”, aldus Jorritsma. 

Kunstplaats
Kunstenares Ellen Kuijl is erg 
tevreden over het verloop van 
de dag. “Iedereen geniet met 
volle teugen: de bezoekers, 
maar ook de kunstenaars. 
Een belangrijk uitgangspunt 
van BKZandvoort is om de 
kunst en cultuurbeleving 
binnen Zandvoort naar een 
hoger plan te tillen. Daarnaast 
zouden we graag meer lande
lijke bekendheid willen krijgen 
voor onze kunst. Zandvoort 
staat bekend als een kust
plaats, maar het zou ook leuk 
zijn om als kunstplaats be
kend te staan. We zijn in ieder 
geval op de goede weg”, aldus 
Kuijl. De  opening was tot in 
de puntjes verzorgd door La 
Luz met ‘A.R.T.’, hetgeen staat 
voor Art, Rythm and Taste. 
“We willen de bezoekers tij

De opening in Heemstede

Vlnr Eke Simons, Lisette Emmink en Carina Vinke

Kledingschouw van De Wurf

dens de expositie een pret
tig gevoel geven, en dat doen 
we via kunst, klank en smaak. 
Gevarieerde kunst, mooie 
muziek en lekkere drankjes 
en hapjes, dat is voor ons de 
ideale combinatie”, vertelt 
beeldend kunstenaar Han 
van der Mijn. Van der Mijn is 
als art director overigens ver
antwoordelijk geweest voor 
de inrichting van de expositie. 

De expositie ‘Beeldende 
Kunstenaars Zandvoort be
stor men Heem stede’ is te zien 
tot 5 juni in Het Kunst  bedrijf 
aan de Raad huis straat 56a in 
Heem stede. Deelnemende 
BKZandvoort kunstenaars 
zijn: Wim Bee rens, Nelleke de 
Blaauw, Noor Brandt, Linda 
Bottema, Jan van den Bos, Udo 
Geislet, Femke Jorritsma, Ellen 
Kuijl, Wim Nederlof, Patricia 
Ra maer, Margreet Ras, Elke 
Sijts maSchiller, Annemarie 
Sybrandy en Herbert Wil
lems. Het Kunstbedrijf is van 
woensdag tot en met zater
dag geopend van 13.00 uur tot 
17.00 uur.

door Dick ter Heijden

Al direct bij de opening kon 
het royaal toegestroomde 
publiek genieten van de uit
zonderlijke zangkwaliteiten 
en techniek van de solisten 
bij de vertolking van de duet
ten. Met grote souplesse, kwa
liteit en vooral enthousiasme 
wisten Emmink en Vinke met 
pianobegeleiding van Simons 
de aanwezige luisteraars di
rect te boeien. Dat daarbij 
de uitstekende akoestiek in 
de kerk zo geweldig effectief 
was, maakte het luistergenot 
alleen maar groter. Het was 
echt genieten in de dorpskerk 
deze zondag, van een zeer uit
eenlopend programma met 
werken van Purcell, Händel, 
Vivaldi, Pergolesi en andere 
componisten voor de pauze.
Het programma kende in to

taal maar liefst negen zeer 
uiteenlopende werken, afge
sloten door twee werken van 
Spaanse signatuur. En juist 
daarbij was Simons op de pi
ano onnavolgbaar. Waren de 
werken voor de pauze voor 
het merendeel van oudere 
datum en wat serieuzer van 
aard, na de pauze waren ze 
wat luchtiger en speelser. Zelfs 
‘Vluchten kan niet meer’ van 
Harry Bannink en Annie M.G. 
Schmidt en ‘Perhaps Love’ van 
John Denver kwamen voorbij. 
Al met al een fantastische 
uitvoering waar een flink ge
vulde kerk van heeft genoten. 
Een staande ovatie viel de uit
voerenden dan ook terecht ten 
deel. Het eerstvolgende con
cert vindt plaats op zondag 20 
juni met een pianorecital van 
Herman Rouw. Aanvang 15.00 
uur en toegang gratis.

C U L T U U R



Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week 
Maak elke 
woensdag,
donderdag en 
vrijdag gebruik 
van de 4 = 2 
actie en dage-
lijks van onze 
dagschotel

Hartelijk welkom in het

www.wapenvanzandvoort.nl 
Gasthuisplein 10

2042 JM Zandvoort 
Tel.: 023-8223780

Maandag en dinsdag gesloten

Medina Woninginrichters 

www.medina-woninginrichting.nl

023-531 78 40 
Haltestraat 56
2042 LP Zandvoort

Aanbieding voor de maand mei: Tapijt Washington 4 meter 
breed - gratis gelegd - 26 kleuren van € 119,-- voor € 99,--

(Vouw)gordijnen	 Tapijt
Vitrages	 Vinyl
Luxaflex	 Laminaat
Zonwering	 Parket

Wist u:
dat wij een grote 

sortering lampenvoeten
en lampenkappen hebben?

Pashouders 5% korting

 Hele maand mei  voor Pashouders:
Huisgemaakte Beenham, 

heerlijk bij de asperges,
 200 gram  € 3,98

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

De Gatusso onder de Mozzarella
MOZZARELLA di BUFALA GAROFOLA

Echte, van buffelmelk
Nu van € 3,15  voor slechts € 1,99         

TEGOEDBON 
VOOR 1 GRATIS 

ZANDKORREL

Bestel nu de ZandvoortPas 2010

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.

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

Betreft: Nieuwe ZandvoortPas (€ 7,50) 

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

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

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

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

Deze pas is geldig vanaf 1 januari 2010 tot en  
met 31 december 2010.

Uw op naam gestelde ZandvoortPas 
wordt, tezamen met een welkomstkado, 
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.

Plony’s
Haarwinkel



Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week 

Winkeliers: 
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
Massage bij Rosa - www.massagebijrosa.nl
Plony’s Haarwinkel - Kosterstraat
Toerkoop Reisbureau - Grote Krocht

Mode en trends: 
Belli E Ribelli Kinderkleding - Haltestraat
Bibi for Shoes - Kerkstraat
Blitzkickers - Haltestraat 61A
Graveer een keer - 023-888 77 58
Sea Optiek - Haltestraat

Wonen en onderhoud:  
Avenue Living & Giving - Kerkstraat
De Bode woonaccessoires - Kerkstraat
Koene Cleaning Service - 06-1432444
Medina woninginrichters - Haltestraat 
Marlène Sjerps Internet - 06-18868837
Versteege’s IJzerhandel - Pakveldstraat
Rep-it - 023-5719666 / 06-44696001

Horeca: 
Harocamo - Kerkstraat
Het Wapen van Zandvoort eten en drinken - 
Gasthuisplein 
Mollie & Co Restaurant - Verlengde Haltestraat
Open Golf Zandvoort - Duintjesveldweg 
Side Döner Kebab - Kosterstraat
Take Five aan Zee Restaurant - Strand nr 5
Zaras, Café Restaurant - Haltestraat

Lijst van deelnemende bedrijven 
(in alfabetische volgorde) 

info@koenecleaning.nl • 06-14 32 44 44 

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

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

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

ZandvoortPas houders 10% korting

Kabel-internet/adsl installateur
helpt bij alle
PC-PROBLEMEN.
Advies en aanleg (draadloos) netwerk.
Ook avonden/weekend.
Rep-it, totaalservice voor
computergebruikers.
023-5719666 of 06-44696001.
Met garantie en KvK.

Startaanbieding:
Pashouders 25% korting

SIDE DÖNER KEBAB

Kosterstraat 13B, tel.: 06-46155581
Geopend van 12.00 - 24.00 uur 
(t/m 15 juni maandag gesloten)

Voor Pashouders t/m 2 juni a.s.:
• Broodje kip döner € 3,--
• Turkse pizza € 2,--

Door de verschuivingen binnen het 
bedrijf zal er in de toekomst waar
schijnlijk plaats zijn voor een nieuwe 
APKmonteur. “Kijk, dat blijft natuur
lijk ongewijzigd: wij blijven het APK
keurstation van Zandvoort. Het is bij 
ons nu mogelijk om de APK gratis 
te laten doen bij een klein onder
houd. Voor de ZandvoortPashouder 
is er een speciale aanbieding. Op 
vertoon van de ZandvoortPas krijgt 
u de afmeldkosten van de APK 
gratis. Die kosten hoeft u dus als 
ZandvoortPashouder niet te beta
len”, aldus Witte. 

Autobedrijf Zandvoort heeft zich in
middels aangesloten bij een grote 
bandenorganisatie, Wings Club. “Wij 
kunnen nu alle merken autobanden 
leveren. Verder is het ook mogelijk 
om de airco te laten onderhouden 

of schade te laten herstellen. Met 
de vakantie in het vooruitzicht is 
het heel belangrijk dat de auto in 
orde is, vooral als het om een lange 
rit gaat. Je gaat pas rustig op reis als 
je weet dat de auto in perfecte staat 
is. We hebben om deze reden spe
ciaal een vakantieset voor de auto 
samengesteld”, meldt Witte.

Multifunctioneel
In de showroom zijn niet alleen 
auto’s te bewonderen. “Mijn vrouw 
Anja heeft in ‘Anja’s Place’ een fraaie 
collectie sieraden, sjaals en tassen 
te koop. Daarnaast zijn er ook schil
derijen van de Zandvoortse kun

stenares Fokkeliene Faber te koop. 
Autobedrijf Zandvoort is dus een 
multifunctioneel bedrijf. De groot
ste verandering is dat Robin meer 
op de voorgrond komt te staan en 
dat ik me meer ga focussen op de 
autohandel. Ik heb er alle vertrou
wen in”, vat Witte kort samen. 

Autobedrijf Zandvoort, Kamerlingh 
Onnestraat 23, tel. 5714580. In– en 
verkoop van alle merken auto's, zo
wel nieuw als gebruikt, en voor on
derhoud en reparatie. Geopend: van 
maandag tot zaterdag (!) van 07:30 
tot 17:00 uur. Voor meer informatie: 
www.autobedrijfzandvoort.nl.

Na ongeveer 34 jaar aan het roer te hebben gestaan, 
geeft eigenaar Rob Witte aan dat de onderlinge ta-
ken binnen het bedrijf enigzins gaan veranderen. 
“Mijn zoon Robin zal steeds meer het aanspreek-
punt worden in de werkplaats met de daarbij be-
horende verantwoordingen. Ik zal me meer gaan 
toeleggen op de in- en verkoop van jonge gebruikte 
auto’s. Verder zal ik me meer gaan richten op de spe-
cifieke zoekopdrachten van klanten om de meest 
geschikte auto voor hen te vinden”, licht Witte de 
veranderingen toe.

Autobedrijf Zandvoort gooit het roer om!

De crew van Autobedrijf Zandvoort
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Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 
van de 

Ondernemers Vereniging Zandvoort
Datum:	 donderdag	20	mei	2010
Aanvang:	20.00	uur
Locatie:	 Hotel	Hoogland,	Westerparkstraat	5,	Zandvoort

Agenda
1.	Opening/mededelingen
	 -	Welkom	nieuwe	leden
2.	Vaststellen	agenda
3.	Notulen	ALV	van	21	januari	2010
4.	Financiën
	 -	Jaarrekening	2008/decharge	bestuur
5.	Erik	Weijers,	C.O.O.	Circuit	Park	Zandvoort	over	de	Masters	of		Formula	3	
	 op	5	en	6	juni	a.s.
6.	Henk	Kommer,	ervaringen	van		een	wijkagent	Centrum
7.	Update	KVO,	Dennis	Moerenburg
8.	Update	decembermaand,	Gert	van	Kuijk
9.	Update		activiteiten	Muziekpaviljoen,	Peter	Tromp
10.	Rondvraag
11.	Afsluiting		

Deze vergadering is voor alle leden en voor hen die lid willen worden

Mickey’s Bar
winnaar van de Bar Battle

Met dank aan de jury en onze sponsors

Zaterdag 29 mei vanaf 16.00 uur

AFSCHEIDSPARTY
van Ton en Trees

U bent van harte welkom!

Mickey’s Bar
Circuit Park Zandvoort
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Zandvoortse Courant • nummer 20 • 20 mei 2010

Weer

Temperatuur

Max 16 17 17 15

Min 8 8 9 10

Zon 90% 85% 60% 70%

Neerslag 15% 10% 15% 35%  

Wind nnw. 3-4 n. 3 n. 3 wnw. 3-4

Tamelijk koele Pinksteren
Het weekend weerbericht van zandvoort en omgeving

We zien momenteel een 
hogedrukgebied vanuit 
het zuidwesten meer uit
stralen richting Benelux. 
De atmosfeer stabiliseert 
verder en vooral de tem
peratuur waagt een avon
tuurtje richting de 20 gra
den.

Tegen en aan het begin van 
het komende weekeinde 
waarin het Pinksteren is, 
krijgen we mooi weer voor
geschoteld met flink wat 
zon en aangename tem
peraturen. Niet zelden was 
het weer met Pinksteren 
berucht in het (nabije) ver
leden. Soms kwam er regen 
die totaal niet was aange
kondigd en ook de grote 
temperatuurverschillen 
tussen de twee pinkster
dagen waren vaak opval
lend. Ook dit jaar verloopt 
het weer met Pinksteren 
niet vlekkeloos en vooral 
de temperatuur zal weer 
een belangrijke factor zijn.

Zoals het er nu voor staat 
zou het aanstaande zon
dag wel eens flink kun
nen afkoelen als de wind 
van noordnoordoost naar 
noord tot noordwest 
krimpt, maar tot in detail is 
dit natuurlijk nog niet aan 

te geven. Mocht het inder
daad gevoelig afkoelen, 
is het vooral vlak aan zee 
maar bibberen geblazen 
op maandag met nauwe
lijks meer dan 1011 graden. 

We zien met Pinksteren 
een hogedrukgebied bivak
keren boven de Noordzee 
en Schotland. Een warme 
oostelijke stroming zit er 
niet in, maar de wind ten
deert naar noordwest en 
hoe meer die noordcom
ponent er komt hoe killer 
het natuurlijk wordt.

Het strandweer zal best 
oké zijn op Zandvoort, met 
genoeg zon tot zondag, 
maar een windschermpje 
is wel gewenst. De tempe
ratuur van het badwater is 
ruim 11 graden momenteel.

Op de langere termijn blijft 
de druk hoog ten noord
westen van ons, dus met 
enige reserve is nu al te 
zeggen dat juni niet be
paald zomers warm start.

Voor de allerlaatste info 
over Pinksteren belt u de 
weerprimeurlijn: 0900
1234554

weerman Marc Putto 

Het weer ziet er best jofel uit in de aanloop naar en 
waarschijnlijk ook tijdens Pinksteren. Het zeer koude 
meiweer (de eerste maandhelft was tot bijna 4 graden 
te koud in Zuid-Kennemerland) verdwijnt en met wat 
geluk halen we de 18 graden nipt in Zandvoort rond het 
aanstaande weekeinde.

 Do. Vr. Za. Zo. 

De Amerikaanse Susanne Severeid en haar zoon Pablo 
van Renterghem kwamen op uitnodiging naar het regen-
achtige strand van Zandvoort. Het doel van hun bezoek; 
een interview over het onlangs uitgekomen boek ‘De laat-
ste huzaar, verzet zonder kogels’ van hun vader en echtge-
noot, Tonny van Renterghem. Oud-verzetsstrijder Van Ren-
terghem was fotograaf en schrijver. Hij overleed op 19 juli 
2009 in zijn woonplaats Sequim, Verenigde Staten.

Ondanks regen schijnt altijd de zon
In 1977 trouwde Susanne 
Severeid de veel oudere Tonny 
van Renterghem. Susanne is 
schrijfster en voormalig mo
del/actrice. Zij speelde on
der andere in Goede Tijden 
Slechte Tijden, Zeg 'ns AAA en 
Flodder in Amerika. Van 1990 
tot 2000 woonde het gezin in 
de Willemstraat te Zandvoort 
waar Susanne op zondag
ochtend het Jazzprogramma 
van de lokale radio ZFM pre
senteerde. Vanwege familie
omstandigheden verhuisde 
de familie weer naar de 
Verenigde Staten. 

Presentatie boek
Op 26 april reisde Susanne 
samen met haar zoon Pablo 
speciaal naar Amsterdam 
om het boek ‘De laatste hu
zaar, verzet zonder kogels’ 
in het Verzetsmuseum te 
presenteren en te signeren. 
Na haar toespraak bood 
Susanne, namens Tonny, het 
eerste exemplaar aan, aan 

Pablo van Renterghem en  Susanne Severeid

hun goede vriend Cor Suijk 
(CEO Emeritus, Anne Frank 
Huis). Tot aan zijn dood werk
ten Susanne en Tonny aan het 
realiseren van het boek. Tonny 
vond zichzelf geen held, hij zei 
altijd: “Als totaal onschuldige 
mensen worden afgevoerd 
naar concentratiekampen 
dan maakt het me niet uit of 
het een Jood of een Irakees 
is. Ik zal altijd hun levens red
den!” Susanne en Pablo zijn 
tot 5 mei in Amsterdam ge
bleven, daarna moest Pablo 
weer naar school. “Het is 
jammer dat het regent an
ders hadden we nog heerlijk 
langs het strand gelopen. Zo 
maakt Pablo toch nog kennis 
met het echte Nederlandse 
weer”, lachte Susanne bij het 
afscheid. 

Een recensie van het boek ‘De 
laatste huzaar, verzet zonder 
kogels’ leest u hier onder.

tekst en foto Nel Kerkman

De humoristische memoires van Tonny van Renterghem 
zijn zeer gedetailleerd beschreven en voorzien van veel 
historische foto’s in het onlangs verschenen boek ‘De laat-
ste huzaar’. Op de cover staat een aquarel van hem en in 
het boek is er nog één geplaatst. Het geeft een goed over-
zicht van het (over)leven tijdens de Tweede Wereldoorlog 
en hoe men, en zeker Tonny van Renterghem, zonder angst 
zich inzette voor zijn medemens. 

door Nel Kerkman

'De laatste huzaar' 
is een autobiografie 
over de jeugd, het 
verzet en het ver
dere leven van Tonny 
va n  Re nt e rg h e m . 
Aan het einde van de 
Eerste Wereldoorlog 
werd Tonny in 1919 
als enig kind in de 
Museumbuurt, Am
ster dam Oud Zuid, 
geboren. Zijn familie 
behoorde tot een ‘def
tige’ burgerfamilie, 
wat betekende dat 
Tonny niet op straat 
mocht spelen. Daarom 
waren de zomerse be

De memoires van Tonny van Renterghem   
zoeken aan Zandvoort voor 
hem een hoogtepunt. Eerst 
logeerde hij in Grand Hotel 
en later in een villa aan de 
Noordboulevard. In het be
gin van het boek beschrijft 
Tonny schitterend hoe hij sa
men met zijn moeder in een 
gehuurd badkoetsje de zee in 
werd gereden. Aan het begin 
van de Tweede Wereldoorlog 
woonde Van Renterghem als 
onderduiker nog even in de 
Zandvoortse villa die later 
gesloopt werd.

Verzet zonder kogels
Om onder het benauwende 
juk van zijn ouders uit te 
komen meldde Tonny zich 
als dienstplichtige aan bij 
de SROC (School Reserve 
Officieren der Cavalerie). In 
mei 1940 voerde hij als com
mandant zijn peloton van 
het 1e Regiment Huzaren 
Motorrijder aan in de strijd 
tegen Duitse parachutisten 
in de regio Den Haag. Na de 
bezetting sloot hij zich vrijwel 
direct aan bij de verzetsgroep 
de ‘Ordedienst’ waar hij voor

Tonny met zijn vader bij het 
Grand Hotel in Zandvoort (1920) 
| Foto: collectie T. van Renterghem

al spionageactiviteiten deed 
voor Londen. Het nazibewind 
veroordeelde hem ter dood 
maar Tonny wist zijn arresta
tie te voorkomen. 

Dankzij zijn inspanningen is 
in 1995 de tekst op de pla
quette op de Berlagebrug 
veranderd. Want niet de 
Canadezen trokken als eer
ste Amsterdam binnen maar 
het was het 49e Britse ver
kenningsregiment de Polar 
Bears, die Van Renterghem 
namens zijn commandant 
verwelkomde en de stad in
leidde. Na de oorlog emigreer
de Van Renterghem naar de 
Verenigde Staten en kwam 
hij terecht in de filmwereld 
van Hollywood. Hij adviseer
de ondermeer de beroemde 
regisseur George Stevens bij 
het maken van diens film over 
Anne Frank. 

Het boek ‘De laatste huzaar, 
verzet zonder kogels’ (€ 24,95) 
is bij uitgeverij Conserve 
uitgegeven en is bij Bruna 
Balkende te bestellen.
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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

Shutter Island 

In Martin Scorseses nieuwste thriller moet U.S. Marshall 
Teddy Daniels (Leonardo DiCaprio) in 1954 samen met zijn 
partner Chuck Aule (Mark Ruffalo) de verdwijning van een 
moordenares onderzoeken. Zij is ontsnapt uit het psychi
atrische instituut op Shutter Island. Tijdens zijn zoektocht 
ontrafelt Teddy geheimen over het eiland, zijn partner en 
zichzelf. Maar niets is wat het lijkt...

Zondag
08:00 uur Countrytraxxx (h) 
10:00 uur ZFM Jazz 
12:00 uur Muziekboulevard 
14:00 uur Zondag in Kennemerland 
17:00 uur De Avond 
18:00 uur Golden ZFM (h) 
19:00 uur Bijzonder Zandvoort (h)
20:00 uur Inspiratieradio
21:00 uur Tep Zeppi 

Maandag
08:00 uur Zandvoort op Zaterdag (h)
11:00 uur De Watertoren
12:00 uur Muziekboulevard 
18:00 uur Muziekkoerier 
20:00 uur Golden ZFM 
21:00 uur De Hoop

Dinsdag
08:00 uur Zondag in Kennemerland (h)
11:00 uur De Watertoren
12:00 uur Muziekboulevard 
18:00 uur Bijzonder zandvoort
20:00 uur ZFM Jazz (h)

Woensdag
08:00 uur Vrijdagavond live (h)
10:00 uur De Watertoren
12:00 uur Muziekboulevard 
18:00 uur ZFM in de avond
20:00 uur ZFM Klassiek (h)

Donderdag
08:00 uur Goedemorgen Zandvoort (h) 
10:00 uur De Watertoren
11:00 uur Inspiratieradio
18:00 uur ZFM in de avond
20:00 uur Countrytraxxx
22:00 uur De Hoop 

Vrijdag
08:00 uur ZFM Jazz (h)
10:00 uur Bijzonder Zandvoort (h)
11:00 uur De Watertoren
12:00 uur Muziekboulevard 
15:00 uur Eurobreakdown 
17:00 uur Het weekend in!
19:00 uur Vrijdagavond live
21:00 uur Sea IT 

Zaterdag
08:00 uur Toebak Leeft? 
10:00 uur Goedemorgen Zandvoort 
12:00 uur Muziekboulevard 
14:00 uur Zandvoort op Zaterdag 
17:00 uur Roy onair (h)
19:00 uur Eurobreakdown (h)
21:00 uur Alternative FM
23:00 uur Night Walk 

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

radio + tv

Pluspunt Zandvoort
Flemingstraat 55

023. 574 03 30
www.pluspuntzandvoort.nl

Curso de Verdana de Español
Zomercursus Spaans
Enige kennis van de Spaanse taal is vereist.
Woensdag 20:00 – 22:00 hora
26 mayo t/m 30 junio

Hoe overleef ik een vakantie 
in een Spaans sprekend land?
Een cursus Spaans gericht op vakantie voor beginners en 
licht gevorderden.
Woensdag 18:30 – 20:00 hora
26 mei  t/m 30 juni

Zomercursus Hatha Yoga
Vrijdag 11:00 – 12:00  14 mei t/m 9 juli 

Schermen 8 t/m 12 jaar
Woensdag 16:00 – 17:00 uur  22 september t/m 15 december 

Website bouwen voor Kinderen
Vrijdag 16:00 – 17:30 uur  10 september t/m 22 oktober

Faalangst Training 9 t/m 12 jaar
Dinsdag 15:30 – 17:00 uur  20 september t/m 29 november

Sociale Vaardigheden 6 t/m 9 jaar
Dinsdag 15:30 – 17:00 uur  21 september t/m 30 november

Peuters in Beweging 2 t/m 4 jaar
Woensdag 9:30 – 10:30  22 september t/m 1 december

Pimp up your bike / Fietsreparatie
Vrijdag 17:15 – 18:45   5 november t/m 10 december

Workshop Numerologie
Maandag 13:00 – 16:00  27 september

Omgaan met Hyperventilatie / Stress
Dinsdag 19:00 – 22:00 uur  28 september t/m 12 oktober

Yoga Actief
Dinsdag  10:00 – 11:30 uur 
  20:00 – 21:30 uur  5 oktober t/m 14 december

Hatha Yoga
Vrijdag 11:00 – 12:00 uur  24 september t/m 17 december

Vanaf september verschillende talencursussen:
Spaans, Engels en Frans

Verschillende computercursussen:
Website bouwen en onderhouden, Digitale foto
bewerking, Excel en Word

Nieuwe creatieve cursussen:
Klussen voor vrouwen, Natuurlijke Muur
afwerking, Intuïtief tekenen en schilderen, 
Aquarelleren, Open atelier, Beeldhouwen en 
boetseren  

Kijk voor het nieuwe aanbod op onze website:
www.pluspuntzandvoort.nl

voor meer informatie en inschrijfformulieren: 
www.pluspuntzandvoort.nl of 023 574 03 30
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Ben jij al hip–tip

Ilj
a

column
Svennie !

Grote namen op de 
41ste editie van Pinkpop
Pinksteren zonder Pinkpop kan natuurlijk niet. Pinkpop is het oudste en bekend-
ste outdoor festival van Nederland. Eerst was het een eendagsfestival, maar 
inmiddels is het uitgegroeid tot een driedaags festival in het stadje Geleen. Rond 
het festivalterrein is plaats voor 50.000 kampeerders. De vele optredens van 
nationale –en internationale artiesten maken het feest compleet! Don’t miss it!

 

Zondag 23 mei: 
Beach Club Riche behoort tot één van de grootste beach clubs 
van Nederland, en wordt ook wel ‘de Vallei aan zee’ genoemd. 
Kleed je sexy, hip and famous voor Wetdreams Pinkster Beach 
Festival bij Riche. Met een vette lineup met o.a. Chris Scott, 
Supercell, Dazzle, Eric van Kleef, Miss Melody, Raoul Coolman, 
Reni, Ko C, Jose, Miss J, Dennis Von Dutch, Marvin Douglas. 
Muziekstijlen House, Tribal, Electro, Hardtrance en Techhouse. 
Entree: € 15, (deur: € 25,). Tijd: 13.00 tot 24.00 uur. 

Zondag 23 mei:
Strand Bloemendaal:
 Bloomingdale pakt groot uit met Bloomingdale XXL met een 
super gave lineup met o.a. Sunnery James en Ryan Marciano, 
Lucien Foort, Quintino, Leroy Styles en Michael Mendoza. Entree: 
€ 15,. Tijd: 16.00 tot 00.00 uur. 

 Trek je zomerse beachoutfit maar uit je kast, want dat is de dres
scode voor Beatlovers bij Beachclub Vroeger. Lineup: Don Diablo, 
Benny Roderiques, Gregor Salto, Sidney Samson, Hardwell and 
many more. Entree: € 10, (deur: € 15,). Tijd: 14.00 tot 00.00 uur. 

 De Republiek houdt een benefietconcert voor de Randolph 
Fellowship. De opbrengst van het concert is voor 100% be
stemd voor het realiseren van een opvanghuis in Sri Lanka. 
Weeskinderen worden daar op hun 17e zonder pardon op straat 
gezet, omdat zij volgens de wet dan zelfstandig moeten zijn. 
Vaak eindigen zij in de criminaliteit of prostitutie. Het opvang
huis wil deze weeskinderen door middel van onderwijs, zorg, 
sport en het bijbrengen van sociale vaardigheden op laten 
groeien tot volwaardige volwassenen. Het opvanghuis is opge
richt ter nagedachtenis van de in Sri Lanka in 2005 verongelukte 
Randolph Fellowship. Met optredens van o.a. Chris Zegers, Abel, 
Piet, Lily Road (Suzanne de Jong) en Dennis van der Geest. Entree: 
€ 10,. Tijd: 17.00 tot 24.00 uur.

door Sutiah van Netten

Het genadeloos neersabelen 
van publieke personen of in
stanties is iets waar wij als 
Ne der landers al jaren tradi
tiegetrouw van smullen. Er 
gaan zelfs geluiden op om ter 
volksvermaak de ouderwetse 
schandpaal weer in te voeren. 
Gezellig op zondagmiddag naar 
de dam waar Patrick Kluivert 
ten overstaan van een vol plein 
mag toelichten waarom hij dat 
ene meisje tussendoor heeft 
gehad. Wie denkt Kluivert wel 
dat hij is om zijn eigen leven 
te bepalen? Wij, het vrome 
Nederlandse volk zonder zon
den, heeft recht op een toelich
ting. Het volk weet doorgaans 
eerder waar Jan Smit in bed 
is beland, dan zijn eigen moe
der. Zij is op haar beurt nog 
steeds verbolgen over het feit 
dat de ex van Jan tegenwoor
dig een tuinkabouter aan de 
hand heeft. Kabouter Wesley 
een serieuze affaire met Miss 
Giro. Schande, vindt mevrouw 
Smit, alles heeft zij meegeno
men, zelfs het serviesgoed was 
niet veilig voor haar grijpgrage 
klauwtjes, erg hè? De roddel
pers in Engeland laat er net als 
de voetballers doorgaans geen 
gras over groeien. Altijd weer 
benieuwd welke vreemdganger 
op de voorpagina opduikelt. ‘It 
is a bloody shame’, kopte de Sun 
en de aanvoerder van Engeland 
was er gloeiend bij met de (spe
lers)vrouw van zijn tot dan toe 
beste vriend.  Het Duitse boule
vardblad Bild leverde ook goed 
werk. Frank Ribery is daar iets 
minder over te spreken. De 
kop van Bild was meedogen
loos: “Ribery vergrijpt zich aan 
minderjarige exotische pros
tituee.” Ja leg dat maar eens 
uit aan oom Louis, als hij in 
de ochtendkrant leest dat zijn 
vedette het begrip steraanval
ler wel erg letterlijk neemt. In 
Nederland moeten wij het doen 
met smeuïge roddelblaadjes 
en de nodige tvprogramma's. 
Albert Verlinde en consorten 
bevredigen het Nederlandse 
volk op werkdagen tussen half 
zeven en half acht. Ik vind het 
wel jammer dat RTL Boulevard 
tegenwoordig niet meer 
om zeven uur begint, 
straks mis ik wat. Ar

je
n

column
Volksvermaak

door Ilja NolteeKijk ‘r shinen

Joyce Meister : 

“Wat er ook gebeurt: 

The show must go on!”

Zangeres Joyce Meister volgt een opleiding aan de Nederlandse 

Musical Ensemble (NME) in Zoetermeer.  Ze zit nu in de afron-

ding van het tweede jaar. Het is een pittige opleiding die veel 

van de studenten vraagt. 

“Het is een vocale opleiding die 
je leert om niet op een bepaalde 
stijl te specialiseren, maar juist 
op zoveel mogelijk muziekstijlen. 
Denk bijvoorbeeld aan jazz, soul en 

door Sutiah van Netten

In 1990 is Pinkpop zelfs opgenomen in het Guiness Book of Records,  als het oudste 
en enige onafgebroken jaarlijke openlucht festival in Nederland. Misschien wel van 
de wereld, want 2010 is alweer de 41ste editie! In de afgelopen veertig jaar heeft 
Pinkpop ruim 1,8 miljoen bezoekers geteld. Grote artiesten van over de hele wereld 
hebben op Pinkpop opgetreden. Denk aan namen als Fleetwood Mac, Dire Straits, 
Pearl Jam en de Red Hot Chili Peppers. 

Het festival vindt plaats op het enorme terrein van Landgraaf Megaland. Een mega
terrein voor een megaevenement. Het festival duurt van vrijdag 28 t/m zondag 
30 mei. Het belooft ook dit jaar weer vuurwerk te worden! Met optredens van o.a. 
Rammstein, Kasabian, Gossip, Sungrazer, Greenday, John Mayer, Destine, Mika, The 
Prodigy, Skunk Anansie, Slash en Pink. De presentatie is in handen van Giel Beelen 
en Eric Corton. 

Tickets: o.a. via ticket service, VVV Zandvoort, 
Free Recordshop, en via 0900300 1250 
(45cpm). Drie dagenkaart inclusief camping 
€ 140, (excl. servicekosten). Dagkaart voor 
vrijdag, zaterdag of zondag € 75, (excl. ser
vicekosten). www.pinkpop.nl 

What’s Happening?

klassiek. Het is hard werken, maar 
ontzettend leuk. Je leert niet alleen 
veel van het entertainment vak, 
maar ook over jezelf”, vertelt Joyce. 

De wereld van de entertainment is 

hard, de concurrentie is moordend. 
“Er zijn misschien wel honderddui
zenden zangeressen die zo goed 
kunnen zingen als musicalsterren 
Pia Douwes of Simone Kleinsma, 
twee rasartiesten. Waarom staan 
zij wel voor volle zalen te spelen 
en de ander, met evenveel talent, 
niet? Degene die echt verder ko
men zijn niet alleen sterk in hun 
talent, maar hebben ook een hele 
sterke persoonlijkheid. Je moet een 
knop om kunnen zetten. Als je een 
slechte dag hebt, dan mag je dat 
niet laten merken. ‘The show must 
go on’. Dus dan trek je je theaterjas
je aan. Het is soms lastig, maar dat 
hoort bij het vak. Er moet ook een 
drive in je zitten, waarin je streeft 
om de beste te willen zijn. Niet voor 
anderen, maar puur voor jezelf. Als 
je die drive, ambitie, maar ook  zelf
vertrouwen en doorzettingsvermo
gen hebt, dan kan je ver komen”, 

aldus Joyce.  

Inmiddels treedt Joyce op door 
het hele land. “Ik zing in drie 
bands; mijn eigen band de Joyce 
Meisterband, Dagroove en het 
meidentrio First Ladies. Drie heel 
verschillende groepen, maar alle
maal ontzettend leuk om te doen. 
Deze afwisseling is voor mij heel 
belangrijk, want dan kan ik me 
ook op verschillende gebieden 
blijven ontwikkelen”, legt ze uit. In 
de toekomst hoopt de ambiteuze 
zangeres als docent les te geven op 
muziekscholen. Ook droomt ze er
van om ooit de backing vocals van 
een grote Nederlandse artiest te 
mogen doen, zoals Alain Clark. 

Wie Joyce wil volgen moet eens 
een bezoekje brengen aan haar ei
gen website: www.joycemeister.nl
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Dier van de Week
Helaas, hij is weer terug, de kleine Chris. 
Het klikte niet goed met zijn nieuwe baasjes. 
Christiaan is een pittige jongen die heel veel 
energie heeft. Hij moet lekker kunnen rennen 
en spelen. Als hij zijn energie niet kwijt kan, 
wil hij wel eens andere dingen uitproberen 
om zijn zinnen te verzetten. En dat is natuur-
lijk niet helemaal het plan! Christiaan is so-
ciaal met soortgenoten en vindt het heerlijk 
om lekker gek te doen met soortgenootjes. 
Hij kent de basiscommando's maar vindt het 
tijdens de wandeling wel een uitdaging om 
sneller te zijn dan fietsers en brommers... een puntje van aandacht dus. Omdat 
Christiaan zoekt naar duidelijkheid in zijn leven, zal hij niet bij kinderen worden 
geplaatst. Hij heeft een consequente liefdevolle opvoeding nodig. Wie denkt 
hem dit te kunnen geven, moet beslist komen kennis maken met Chris!

Dierentehuis Kennemerland, Keesomstraat 5. Geopend van maandag tot en 
met zaterdag van 11.00 tot 16.00 uur. Tel. 5713888 of kijk op www.dierentehuis-
kennemerland.nl 

5 vellen filodeeg 
(diepvries),

100 g Hollandse 
geitenkaas,

1 kg witte asperges,
25 g boter,
1 zakje verse 
 basilicum (15 g),

Voorbereiden:
Filodeeg in verpakking in 2 uur laten ontdooien. Geitenkaas ontkorsten en raspen. 
Asperges schillen en in circa 15 min. beetgaar koken. Daarna afgieten en in een vergiet 
goed laten uitlekken.

Bereiding:
Oven voorverwarmen op 200 °C. Boter smelten op zeer laag vuur of in de magnetron. 
Filodeeg voorzichtig uitvouwen en vellen met boter bestrijken. Ingevette ovenschaal 
losjes met het deeg bekleden. In een keukenmachine of met een staafmixer de ba
silicum met de slagroom pureren. Eieren, kaas en zout en peper (naar smaak) erdoor 
mengen. Mengsel op de deegbodem schenken en de asperges met kopjes om en om 
erop leggen. Taart in de oven in 2025 min. goudbruin en gaar bakken.

Benodigdheden:

Kook eens anders
Recept Recept

ko
ok

ru
br

ie
k

Aspergetaart
Vegetarisch hoofdgerecht voor 4 personen.

Deze week weer eens een vegetarisch hoofdgerecht en omdat het nu 
eenmaal aspergetijd is, een gerecht met asperges in de hoofdrol.

125 ml slagroom,
3 eieren,
versgemalen 

zwarte peper.

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 vlak
je naast de rij of boven de kolom. 
Indien u in een donker vlakje bij
voorbeeld 4\8 ziet staan, bete
kent 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

De oplossing staat elders op deze pagina

De bedoeling van de breinbreker 
is de rekenkundige som op zo een 
manier op te lossen dat hij klopt. 
Gelijke letters zijn gelijke cijfers.
 

Brein
breke

rBreinbreker
Breinbreker Brein

breke
r

  AAB   FJ   JA  
    :   =    
  -   x   +  
  CB   BB   EG  
    -   =    
             
  JCG   BDK   DA  
    -   =    

De oplossing staat elders op deze pagina

    10 28         13 17

 13 7 6     15 25\13 4 9

 5 3 2 21 7\30 6 7 9 8

   26 7 1 4 9 5 21  

   16 4 9 3 5\3 2 1  

   14 9 5 14\13 4 3 6  

   11 8\23 2 5 1 8 7 3

 22 7 2 4 9   5 4 1

 10 4 6       5 3 2

Oplossing Kakuro

 442 : 13 = 34
         
 -   x   +
 72 - 22 = 50
         
 =   =   =
 370 - 286 = 84

Oplossing Breinbreker

Natural Yoga: 
duurzaamheid komt van binnen

Drie meiden met een missie. 
Van juni t/m september zijn 
yogadocenten Noëlle Sterk, 
Chantal van der Meij en Sacha 
Hettema wekelijks te vinden 
op verschillende stranden 
en parken in Noord Holland, 
waaronder Zandvoort. Vijftien 
weken lang vragen zij onder 
de noemer ‘Natural Yoga’ aan
dacht voor het thema duur
zaamheid. Aanstaande zon
dag is Natural Yoga te vinden 
bij Azzurro in Zandvoort om 
het zomerseizoen in te lui
den. Er zijn yoga workshops 
en massages op donatiebasis. 
Alle inkomsten worden om
gezet in bomen voor het tro
pisch regenwoud in Brazilië. 

Vanaf 4 juni kun je iedere zon

dag van 10.3012.00 uur mee
doen met een Natural Yogales  
bij Azzurro in Zandvoort. 

“Veel mensen denken bij 
duurzaamheid aan iets 
‘noodzakelijks’ waar je iets 
voor op moet offeren. Maar 
wij bedoelen iets dat van 
binnen uit komt en juist heel 
natuurlijk aanvoelt”, aldus 
yogadocente Noëlle Sterk. 
“Vanuit innerlijke balans is 
het makkelijker om bewuste 
keuzes te maken. Anders zie 
je het nut er niet van in of je 
leeft met het idee dat je eerst 
voor jezelf moet zorgen. Maar 
dat is nu precies de bood
schap van Natural Yoga: zorg 
goed voor jezelf en voor de 
natuur. Dat deze twee dingen 

juist samengaan, willen wij 
proberen mee te geven aan 
de mensen die zich deze zo
mer aanmelden. Yoga is een 
mooi begin. De rest gaat dan 
vanzelf.” 

Voor iedere deelnemer do
neert Natural Yoga een boom 
aan het project Plant a Billion 
van The Nature Conservancy. 
Doelstelling is 1.000 bomen 
te laten planten in het regen
woud van Brazilië. Dit project 
zorgt voor schoon drinkwa
ter voor miljoenen mensen, 
schept banen voor de lokale 
bevolking en… het geeft de 
aarde weer lucht.

Kijk op www.naturalyoga.nl 
voor meer info.

  Bezoek ook eens onze website: 
  www.sportinzandvoort.nl
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Steunpunt OOK Zandvoort wilde graag voor haar dagbeste-
ding senioren, OOK Samen genaamd, een binnentuin creë-
ren. In deze tuin kunnen dan gezamenlijke tuinactiviteiten 
worden gehouden met de senioren en de kinderen van de 
buitenschoolse opvang de Boomhut. 

Elke maandag is een groep vrijwilligers van het Zandvoortse 
Rode Kruis actief met het begeleiden van ouderen in het Huis 
in de Duinen. In de grote zaal ontvangen ze dan een groep 
van circa veertig personen die met veel enthousiasme met 
elkaar rummikub spelen, klaverjassen, breien, haken of ge-
woon de laatste nieuwtjes uitwisselen.

In mei kun je de lente bijna ruiken. De blaadjes verschijnen nu 
ook aan de bomen en het lijkt af en toe wel zomer. Pas op, tot 
ver in deze maand kan nachtvorst nog echt toeslaan! 

Het kenniscentrum van het Centrum Indicatiestelling Zorg 
(CIZ) heeft de trends in de AWBZ-zorg tussen 2007 en 2009 
in kaart gebracht. Een van de opvallendste conclusies is dat 
het kabinetsbesluit om de toegang tot de AWBZ-zorg te ver-
scherpen effect sorteert. In 2009 is het aantal nieuwe aan-
vragen voor AWBZ-zorg 18% gedaald ten opzichte van 2008. 

Vrijwilligers richten 
fleurige binnentuin van Pluspunt in

Rummikub, kaarten of breien 
met Rode Kruis Zandvoort

Tuintips voor in het voorjaar
Trends in de langdurige zorg 

seniorenpagina
Heeft u tips? Mail dan naar senioren@zandvoortsecourant.nl

Voor die eenmalige actie, 
financieel gesteund door 
het Oranjefonds, konden 

Senioren woonachtig in het 
Huis in het Kostverloren (HiK), 
het Huis in de Duinen of de 
aanleunwoningen weten de 
wekelijkse bijeenkomst in 
het Huis in de Duinen goed 
te vinden. Zij zijn trouwe be
zoekers en deelnemers aan 

Zet rond vaste planten zoals 
flox, ridderspoor en pioen
rozen speciale plantensteu
nen. Gaat de plant nog flink 
groeien, gebruik dan een 
systeem waarbij u de ring of 
steun steeds een stukje ho
ger kunt zetten. 

In de volle grond zaaien van 
eenjarige planten en het in
zaaien van een gazon kan 
nog steeds. Zomerbollen zo
als Dahlia, gladiool en lelie 
kunnen in de volle grond en 
in potten worden gezet. 

Na half mei, als de ijsheiligen 
voorbij zijn, kunnen kuipplan
ten en eenjarige zomerbloei
ers naar buiten. Kies hiervoor 

Dit heeft te maken met de 
beleidsregels van VWS waar
in strengere eisen zijn gesteld 
om in aanmerking te komen 
voor begeleiding in de AW
BZ (de 'pakketmaatregelen 
2009'). In 2009 zijn in totaal 
1,1 miljoen aanvragen voor 
AWBZzorg behandeld. Dit be
treft zowel nieuwe aanvragen 
als aanvragen van personen 
die al AWBZzorg ontvingen. 
Van 950.000 aanvragen is 
zorg toegekend, de overige 
zijn ingetrokken door cliënten 
of afgewezen omdat cliënten 
niet aan de criteria voldeden. 

AWBZ-zorg
Bijna tweederde van de in

vrijwilligers zich half maart 
aanmelden op www.NLdoet.
nl. Inmiddels is een viertal 

de activiteiten van het Rode 
Kruis. De vele vrijwilligsters 
zorgen voor het verloop van 
de wedstrijden rummikub of 
klaverjassen, breien en haken. 
Al jarenlang is deze afdeling 
van het Rode Kruis actief in 
Zandvoort. Eerst wekelijks 

een bewolkte dag, want ook 
planten kunnen van teveel 
zonlicht last van verbran
dingverschijnselen hebben. 

Leuk zijn gedecoreerde ha
ken om uw hanging basket 
aan te hangen. Er zijn haken 
die u met schroeven kunt 
bevestigen en er zijn er die 
u kunt klemmen. 

Zet een regenton onder de 
goot om gratis water voor de 
tuin en uw planten in potten 
en bakken op te vangen. Er 
zijn regentonnen van hout 
en van kunststof. 

Handig zijn de voedingsta
bletten die u maar één keer 

dicaties wordt toegekend 
aan personen van 65 jaar of 
ouder. Boven de 85 jaar is het 
aantal indicaties per 100.000 
inwoners zes keer hoger dan 
in de categorie 6574 jarigen. 
Ongeveer tweederde van alle 
indicaties voor alle leeftijds
categorieën wordt toegekend 
op grond van een lichamelijke 
aandoening en een derde op 
grond van een verstandelijke 
of psychiatrische aandoening. 

Langer thuis wonen 
Het lijkt er op dat mensen lan
ger thuis blijven wonen met 
behulp van zware AWBZzorg 
en tijdelijk verblijf in een in
stelling. De meeste indicaties 

tuinbakken opgesteld en 
ten dele al fleurig ingericht 
met bloemen en planten. De 
actie was zeer geslaagd voor 
zowel de senioren als de kin
deren: samen bollen planten 
en kijken wat er op komt. 
Met een beetje zon valt er 
binnenkort  misschien ook 
nog een aardbeitje te snoe
pen. 

OOK Zandvoort is OOK oud 
en jong! Zandvoort staat 
bekend om betrokkenheid 
en ook deze keer blijkt dat 
weer. Het is leuk om de 
respons te zien van diverse 
vrijwilligers die zich hiervoor 
hebben aangemeld, zelfs al 
hebben enkelen maar een 
paar uurtjes tijd. Dankzij 
de ondersteuning van het 
Oranjefonds kon deze bin
nentuin binnen enkele we
ken helemaal gerealiseerd 
worden. 

in de HIK, waarna enige tijd 
geleden de activiteiten ver
plaatst werden naar Huis in 
de Duinen. Het is duidelijk dat 
achttal Rode Kruis vrijwillig
sters Carolien Koopmans, Ria 
Akkermans, Cilia van Weerdt, 
Annemarie Pieterse, Christine 
Gerritsen, Maartje van Duijn, 
Joke Dietz en Mary van Laar 
ten zeerste gewaardeerd 
worden. Ook dinsdagmiddag 
vanaf 13.30 uur zijn die vrijwil
ligers actief maar dan in het 
Rode Kruisgebouw in de Nic. 
Beetslaan.  Daar komen weer 
anderen uit Zandvoort genie
ten van de activiteiten.

Er is uiteraard nog plaats voor 
nieuwe gasten die mee willen 
doen. Kom gewoon een keer 
langs en maak kennis. Ook 
een gezamenlijk en feestelijk 
strandbezoek is al gepland: 
op dinsdag 8 juni in strand
paviljoen Beach Club 10 bij de 
Rotonde. Alle huidige deelne
mers ontvangen daarover nog 
bericht.

per seizoen in de aarde bij 
de plant hoeft te steken. 
Vergeet vooral de planten in 
potten en in hanging bas
kets niet. 

Heeft u een zonnig terras 
of balkon en weinig ruimte 
in de tuin? Zet dan kruiden 
in potten en bakken. Ze zijn 
behalve decoratief ook heel 
lekker om in de keuken te 
gebruiken. Heel eigentijds 
staan lavendel, rozemarijn 
en salie in witte of grijze 
potten. 

Na half mei kunt u Buxus
hagen en Buxusvormen in 
model knippen. Heel handig 
is om hiervoor een speciale 
Buxusschaar te gebruiken. 
Ook andere haagsoorten zo
als beuk en liguster kunnen 
nu worden gesnoeid. 
Bron: Intratuin 

worden toegekend voor de 
categorie persoonlijke verzor
ging, verpleging en/of behan
deling. Binnen deze categorie 
wordt de meeste aanspraak 
gemaakt op persoonlijke ver
zorging. Vaak is persoonlijke 
verzorging de eerste stap in 
gebruik van AWBZzorg.

Herindicaties 
In november 2009 is door 
voormalig staatssecretaris 
Bussemaker besloten dat het 
CIZ zich gaat richten op de 
eerste aanvraag voor AWBZ
zorg en op complexe situa
ties. De herindicaties worden 
steeds meer door zorgaanbie
ders zelf geregeld via internet. 
Daarvoor is een gefaseerde 
aanpak tot eind 2011 opgezet. 
Het CIZ controleert steek
proefsgewijs of zorgaanbie
ders de juiste zorg inzetten. 
De rol van het CIZ verandert 
daardoor van uitvoerder naar 
toezichthouder. 

Aan de slag in de binnentuin

Samen breien is een stuk gezelliger
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Laatste oproep voor de
Galerij der Kampioenen

Binnenkort publiceert 
de Zandvoortse Courant 
weer een overzicht van 
alle sportploegen die dit 
seizoen kampioen zijn 
geworden in hun compe
titie. Voor deze ‘Galerij der 
Kampioenen’ worden alle 
sportverenigingen met 
klem gevraagd een foto 
van hun kampioenen, jong 
of oud, met de namen van 
de spelers of de individuele 
kampioen te sturen naar: 

kampioenen@zandvoort
secourant.nl. Het gaat uit
drukkelijk om kampioenen 
uit de wintercompetities 
in de diverse disciplines 
van 2009/2010. 

Pech en succes lagen voor Ard Keff weer dichtbij elkaar 

autosport - dnrt

Net als het raceweekend in april, lagen pech en succes voor 
Ard Keff opnieuw dicht bij elkaar op het circuit van Zand-
voort. De Zandvoortse autocoureur komt in de DNRT uit in 
de BMW E30 en de BMW E30 ZEC. De laatste is de lange 
afstandsrace die Keff samen reed met Mathijs Bakker.

Tijdens de vrije training voor 
de BMW E30 kreeg Keff al
weer te maken met de no
dige problemen. De wagen 
was onrustig en daardoor 
kwam de Zandvoorter niet 

verder dan een derde trai
ningstijd. Voor de monteurs 
was er werk aan de winkel 
om het tijdens de kwalifi
catietraining beter te doen. 
“Samen met het team be

sloot ik vroeg de baan op te 
gaan om daarna nog wat 
veranderingen uit te probe
ren. De snelheid zat er ge
lijk goed in en ik kwam als 
snelste uit deze training. De 
voorsprong op de concur
rentie bedroeg anderhalve 
seconde”, aldus Keff na af
loop.

De beide races verlie
pen succesvol, hoewel de 
tweede overwinning niet 
echt gemakkelijk tot stand 
kwam. In de eerste race wist 
de Zandvoorter een grote 
voorsprong op te bouwen. 
Nadat nummer twee voor
tijdig het strijdtoneel had 
verlaten, was het voor Keff 
zaak om zijn hoofd erbij te 
houden. Twee BMW’s lek
ten veel olie tijdens de race 
waardoor de baan op een 
ijspiste leek. 

De tweede race in de BMW 

Ard Keff in zijn BMW E30 | Foto: Chris Schotanus

E30 verliep voor Keff minder 
gemakkelijk omdat de auto 
vanwege een benzinetoe
voer probleem afsloeg vlak 
voor het opstellen van de 
race. De monteurs slaagden 
erin de auto weer aan de 
praat te krijgen, maar echt 
lekker zat de Zandvoorter 
niet in de auto. “Vanaf de 
derde of vierde ronde hield 
de auto bij een hoger toe
rental in. Ik wist dat dit te 
maken had met het benzi
neprobleem. De race heb ik 
nog tien ronden met samen 
geknepen billen uitgere
den en ik was blij dat ik het 
zwart wit geblokt als eerste 
mocht zien”, vertelde Keff na 
afloop van de tweede race. 

Minder succesvol was 
zijn optreden samen met 
Mathijs Bakker in de BMW 
E30 ZEC. Na een minder 
leuke kwalificatietraining 
met alweer de brandstof

toevoerproblemen, begon 
Bakker hoopvol door als 
vierde te eindigen in de 
eerste race. De tweede race 
wist Keff te winnen. De pech 
zat in de lange afstandrace. 

Een lekke koppakking zorg
de dat een zekere overwin
ning moest worden weg
gegeven. In het dagtotaal 
kwam het duo dan ook niet 
verder dan een zesde plaats.

Expositie voor scholen op Circuit Park Zandvoort
Maandag 24 mei wordt om 11.00 uur de expositie Race Te-
gen de Klok, met als subtitel ‘Malaria No More Challenge’, 
op Circuit Park Zandvoort officieel geopend. Arjan Erkel, 
oud-medewerker van Artsen zonder Grenzen die in Da-
gestan ontvoerd werd en nu directeur is van Malaria No 
More! Nederland, ontvangt dan een cheque van de eerste 
sponsor uit het bedrijfsleven en geeft daarmee het start-
schot voor de Race Tegen de Klok-campagne. 

Deze campagne richt zich 
op de bewustwording van 
kinderen van 9 tot 12 jaar 
over het belang van mala
riabestrijding in ontwikke
lingslanden. Tijdens de HTC 
Dutch GT4 races is in drie 
expositietenten op Circuit 
Park Zandvoort een hele
boel te zien en te beleven. 
Zo kunnen de kinderen een 
spel spelen waarmee ze vir
tueel naar Afrika kunnen 
racen. Onderweg rijden ze 
door verschillende landen, 
moeten ze wel zo nu en 
dan eens tanken en delen 
ze klamboes (muskietennet
ten) uit aan de plaatselijke 
bevolking. Maar ze moeten 
vooral hard rijden, want ie
dere 30 seconden sterft er 
een kind in de wereld aan 
malaria. Het is dus een race 
tegen de klok! 

Rondleiding over 
het circuit
Voor basisscholen bestaat 
de mogelijkheid om op een 
vrijdag met hun leerlingen 
naar de expositietenten op 
Circuit Park Zandvoort te 
komen voor een uitgebreid 
programma. Omdat vrijdag 
de trainingsdag is voor alle 
teams die in dat weekend 
racen, is het mogelijk dat de 
leerlingen een rondleiding 
over het circuit krijgen van 
een echte coureur aan wie ze 
dan ook van alles kunnen vra
gen! Natuurlijk krijgt ieder
een een ‘Race Tegen de Klok’ 
Tshirt, een pet, een rugzak en 
een ‘keycord’ mee naar huis. 
In een folder staat nog eens 
kort omschreven hoe ernstig 
malaria is en wat ‘Malaria No 
More’ doet om malaria de 
wereld uit te helpen.

Workshop 
en muggen tekenen
Onder leiding van rapper Mc 
Lazy gaan de leerlingen hun 
eigen rap schrijven over ma
laria die ze later die dag aan 
elkaar laten horen. Er worden 
muggen getekend waarmee 
ook nog eens prijzen zijn te 
winnen. Deze snelle dag zal 
gefilmd worden zodat de 
school er nog een leuke her
innering aan heeft. Met deze 
film worden andere scholen 
enthousiast gemaakt om ook 
naar de expositie te komen. 
Voordat de klassen naar het 
circuit komen, kan op www.
racetegendeklok.nu/les
pakket.htm een lespakket 
gedownload worden om 
tijdens de les alles te weten 
te komen over malaria en de 
gevolgen daarvan. Iedereen 
kan een steentje bijdrage 

aan de ‘Race Tegen de Klok’. 
Via de school kunnen de kin
deren Tshirts, caps, muggen
meppers en flesjes Deet (een 
anti mug lotion) verkopen. 
De opbrengst gaat dan naar 
Malaria No More.

Vrijdag 21 mei worden de eer
ste 100 leerlingen in de expo
sitietenten ontvangen. Er is 
nog plek voor scholen op de 
vrijdagen: 25 juni, 27 augus
tus, 17 september, 8 oktober 
en eventueel in overleg. De 
expo is gratis te bezoeken 
maar wel na reservering. 
Voor vragen kunt u contact 
opnemen met Maarten 
Jansen 0652394054. Voor 
meer informatie wordt u ver
wezen naar: www.racetegen
deklok.nu. Meer informatie 
over Malaria No More vindt 
u op www.malarianomore.nl.

www.sportinzandvoort.nl
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Swaluëstraat 2,  Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
info @ zandvoort.nl - www.zandvoort.nl

Gemeentelijke publicatie week 20 - 2010

Vergadering college 
De besluitenlijst van de collegevergadering van week 19 en 
de verdere in week 19 door het college genomen besluiten 
zijn in week 20 vastgesteld. De besluitenlijst is in te zien bij 
de Centrale Balie en op de website. 

Ter inzage legging
Op grond van artikel 192, tweede lid, van de Gemeentewet ligt 
het jaarverslag 2009 (inclusief de jaarrekening) vanaf heden 
ter inzage bij de balie van het gemeentehuis.

Wijziging ophalen huisvuil
Op 24 mei wordt i.v.m. 1e Pinksterdag geen huisvuil opgehaald. 
In plaats daarvan wordt het huisvuil van de betreffende wijk 
op 25 mei opgehaald.

Ingekomen vergunningenaanvragen
Bouw-, sloop- en reclameaanvragen
Zandvoort:
- Van Galenstraat 102 t/m 130, geheel veranderen van de ga-
lerijschermen/leuningen, ingekomen 10 mei 2010, 2010-121Rv
- Burg.van Alphenstraat 63, plaatsen ventilatie-units op het 
dak, ingekomen 11 mei 2010, 2010-122Rv.

Verzonden besluiten
Kapvergunningen verleend 
- Hofdijkstraat 9, 2 coniferen, bomen zijn van slechte kwaliteit 
en zijn te groot voor de achtertuin, zaaknr: zaaknr:2010 – 1488.

Belanghebbenden die in een eerder stadium zienswijzen 
hebben ingediend, kunnen tegen de bovenstaande beslui-
ten in beroep gaan bij de rechtbank te Haarlem, afdeling 
Bestuursrecht, Postbus 1621 2003 BR Haarlem. Het indienen 
van een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Een 
schorsende werking wordt pas bereikt nadat de president van 
de rechtbank dat in een voorlopige voorziening heeft bepaald. 
In geval van onverwijlde spoed kunt u een verzoek om voorlo-
pige voorziening indienen bij de president van de rechtbank te 
Haarlem. Een dergelijk verzoekschrift dient vergezeld te gaan 
van een kopie van het beroepschrift. Voor het indienen van een 
verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven.

Bouw-, sloop- en reclamevergunningen
Zandvoort:
- Jhr.P.N.Quarles van Uffordlaan 27, plaatsen twee kozijnen, 
verzonden 07 mei 2010, 2010-093Lv. 

- Brederodestraat 13, plaatsen van een dakkapel aan de zijgevel, 
verzonden 11 mei 2010, 2010-100Lv
- Van Lennepweg 77, verwijderen van asbesthoudende mate-
rialen, verzonden 11 mei 2010, 2010-108S

Verkeersbesluiten 
Het college van Burgemeester en Wethouders heeft besloten, 
ten behoeve van de Voorjaarsmarkt 2010, om gedurende het 
evenement:

- over te gaan tot de plaatsing van fysieke afsluitingen (mid-
dels dranghekken voorzien van retroreflecterend materiaal)  
inclusief de borden conform model C01 van bijlage I van het 
Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 nodig zijn 
om de locatie van de Voorjaarsmarkt af te bakenen, op de 
volgende locaties: 
- in de Achterweg direct ten oosten van de Swaluëstraat;
- in de Haltestraat direct ten zuiden van de Zeestraat;
- in de Diaconiehuisstraat direct ten westen van de Nieuw-
straat;
- in de Koningstraat direct ten oosten van de Haltestraat;
- in de Kanaalweg direct ten oosten van de Haltestraat;
- in de Willemstraat direct ten oosten van de Haltestraat;
- in de Schoolstraat direct ten oosten van de Haltestraat;
- in de Schoolstraat direct ten westen van de Louis Davids-
straat;
- in de Willemstraat direct ten westen van de Prinsesseweg;
- in de Oosterstraat direct ten noorden van de Prinsesseweg;
- in de Prinsesseweg direct ten westen van de Koninginneweg;
- in de Cornelis Slegersstraat direct ten noorden van de Ho-
geweg;
- in de Grote Krocht direct ten noorden van de Hogeweg;
- in de Oranjestraat direct ten noorden van de Hogeweg;
- op het Gasthuisplein direct ten oosten van de Kruisstraat;
- in de Gasthuisstraat direct ten zuiden van de Agnetastraat;
- in de Rozenobelstraat direct ten zuiden van Gasthuisstraat;
- in de Swaluëstraat direct ten zuiden van de Pakveldstraat;

- op woensdag 26 mei 2009 de borden E01 van bijlage I van 
het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 met 
onderbord ‘Zondag a.s.’ te plaatsen op de locatie van de Voor-
jaarsmarkt; vergunningshouder voor de desbetreffende we-
gen kunnen parkeren op  De Fauvageplein vanaf zaterdag 29 
mei na 12.00 uur tot en met maandag 31 mei 12.00 uur.

Bezwaarschriften
De hierboven genoemde verleende vergunningen/ genomen 
besluiten liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt ze 
inzien tijdens openingstijden. Belanghebbenden kunnen 
gedurende een termijn van zes weken na bekendmaking een 

gemotiveerd bezwaarschrift indienen. De datum van bekend-
making is de verzenddatum van de vergunning. Indien het 
geen vergunning betreft is dit de publicatiedatum. U richt uw 
bezwaarschrift met vermelding van “bezwaar” in de rechter-
bovenhoek van uw brief aan het college van Burgemeester 
en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort. Het bezwaar 
schorst in beginsel niet de werking van het besluit waartegen 
het is gericht. In geval van spoed kunt u een verzoek om een 
voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter 
van de Rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, Postbus 1621 
2003 BR Haarlem. Een dergelijk verzoek dient vergezeld te gaan 
van een afschrift van het bezwaarschrift.

Centraal telefoonnummer 
Alle afdelingen zijn bereikbaar via (023) 574 01 00, maandag 
t/m donderdag 8.30 - 17.00 uur en vrijdag 8.30 - 16.00 uur. 

Melding of klacht? 
Bel met de Centrale Meldlijn (023) 574 02 00, óf vul op de  
website het digitale formulier in óf stuur een brief naar de 
klachtencoördinator. 

Openingstijden Centrale Balie 
Maandag t/m woensdag:  08.30  -  16.00 uur 
Donderdag:  08.30  -  20.00 uur 
Vrijdag:  08.30  -  12.30 uur 
Tijdens de donderdagavondopenstelling kunt u maar voor een 
beperkt aantal zaken terecht: paspoorten en rijbewijzen e.d. 

Openingstijden begraafplaats 
De algemene begraafplaats en dierenbegraafplaats aan de 
Tollensstraat zijn dagelijks open tussen 08.00 - 18.00 uur. 

Collegelid spreken? 
Een afspraak maken met een collegelid doet u via het centrale 
telefoonnummer. Daarbij geeft u aan waarover u het collegelid 
wilt spreken. Het kan zijn dat u eerst naar een vakafdeling 
verwezen wordt. 

Vragen over een bouwplan? 
Voor vragen over concrete of gewenste bouwplannen is de 
werkeenheid Vergunningverlening op werkdagen telefonisch 
bereikbaar tussen 08.30 en 16.00 uur. 

Op zoek naar werk of aanbieden van vacature? 
Werkgevers en werkzoekers maken gebruik van 
www.werkeninzandvoort.com. 
Voor het vinden of aanbieden van banen in Zandvoort. 

Wekelijks veel interessante aanbiedingen met uw ZandvoortPas
  Nog geen ZandvoortPas? Kijk dan snel op pagina 12 en 13



22

Genieten van oude racewagens
Krommenieër wint schaaktoernooi

Profile Tyrecenter Pinksterraces 

Ruime overwinning softbalsters ZSC

Monsteroverwinning handbaldames

softbal - dames

handbal - dames

schaken

autosport

Afgelopen weekend was het weer genieten voor liefheb-
bers van oude raceauto’s. Op Circuit Park Zandvoort was 
de Historische Zandvoort Trophy weer op het duinencircuit 
van onze woonplaats aanwezig.

Het zesde lustrumtoernooi van de Zandvoortse Schaak-
club, het Louis Blok Rapid Schaaktoernooi, heeft Simon 
Groot als winnaar opgeleverd. De schaker uit Kromme-
nie won op Hemelvaartsdag in de zwaarste klasse voor 
zijn plaatsgenoot Erik Breedveld en Haarlemmer Keimpke 
Knijft, die derde werd. Dit zogenaamde snelschaaktoer-
nooi is ooit begonnen bij het 50-jarig bestaan van de Zand-
voortse Schaakclub in 1980.

Na de opening tijdens de paasraces, zal autocoureur Phil 
Bastiaans uit de HTC Dutch GT4 in ieder geval met een po-
sitief gevoel aan de pinksterraces gaan beginnen. De Lim-
burgse Porsche rijder wist in het paasweekend twee van de 
drie manches naar zijn hand te zetten. 

Het damessoftbalteam van ZSC heeft vrijdagavond de uit-
wedstrijd tegen Flags 2 in Lisse ruim 14-3 gewonnen. ZSC 
had vanaf de eerste inning het initiatief en won met dui-
delijke cijfers. 

Het dameshandbalteam van ZSC heeft de laatste thuis-
wedstrijd van de veldcompetitie gewonnen. Zaterdag-
avond op Duintjesveld tegen Omega uit het Utrechtse Via-
nen werd het 34-18.

Even na de klok van 11.30 uur 
kon burgemeester Niek Meijer 
de officiële 1e zet verrichten 
waarna het muisstil werd in 

Eenvoudig zal Bastiaans het 
niet gaan krijgen met na
men als Jeroen Bleekemolen, 
Duncan Huisman, Christiaan 
Frankenhout en Jan Joris 
Verheul in de achtervolging. 
Tussen de Ford Mustangs, 
Corvettes, BMW’s en Por
sche’s, zal nu ook de Che vrolet 
Camaro te zien zijn.

In de Dutch Renault Clio 
Cup hebben de dames het 

Laura Koning en Maura Re
nardel de Lavalette brachten 
de eerste twee punten bin
nen op een honkslag van 
Sylvia Koper. Flags kwam in 
de gelijkmakende slagbeurt 
terug tot 12, maar in de 2e 
inning nam ZSC definitief 
afstand. Nieki Valkenstijn, 
Koning, Renardel de Lava let
te (homerun), Koper, Mar tina 

Alleen in het begin van de 
wedstrijd was er sprake van 
een gelijkopgaande wed
strijd. Halverwege de eerste 
helft viel Omega conditi
oneel sterk terug en liep 
ZSC via snelle breaks van 
Romena Daniëls en Laura 
Koning via 33 en 65 naar 

de Mr. Randdagzaal van het 
Gemeenschapshuis. Er waren 
54 aanmeldingen, voorname
lijk uit de regio maar ook van 

voor het zeggen. Tijdens de 
paasraces en later op Spa 
Francorchamps, deelden 
Sandra van der Sloot en Sheila 
Verschuur de lakens uit. Vlak 
daar achter zijn Addie van 
der Ven, Ronald Morien en in 
mindere mate Pim van Riet 
en Michael Bleekemolen in 
de ranglijst te vinden. In de 
Formido Swift Cup zijn voor
al de jonge honden te zien. 
Vooral Certainty rijder Niels 

Balk en Wilma van Riems dijk 
zorgden voor een 81 voor
sprong.

In de 3e inning sloeg Re
nar del de Lavalette een 
3honkslag waarop Michel le 
Starvers scoorde. Een hit van 
Balk bracht de voorsprong 
op 111. Nadat Flags in de 
gelijkmakende slagbeurt 

een 128 voorsprong bij rust.

Na de doelwisseling was 
ZSC met vaak fraai opge
zette aanvallen en breaks 
oppermachtig en was er 
van een wedstrijd al snel 
geen sprake meer. Het siert 
de Zandvoortse dames dat 

Werkelijk duizenden lief
hebbers hadden afgelopen 
zaterdag en zondag de weg 
naar het Zandvoortse circuit 
gevonden om getuige te zijn 
van een van de grootste 
‘Old Timer’evenementen 
in Europa. Het leverde 
prachtige plaatjes op, on
der andere van een hele 
rij oldtimer Fiat Abarth’s. 
Menigeen stond likkebaar
dend aan de kant bij dit 
prachtige geweld waarmee 
ook nog eens diverse races 
werden verreden. Buiten de 
‘normale’ oude raceauto’s 
waren er ook oude motoren 
en vrachtwagens die veel in 
de belangstelling van de be
zoekers stonden.

daarbuiten. De hoofdgroep 
bestond weer als te doen ge
bruikelijk uit 6 spelers met 
een zogenaamde ELOrating 
van boven de 2000. De enige 
Zandvoorter in deze groep, en 
het hele toernooi, was Olaf 
Cliteur. Na 270 partijen kon 
de wedstrijdleiding de stand 
opmaken. Geen enkele deelne
mer ging naar huis zonder een 
partij te winnen en Rommert 
Bakker uit Amsterdam wist 4,5 
punten uit 5 partijen binnen 
te halen. Een buitengewoon 
knappe prestatie.

Het volgende rapid toernooi, 
het Strandschaaktoernooi, 
staat gepland voor zaterdag 
14 augustus bij strandpavil
joen Meijer aan Zee. Die 15e 
editie en dus eveneens een 
lustrumtoernooi, zal evenals 
afgelopen jaren weer 90 deel
nemers aan de schaakborden 
zetten.

Langeveld viel tijdens het 
paasweekend op door een 
eerste en tweede plaats te ver
overen. In de Argos Toerwagen 
Diesel Cup zal de nieuwe 
BMW 320d zijn debuut gaan 
maken, naast de vertegen
woordigde wagens als de 
Toyota Auris, Volvo C30, Seat 
Ibiza en BMW 130d. Het deel
nemersveld van de Formule 
Ford is uitgebreid met Denen 
en Engelsen die het koploper 
Rogier Jongejans en achter
volger Pieter Schothorst wat 
minder gemakkelijk gaan pro
beren te maken.

Verder zijn er de Nederlandse 
Driftseries, De Britse Volks
wagen Racing Cup en de 
Viscon Legends Car Cup te 
zien. Zaterdag 22 mei begint 
het programma om 9.00 
uur en zijn de eerste races al 
om 12.30 uur te zien. Ook op 
maandag tweede pinkster
dag begint het programma 
om 9.00 uur. Op www.circuit
zandvoort.nl is het volledige 
programma te zien.

opnieuw had gescoord, wis
ten Renardel de Lavalette en 
Koper in de 5e inning te pro
fiteren van veldfouten, 132. 
In de zesde inning voegde 
Stravers daar nog een run 
aan toe en omdat ook Flags 
nog een keer scoorde was 
het na zes innings 143 voor 
de Zandvoortse dames. 

Van Riemsdijk wierp 3x3
slag, 0x4wijd en ze kreeg 8 
honkslagen tegen. Renardel 
de Lavalette, Stravers en Ank 
Koning sloegen ieder 3 van de 
16 Zandvoortse honkslagen. 

ze probeerden goed te blij
ven handballen. Opmerkelijk 
was dat keepster Angela 
Schilpzand een verre uit
worp direct in het Omega
doel zag belanden. In de slot
fase voerden vooral Koning 
en Daniëls de voorsprong 
op naar de 3418 eindstand. 
Beide dames scoorden 14 
doelpunten, Martina Balk 
schoot 3 keer raak, Sandra 
Moors, Angela Schilpzand 
en Sandra Moors scoorden 
ieder één doelpunt.

Een vijftal prachtige 'Abarthjes' op een rij | Foto: Rob Bossink

Opening schaaktoernooi door de burgemeester

De Formido Swift Cup zorgt altijd voor spektakel  | Foto: Chris Schotanus
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‘Open dagen’ bij SV ZandvoortPromotie naar eredivisie komt 
voor eerste team steeds dichterbij

voetbal- zaterdagtennis

In de eerste ronde van de nacompetitie voor een plaats in 
de 1e klasse, heeft het zaterdagelftal van trainer Pieter Keur 
tot twee keer toe open dag gehouden. Binnen 4 dagen (2 
wedstrijden) had Zandvoort maar liefst elf (!) doelpunten 
van SVL om de oren gekregen. Zelf produceerde het elftal 
er niet meer dan 3. Zandvoort is derhalve uitgeschakeld 
voor de tweede ronde. 

De titelkansen voor het eerste gemengde zondagteam van 
Tennisclub Zandvoort in de hoofdklasse zijn nog steeds le-
vensgroot aanwezig. Het team heeft alles in eigen hand. 
Afgelopen zondag won Zandvoort 1 met 5-3 van Leimonias 
2 maar omdat Shot met 6-2 van BLTV won, moet de inhaal-
wedstrijd op tweede Pinksterdag, thuis tegen Metselaars, 
met minimaal 5-3 gewonnen worden om de kampioens-
vlag te kunnen hijsen. 

Club Nautique
Dakcentrale
De Vier Geboden/Piripi
Dobey Zandvoort
Dorsman Assurantiën
FAR OUT
Gemeenschapshuis
Groenestein & Schouten 
 Fin. diensten
Harocamo 
Hugoos
Kenamju
Kroon Mode
Lavogue
Medina Woninginrichters

Administratiekantoor
  K. Willemse
Algemene uitvaartbegeleiding 
 Zandvoort
Autobedrijf KariMo
Autobedrijf Zandvoort 
Beach Club Tien
Bertram & Brood
Bloemsierkunst 
 Jef & Henk Bluijs
Boom Strandpaviljoen 11
Café Oomstee
Cense en van Lingen
Circus Rigolo
Circus Zandvoort

adverteerders
Mickey's Café
Motorrijschool Goede
Ondernemers Vereniging 
 Zandvoort
P. van Kleeff
Pluspunt
Riche aan Zee
Sea Optiek
Sentinel Alarm b.v.
St. Nationale Feestdagen 
 Zandvoort
Stox
Uitvaartcentrum Haarlem
Wapen van Zandvoort, 
 eten en drinken…

Tegenstander van SV Zand
voort 1, het Langbroekse SVL, 
is er alles aan gelegen om 
naar de 1e klasse te gaan. 
Maar liefst 4 spelers van 
hoofdklassenniveau werden 
er aangetrokken en ook de 
nieuwe trainer is van be
hoorlijk niveau. Zandvoort 
had eigenlijk niets te verlie
zen aangezien Keur aan de 
start van het seizoen al had 
aangegeven dat hij met deze 
jonge ploeg voor behoud in 
de 2e klasse ging. “Als je dan 
zesde wordt en de derde pe
riode wint, heb je het als se
lectie niet slecht gedaan”, zei 
hij na afloop.

De eerste wedstrijd, vorige 
week woensdag thuis, liet al 
een groot verschil tussen de 
beide ploegen zien. In de eer

Mocht dat het geval zijn, 
dan promoveert Zand
voort opnieuw naar de 
Eredivisie. De wedstrijd 
tegen Metselaars werd 
eerder bij een 10 stand in 
het voordeel van Zandvoort 
afgebroken vanwege lang
durige regenval.

Zandvoort heeft zich in 
een riante positie gema
noeuvreerd door zondag 
met 53 te winnen van het 
Haagse Leimonias 2. Toen 
de rook na de enkelspelen 
opgetrokken was, stond 
Zandvoort met 31 voor. Het 
verloop van de wedstrijd 
ging echter niet van een lei
en dakje omdat Leimonias 
tegen degradatie vocht. 
De voor Zandvoort uitko
mende, jonge Russische 
Liza Kuz mina schitterde op 
alle fronten en won al haar 
wedstrijden en was dus 
van eminent belang voor 
het team van coach Hans 
Schmidt. Cindy Burger, die 
vorige week een offday 
had, speelde nu alleen het 
enkelspel en won door haar 
inzet van de Belgische Eline 
Boeykens met 26, 62 en 
62. Kuzmina was imposant 

ste helft werd duidelijk dat 
vooral de snelheid van SVL 
zorgen baarde. Al voor rust 
stonden de Zandvoorters 
met 02 achter en het zou 
nog erger worden. Hoewel 
Zandvoort in de rust drie 
wissels doorvoerde en het 
betere van het spel had, kon 
SVL, na de aansluitingstref
fer van invaller Ivo Hoppe, 
freewheelend naar de fi
nish, onderweg nog even 
drie doelpunten oppakkend. 
Eindstand: 15.

Afgelopen zaterdag was het 
in Utrecht niet anders. Al na 
vijf minuten stond Zandvoort, 
via twee razendsnelle uitval
len, met 20 achter en bleef 
een eventueel wonder uit. 
Bas Lemmens kon nog wat 
terug doen maar Zandvoort 

tegen Lana van Tiggelen, die 
na 60 en 20 opgaf.

Bij de heren was er een 
puntendeling. Kopman 
Marcus Hilpert voldeed 
aan de verwachtingen en 
won met 64 en 62 van 
Lennart v.d. Linden. Sander 
Koning kwam niet op dreef 
tegen Michel van Goes die 
de partij binnen een uur 
en een paar minuten met 
twee keer 26 naar zich 
toetrok. Ook bij de dubbel
spelen was er puntendeling. 
Suzanne Trik en Kuzimina 
wonnen nipt van Boeykens/
Van Tiggelen. Dat nipte was 
gelegen in het feit dat Trik 
bij 53 in de derde set be
hoorlijk geblesseerd raakte 
aan haar kuit. Op haar tand
vlees wist de geroutineerde 
de klus toch nog te klaren 
en dat maakte zondagmid
dag het verschil. Hilpert en 
Koning hadden het zwaar 
tegen V.d. Linden/Van Goes. 
De eerste set ging in de tie
break verloren (68) en ook 
in de tweede set moest 
een tiebreak beslissen over 
de set. Hierin waren de 
TCZ’ers niet bepaald geluk
kig en verloren die, en dus 

kon niet verhinderen dat er 
bij rust al een 51 achterstand 
op het scorebord stond. Ook 
het fraaie doelpunt van Nigel 
Berg, die wel eens van club 
zou kunnen veranderen, kon 
SVL niet imponeren. Met 62 
kwam er een einde aan de 
Zandvoortse ‘open dagen’.

Het tweede
De reserves van onze plaats
genoten deden het bedui
dend beter en staan na de 
30 winst thuis en het 11 
gelijkspel uit tegen Roda 
’46 2, in de halve finale van 
de nacompetitie richting 
reserve hoofdklasse. Het elf
tal van coach Jan v.d. Leden 
presteerde meer dan goed. 
Het sterker geachte tweede 
elftal van 1e klasser Roda ’46, 
werd vorige week zaterdag al 
met 30 in Zandvoort pootje 
gelicht. Afgelopen zaterdag, 
in Leusden, kwamen onze 
plaatsgenoten al redelijk snel 
op een 10 achterstand. Toch 
kon Zandvoort, in een overi
gens zeer matige wedstrijd, 
nog op 11 komen en daar
door een plaats afdwingen in 
de halve finale richting reser
ve hoofdklasse. De komende 
tegenstander is de herkanser 
uit die reserve hoofdklasse, 
het Nieuwegeinse Geinoord. 
Eerst speelt Zandvoort zater
dag om 12.00 uur uit en twee
de Pinksterdag is de return 
op sportpark Duintjesveld. 
Mocht Zandvoort winnaar 
worden, dan wacht er nog 
één wedstrijd op neutraal 
terrein om te bepalen wie er 
naar de reserve hoofdklasse 
promoveert. 

de partij, met 17. De beide 
mixed dubbels werden ook 
gedeeld. Hilpert/Kuzmina 
waren veel te sterk voor V.d 
Goes/Van Tiggelen (63, 62) 
maar een duidelijk behoor
lijk geblesseerde Trik was 
samen met een vermoeide 
Koning niet opgewassen te
gen V.d Linden/ Boeykens en 
verloren met 26 en 57. 

Zandvoort speelt de laat
ste wedstrijd op tweede 
Pinksterdag vanaf 10.00 
uur bij een stand van 10 
(Cindy Burger won toen 
gedecideerd met 61 en 62 
van Erika Vogelsang) en had 
de Poolse Karina Kosinska 
de eerste set met 57, en 
een kleine voorsprong van 
21 voor de ‘Zandvoortse’ 
in de tweede set, aan haar 
Slowaakse tegenstandster 
Katarina Kachlikova moeten 
laten. Bij deze stand zal er 
verder gespeeld worden.

Het tweede
Het tweede team van TCZ, 
dat in de andere hoofdklas
se speelt, deed het opnieuw 
niet bepaald goed. Het 
team van coach Dick Suijk, 
dat met een groot aantal 
blessures kampt, kreeg bij 
Struik/Stokel met 17 klop 
en is zo goed als gedegra
deerd. Kevin Griekspoor is 
nog steeds aan de rug ge
blesseerd en Laurette van 
der Knaap was eveneens 
niet in staat om te spelen. 
Hierdoor moesten vier van 
de acht partijen opgege
ven worden. Alleen Scott 
Griekspoor won zijn en
kelspel. Het tweede team 
is nu klaar met de com
petitie terwijl een aantal 
andere ploegen nog een 
inhaalwedstrijd, op twee
de Pinksterdag, te gaan 
hebben. Alleen als Struik/
Stokel zijn inhaalwed
strijd in Barneveld tegen 
Thermoware fors verliest, 
heeft Zandvoort nog een 
kans om in de hoofdklasse 
te blijven. Anders sluit na 
één seizoen het doek.

Bas Lemmens heeft het zwaar

Liza Kuzmina (r) redt een tegentreffer
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5 221111Actueel Circus Senior Sport
Traditionele
vismaaltijd wordt
in ere hersteld

Rigolo: een
klein circus
van groot formaat

Koffie uurtje
nieuwe service 
OOK Zandvoort

Pinksterraces
zijn zeer
goed bezocht

6e jaargang • week 21
27 mei 2010

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

De Mannetjes

Walk of Fame

‘Gezellig dat al die 
oud-dorpsgenoten weer 

“onder ons” zijn’

De in Zandvoort geboren en getogen modekoning Frans Molenaar heeft zaterdagmiddag 
de Walk of Fame officieel geopend. De handeling werd vericht door het weghalen van de 
Zandvoortse vlag op de kruising van Kerkstraat en Bakkerstraat.  Van de 22 in de Walk of 
Fame opgenomen personen waren naast Frans Molenaar, Alain Clark en de nog altijd in 
Zandvoort wonende Rika Jansen persoonlijk aanwezig.

Vorige week donderdagavond heeft Arie Koper uit handen 
van burgemeester Niek Meijer de versierselen horende bij 
het lidmaatschap in de Orde van Oranje Nassau opgespeld 
gekregen. Koper heeft zich gedurende lange tijd in diverse 
functies belangeloos voor de samenleving ingezet. Het 
was de 15e decoratie die Meijer dit jaar uitreikte.

Zandvoort heeft zijn eigen Walk of Fame Ook lintje voor Arie Koper

Het is een verzameling van 
22 speciaal geprepareerde 
stenen met beeltenissen 
van bekende personen die in 
Zandvoort woonachtig zijn ge-
weest of op andere wijze met 
de badplaats een band heb-
ben. De nog in leven zijnde Jan 
Lammers, Kees Verkade, Hans 
Boskamp en John Kraaijkamp 
sr. konden niet aanwezig zijn. 
Namens Kraaijkamp was zoon 
John aanwezig en de familie 
Boskamp was vertegenwoor-
digd door zijn oudste zoon 
Hans. Van de in Walk of Fame 
opgenomen personen wa-
ren namens Toon Hermans 
zijn zoons Maurice en Gaby 
aanwezig, terwijl ook fami-
lieleden van autocoureur Rob 
Slotemaker aanwezig waren.

De gasten werden in de raads-
zaal namens het gemeente-

bestuur ontvangen door wet-
houder Wilfred Tates. Tijdens 
de bijeenkomst gaf Thys 
Ockersen namens de samen-
stellers van de Walk of Fame 
een korte uiteenzetting. Ook 
sprak hij namens de familie 
enkele woorden over Simon 
van Collem. Naast Ockersen 
voerde ook een kleindochter 
van oud-burgemeester Van 
Alphen het woord. Zij memo-
reerde de rol die Van Alphen 
speelde tijdens de Tweede 
Wereldoorlog en zijn inzet 
om te komen tot een circuit 
in Zandvoort. Ook een na-
zaat van Herman Heijermans 
dankte de initiatiefnemers 
dat de toneelschrijver was op-
genomen in de Zandvoortse 
Walk of Fame.

Naast de al genoemde per-
sonen zijn ook voetbaltrainer 

Bert Jacobs, verzetsstrijder 
Wim Gertenbach, de Oosten-
rijkse keizerin Sissi, voetbal-
scheidsrechter Leo Horn, caba-
retier Louis Davids, wielrenner 
Roy Schuiten, DJ Piet Felleman, 
zanger Johnny Jordaan, auto-
sportman en ontwerper van 
de flitspaal Maus Gatsonides 
en schilder Eugene Brands op-
genomen in de Walk of Fame.

Met de Walk of Fame heeft 
Zandvoort er een mooie at-
tractie bij die volgens de initia-
tiefnemers in de toekomst nog 
uitgebreid zal worden. Tijdens 
de geanimeerde samenkomst 
na afloop passeerden al tal 
van namen de revu, zoals die 
van acteur Harry Boda, auto-
coureur Wim Loos, voetballer 
Pieter Keur, zangeres Ria Valk, 
cineast Thys Ockersen en 
Yvonne van Gennip.

WK-Voetbal op groot scherm? 
Lees meer op pagina 20 

Donderdag werd de Al ge-
me ne Ledenvergadering van  
het Ge nootschap Oud Zand-
voort in strandpaviljoen 
Wan der & Ka rin gehouden. 

Koper is dit jaar 25 jaar secre-
taris van het Genootschap 
en vond het welletjes. Aan-
leiding om hem voor te 
dragen voor een Koninklijke 
Onderscheiding. Niet alleen 
was hij lange tijd aan het be-
stuur van het Genootschap 
verbonden, ook was hij jaren 
voorzitter van de afdeling 
Haarlem van de Politiebond 
en reed hij lange tijd voor 
Tafeltje Dekje. Meijer haalde 
nog een aantal vrijwillige 
taken naar voren voordat 
Koper de onderscheiding 
opgespeld kreeg. Koper na 
afloop: “Ik had niets in de 
gaten, totdat ik enkele colle-
ga’s binnen zag komen. Toen 
voelde ik nattigheid.” 

Raadhuisplein 14
T. 023-573 64 61 - Zandvoort 

Actie week 21: 
• Oat bran €1,75
• Krentenbollen 5 stuks € 1,95
 
Actie week 22: 
• Pompoenpitten brood 400 gr en 
Tijgerwit 400 gr samen € 2,75 
• Saucijzenbroodje € 1,25

Stap ook eens binnen voor een 
lekker belegd broodje met één 

van onze heerlijke ambachtelijke 
salades en een lekker kopje koffie

Arie Koper
Modeontwerper Frans Molenaar verrichtte de officiële openingshandeling

30 mei
slotdag

Auto Strijder
Zandvoort
023-5714565

SCOOTMOBIELEN EN 4-WIELFIETSEN

Ook op de voorjaarsmarkt!
(Bij IJzerhandel Zantvoort)

023 - 5 735 735
BETER MOBIEL, Max Planckstraat 44
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waterstanden

Voor reserveringen bel 
023 -  571 57 07

Buiten wordt er nog hard gewerkt... maar binnen is alles klaar!
Kom snel langs en laat u verrassen in ons nieuwe paviljoen. 

in memoriam

familieberichten

Algemene uitvaartbegeleiding Zandvoort
Omdat u voor kwaliteit kiest!

~ Regelen en uitvoeren van de uitvaart 

~ Verzorging van overledene  
~ Begeleiding voor nabestaanden 

~ Persoonlijke aandacht 
    voor U en Uw dierbare 

Dag en nacht bereikbaar

023 -7515 666
Gevestigd in Zandvoort

Evert H. Schweitzer
Voor een stijlvolle en verzorgde uitvaart

UITVAARTZORGCENTRUM ZANDVOORT
Tollensstraat 67, 2041 PR  Zandvoort.

Telefoon (023) 571 32 78.
www.uzn-nederland.nl

UITVAARTCENTRUM HAARLEM
Parklaan 36, 2011 KW  Haarlem.

Telefoon (023) 532 87 50.
www.uitvaartcentrumhaarlem.nl

Sinds 1992
uw uitvaartondernemer in Zandvoort.
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mei/juni w a t e r
Hoog Laag Hoog HoogLaag

do
vr
za
zo
ma
di
wo
do

03.36
04.18

-
-
-
-
-
-

27
28
29
30
31
1
2
3

1 1 . 5 0
1 2 . 3 4
00.40
01.28
02.16
02.56
03.30
04.06

16 .01
16.45
05.05
05.45
06.25
07.09
07.55
08.33

23. 41
-

1 3 . 1 4
1 4 . 1 5
1 4 . 5 5
1 5. 3 0
16.06
1 6 . 1 5

-
-

1 7. 3 6
1 8 .1 6
1 8 . 5 5
1 9. 3 5
20.20
20.54

Iedere dag geopend voor ontbijt, lunch en diner

Keuken dagelijks 
geopend

tot 22.00 uur
Info: 023-5713200

www.beachclubtien.nl

Een moeder sterft altijd te vroeg, 
al wordt zij nog zo oud. 

Je bidt dat God haar sparen zal, 
omdat je van haar houdt. 

Maar als de dagen knellen gaan, 
zij ziek wordt, moe en oud, 

bid je dat God haar halen zal 
omdat je van haar houdt. 

Omringd door de liefdevolle zorgen van haar gezin 
ging vredig van ons heen onze lieve moeder, 

schoonmoeder, oma en oma-oma 

Margaretha Hillegonda Luiten - van Dam 
Greet 

weduwe van Johannes Wilhelmus Luiten 

27 september 1914                             19 mei 2010 

Wij zijn dankbaar voor de goede en liefdevolle 
verzorging van de medewerkers van het Huis in de Duinen. 

Hans en Joke 
Ria en Mart 
Thea en Jan 
Trudy 

kleinkinderen en 
achterkleinkinderen 

De bijzetting in het familiegraf heeft reeds plaatsgevonden. 

Correspondentieadres: 
Ria de Bouter - Luiten 
Amer 7 
2105 ZA  Heemstede 

Tot op het laatste moment betrokken bij alles wat haar 
dierbaar was,  is na een korte ernstige ziekte overleden 

onze lieve moeder, schoonmoeder en allerliefste oma

Elisabeth Belder-Hamerling
Bep

weduwe van Rink Belder

Amsterdam, 10 december 1927                 Zandvoort, 22 mei 2010

Margriet van Wulften-Belder
Frans van Wulften
 Leonie en Hessel

Wilma Schrama-Belder
René Schrama
 Hein en Wendy

Correspondentie-adres:
Familie Schrama
Prof.Zeemanstraat 1
2041 CN  ZANDVOORT

Er is gelegenheid om afscheid te nemen van Bep op 
donderdag 27 mei van 19.30 uur tot 20.30 uur in het
uitvaartcentrum aan de Tollenstraat 67 te Zandvoort.

De crematieplechtigheid zal plaatsvinden vrijdag 28 mei 
om 11.30 uur in het crematorium Westerveld, 
Duin en Kruidbergerweg 2-6 te Driehuis. 
Vertrek vanaf de Tollenstraat om 10.30 uur, 
tijd van samenkomst op Westerveld 11.15 uur.

Aansluitend zal er gelegenheid zijn 
tot condoleren in één der ontvangkamers.

Als er na de dood een leven is, 
dan zal de dood fantastisch zijn. 
Vrij van tranen, vrij van pijn, 

een weerzien met hen die ik zo mis. 
Het levenspad is afgelopen, 

de grens bereikt met laatste kracht. 
De hemel gaat nu open, 

voor immer thuisgebracht. 

Diep bedroefd, maar intens dankbaar voor wie zij was en wat 
zij voor ons en vele anderen heeft betekend, hebben wij afscheid 
genomen van onze allerliefste zuster, schoonzuster, tante en nicht 

Trijntje Beijer – Koper 
Cathy 

weduwe van Dingeman Beijer 

20 februari 1945                                 23 mei 2010 

Maarten en Lydia 
Mariëlle en Matthijs 
Maarten 

Adri 

Correspondentieadres: 
Regentesseweg 2 
2042 NX  Zandvoort 

De afscheidsdienst zal worden gehouden op vrijdag 28 mei a.s. 
om 14.00 uur in de aula van de Algemene Begraafplaats, 
Tollensstraat te Zandvoort, waarna de begrafenis zal plaats-
vinden aldaar. 

Cathy is overgebracht naar het Uitvaartzorgcentrum aan de 
Tollensstraat 67 te Zandvoort, alwaar geen bezoek. 

Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren in de ontvang-
kamer van de begraafplaats. 

26 december 1934                             13 mei 2010

Ruud van Graas

In liefdevolle herinnering

Anne
Monique en Jeroen

Jacqueline en Michel
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zijn kweektuintjes in. Dat con-
stateer ik bij mijn dochters. De 
één heeft een kruidentuintje 
gecreëerd in een hoekje van 
haar tuin en bij de ander staan 
de kruiden in de vensterbank. 
Zou het een begin zijn om 
bewuster met de natuur om 
te gaan of is het een overge-
waaide modetrend? Ik ga het 
ze toch eens vragen anders 
heeft mijn groene opvoeding 
niet gewerkt. 

Om iedereen milieubewus-
ter te maken is op 5 juni de 
Wereldmilieudag. Zo te lezen 
op twitter zijn de politici in 
Zandvoort uit de hoek van 
GroenLinks en D66 wel te 
porren voor deze dag. Zo heeft 
raadslid Virgil Bawits (GL) zijn 
twittervriendin, dorpsge-
noot en duurzaamheidgoe-
roe Clair Kerkman (D66) aan 
het denken gezet over het 
gebruik van de telefoongids. 
Want hoe vaak raadpleeg je 
nou deze gids? Ik in ieder ge-
val niet! Voor Zandvoort ge-
bruik ik het gemeentegidsje 
en voor telefoonnummers 
buiten Zandvoort zoek ik de 
gegevens via de computer. 
Met een simpele handeling 
kan men zich afmelden. Ik ga 
het meteen doen, dat scheelt 
weer het kappen van een aan-
tal bomen. 

Even terug naar de Wereld-
milieudag: wat doet u aan een 
goed milieu? Gaat u meedoen 
met een fietsrally of gaat u 
swoppen? Swoppen is een 
ander woord voor ruilen en 
dat gaat zo: neem spullen die 
je niet langer nodig hebt mee 
naar een afgesproken centraal 
punt. Inleveren bij het SWOP 
team en je krijgt er een aantal 
Swoppies voor terug. Met die 
Swoppies kun je weer spullen 
van anderen uitzoeken. Zo 
ruil je bijvoorbeeld een 'hij-
leek-zo-leuk-zonnebril' tegen 
een grappig armbandje. Het 
kost je geen cent en je hebt 
een leuke dag. Misschien heb 
ik iemand op een idee 
gebracht? Zo niet dan 
kan je nog in de herha-
ling op de Nationale 
Milieudag op 18 juni.

cartoon

Volgens mij…
column
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burgerlijke stand
17 mei - 21 mei 2010
Geboren:
Bo Isabelle, dochter van: Wassink, Kay en: Rood, Daniëlle.
Sara Petronella Carolien, dochter van: van der Plas, Oscar 
Simon Marius en: Krot, Lisanne Ernestienne Bernadette.
Amir Élouan, zoon van: Morad, Karim en: Trijbels, Nyncke 
Bieuwkje Susanne.

Ondertrouwd:
Lieberton, Johannes Gijsbertus en: Gooij, Maria Monica 
Francisca.
Spoelstra, Harm en: Renes, Susanne.
Kraaijenoord, Edwin en: Joacim, Bianca Alice Janine.

Huwelijk:
Seijsener, Johannes Jacobus en: Slenders, Caroline Elisabeth 
Johanna.
Speekenbrink, Alexander Baptist en: Maat, Wendy.

Overleden:
van Graas, Rudolph Wijnandus, oud 75 jaar.
Wentholt, Rob, oud 86 jaar.
Tijsterman, Hendricus Jacob, oud 90 jaar.
Luiten geb. van Dam, Margaretha Hillegonda, oud 95 jaar.

Komende zondag

Protestantse gem. Zandvoort
10.00 uur ds. B.J. Stobbelaar uit Driehuis

RK Parochie St. Agatha
10.30 uur Pastor D. Duijves

RK Parochie Antonius & Paulus
10.30 uur Pastor C. van Polvliet

kerkdiensten 

Burgemeester Niek Meijer en wethouder Wilfred Tates 
presenteerden afgelopen donderdag de nieuwe gemeen-
telijke Waarderingsspeld. De speld is bestemd voor die per-
sonen die zich naar de mening van het college van B&W 
zowel binnen als buiten de gemeente verdienstelijk ma-
ken of hebben gemaakt voor de Zandvoortse samenleving.

Vorige week heeft de gemeente Zandvoort voor de 15e keer 
op rij de Blauwe Vlag in ontvangst mogen nemen. Daar-
mee is onze badplaats uniek want nog nooit heeft een 
strand of haven het internationaal zeer belangrijke onder-
scheidingsteken zolang aaneen in top mogen hijsen.

De Waarderingsspeld kan 
uitsluitend door B&W wor-
den toegekend. In tegen-
stelling tot de gang van 
zaken bij een Koninklijke 

Een 14-jarige jongen uit 
Zandvoort is zaterdagnacht 
aangehouden voor beledi-
ging van agenten. De jon-
gen verzette zich tegen zijn 
aanhouding en spuugde her-
haaldelijk naar de agenten. 
Hij is in de boeien gewerkt 

Strandmanager Ruud Wil-
li gers mocht namens de 
gemeente de vlag in ont-
vangst nemen uit handen 
van Bernard Wientjes, de 
voorzitter van VNO/NCW. 
Zandvoort verdient de vlag 
opnieuw omdat het strand 
voldoet aan de strengste 
eisen van de Blauwe Vlag. 

Onderscheiding, kan de 
Waarderingsspeld niet wor-
den aangevraagd. De speld 
is naast de Legpenning van 
de gemeente Zandvoort 

Komende zondag zal wet-
houder Wilfred Tates om 
16.00 uur de vlag in top 
hijsen tijdens de afsluiting 
van de Week van de Zee, in 
beachclub Take Five.

De Blauwe Vlag is een in-
ternationale onderschei-
ding die jaarlijks wordt 

Gemeentelijke Waarderingsspeld Jongen (14) spuugt 
en scheldt tegen politie

15e Blauwe Vlag voor Zandvoort

de tweede mogelijkheid 
om personen die zich voor 
Zandvoort verdienstelijk 
hebben gemaakt, namens 
de gemeente te onderschei-
den. De criteria om tot toe-
kenning te komen zijn vast-
gelegd in het ‘Reglement 
Waarderingsspeld’, dat bin-
nenkort op de gemeentelijke 
website te vinden zal zijn.

De zilveren speld is ontwik-
keld in samenwerking met 
BKZandvoort, naar ontwerp 
van Loes Dikken en vervaar-
digd door Nancy Veenhof 
van N Style Goudsmid in 
Haarlem. Er zijn twee uit-
voeringen: voor dames als 
ketting (of knoop) en voor 
heren als knoop. De onder-
scheiding wordt incidenteel 
toegekend en gaat vergezeld 
van een gedicht geschreven 
door Dichter bij Zee Ada Mol. 
Met de speld hoopt de ge-
meente Zandvoort het vrij-
willigerswerk te stimuleren. 

toegekend aan stranden 
en jachthavens die veilig en 
schoon zijn. In de praktijk 
betekent dit dat genomi-
neerden moeten voldoen 
aan een aantal belangrijke 
criteria zoals schoon (zwem)
water, goede sanitaire voor-
zieningen en een hoge 
mate van veiligheid. De 
Blauwe Vlag is één jaar gel-
dig: jaarlijks wordt opnieuw 
aan de hand van controles 
bekeken of de stranden en 
jachthavens nog aan de 
vereisten voldoen. De inter-
nationale toekenning van 
de Blauwe Vlag geschiedt 
door de Foundation for 
Environmental Education 
(FEE), een onafhankelijke 
internationale organisatie. 

Naast de Blauwe Vlag mag 
Zandvoort ook de Quality 
Coast Vlag voeren, de eisen 
daarvoor zijn nog zwaarder. 
Die vlag wappert al sinds 
2006. Destijds was onze ge-
meente de eerste badplaats 
van Europa die aan de eisen 
voldeed.

De Waarderingsspeld

De Blauwe Vlag mag ook dit jaar blijven wapperen

en meegenomen naar het 
bureau. Daar urineerde hij in 
een ophoudkamer en bleef 
doorgaan met schelden en 
spugen. Er is proces-verbaal 
opgemaakt tegen hem en 
hij is meegegeven aan zijn 
moeder. 
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Krant niet ontvangen? Bel vrijdagmiddag 06-1139 1478
of mail: info@zvo-verspreiders.nl

Dierenartsenpraktijk

Mevr. A.C. Dekker - Lukkassen

Spreekuur: ma. t/m vr. 13.00 - 14.00 uur
 ma.- wo.- vr. avond 19.00 - 20.00 uur
 en volgens afspraak

Lijsterstraat 7  -  2042 CH Zandvoort  -  Tel. (023) 571 58 47

Mededeling aan alle inwoners van Zandvoort
Op 5 en 6 juni 2010 zal op Circuit Park Zandvoort het evenement  
RTL GP Masters of Formula 3 plaatsvinden.

Ingevolge artikel 8.1 sub b en c en artikel 8.23 van de Wet 
Milieubeheer zoals verleend door de Provincie Noord-Holland 
d.d. 2 januari 2006 informeren wij u hierbij dat wij voor boven-
staand evenement zogenaamde UBO-dagen zullen gebruiken.

Concreet houdt dit in dat er meer geluid vanaf het circuit hoor-
baar zal zijn dan op andere dagen en/of evenementen.

Met vriendelijke groet,

Directie Exploitatie Circuit Park Zandvoort B.V.

Top Thuiszorg
Een Top Team voor Top zorg
Wie komt ons team versterken?

Wij zijn een klein thuiszorgbureau, waar aandacht en kwaliteit 
voorop staan. Wij zijn op zoek naar gemotiveerde mensen, die het 
leuk vinden om goede zorg en kwaliteit te bieden aan onze cliënten.
Wij zijn op zoek naar:
• verzorgenden • verpleegkundigen • huishoudelijke medewerkers. 
Wij bieden goede werkomstandigheden en een goed salaris.
Flexibele uren mogelijk, bv aangepast aan schooltijden.
Voor inlichtingen:
Telefoon: Annemarie Hijner: 023-5714635 of 06-52022639
Email: Topthuiszorg@casema.nl

Medewerkers bediening m/v 
Afwassers

Heb jij horeca-ervaring en wil je werken in een gezellig team, 
neem dan contact met ons op!

Wij zijn opzoek naar fulltime en parttime medewerkers.
Telefoonnummer: 023-5712524 

Haltestraat 26 - Zandvoort
www.albatros-zandvoort.nl

Restaurant de Albatros is 
per direct opzoek naar:

Grand Café De Vier Geboden 
& 

Tapasbar Piripi 

Zijn op zoek naar medewerkers 
voor de bediening en keuken

ervaring is gewenst
 

Voor verdere info: 0235712537

• zelfstandig werkend kok
• Seizoens medewerkers/sters

 
bel voor info 023-5712386 of 06-42011604

Ter versterking van 
ons gezellige team, 

zijn wij nog op zoek naar;
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Op diverse plekken in de gemeente kan men geld halen bij de 
pinautomaten. De mogelijkheid wordt daarbij geboden om 
een transactiebonnetje te krijgen. Kennelijk willen veel men-
sen wel zo’n bonnetje bekijken maar het beslist niet meene-
men, want om de automaten heen ligt het permanent bezaaid 
met bonnetjes. Misschien aardig voor degenen die dat doen 
om vanaf heden het geld neer te gooien en het bonnetje mee 
naar huis te nemen. Wedden dat het dan brandschoon blijft 
rondom de automaten?

BANKAFSCHRIFTEN EN 
ZANDVOORT SCHOON!?  

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 schoon?!

Een mooi motto maar af en 
toe werkt het niet. Eerste 
Pinksterdag trof fotograaf 
Rob Bossink deze troep op 
het strand aan. Wellicht 
waren de gemeentelijke 
vuilophalers niet in kennis 

gesteld dat er ook tij-
dens de feestdagen 
vuil van het strand 
opgehaald moet 
worden of hadden 
zij een voorbeeld 
genomen aan hun 
collega’s in de grote 
steden. Nu hadden 
de meeuwen een 
groot feest, getuige 
de kapotte zakken. 

Danzee 
wordt XL
Het is een 
vreemd ge-
zicht tijdens 
een zonnig 
pinksterweek-
end midden in 
het centrum. 
Na het faillissement van 
Grand café Danzee, zijn de 
deuren van het voorheen zo 
populaire horecapand ge-
sloten. Een nieuwe eigenaar 
heeft zich al gemeld: Mike 
Aardewerk heeft aangege-
ven de horecazaak over te 
willen nemen. Wanneer hij 
de deuren weer kan ope-
nen hangt onder meer af 
van de afwikkeling van het 
faillissement van zijn voor-
ganger. De nieuwe naam is 
wel al bekend gemaakt: XL 
gaat het bedrijf heten.

Drukkie voor Oranje
De Zandvoortse dames 
van Drukkie & Co zijn al 
weer een maand druk be-
zig om hun hit ‘Drukkie 
voor Oranje’ te promoten. 
Vorige week kwam het 
goede nieuws binnen dat 
zij voor de uitzendlijsten 
van TV Oranje zijn gese-
lecteerd. Dit betekent dat 
zij weer een stapje dichter 
bij een echte WK hit zijn. 
De dames willen graag in 
de verzoekparade terecht 
komen van TV Oranje. 
Iedereen kan stemmen 
op www.tvoranje.nl

Amazing Asia

In de Zeestraat, naast 
hotel Keur, is afgelopen 
zaterdag het nieuwe res-
taurant Amazing Asia of-
ficieel geopend. Het interi-
eur is geheel opgefrist en 
de keuken is Kantonees 
geworden. Prachtige ge-
rechten staan er op de 
kaart in zeer vriendelijk 
prijsstelling. De jonge ei-
genaar Pi en zijn witte en 
zwarte brigades zullen u 
gastvrij ontvangen en u 
voorzien van fijne gerech-
ten en drankjes.

Hannie Schaft?
Volgens een regionaal 
dagblad is er nog een 
‘extra’ persoon opgeno-
men in de Walk of Fame. 
De verslaggever stelt een 
historisch onjuist feit dat 
het ‘Meisje met de Rode 
haren’, Hannie Schaft, ook 
een belangrijke rol zou 
hebben gespeeld in het 
verzet in Zandvoort tegen 
de Duitse overheersing. 
Jammer dat zelfs bij een 
positieve zaak als het in-
richten van een Walk of 
Fame het negativisme nog 
hoogtij moet vieren.

Hoogste punt

Vorige week is het hoogste 
punt van de huidige bouw 
in het Louis Davids Carré 
(LDC) bereikt. Traditie ge-
trouw kregen de bouwers 
hun pannenbier maar nu 
op Duitse wijze. De bouw-
onderneming is namelijk 
Duits en die hebben an-
dere gebruiken. Nu ging de 
uitvoerder naar het hoog-
ste punt en sloeg een oer 
Hollandse jenever achter-
over. Vervolgens gooide hij 
het glaasje naar beneden. 
Mocht het onverhoopt 
niet stuk vallen, dan vindt 
de bouw onder een slecht 
gesternte plaats. Als het 
wel stuk valt is dat juist 
het goede teken. De cere-
monie werd omlijst met 
een drankje, een hapje en 
een zeer goed verzorgde 
barbecue.

De beroemde vismaaltijd op het Gasthuisplein uit de vorige eeuw, wordt in ere hersteld. 
Een aantal initiatiefnemers, waaronder Erwin Hilbers, zoon van iemand van het eerste uur 
Theo Hilbers, gaan op vrijdag 11 juni aanstaande vanaf 18.30 uur aan lange tafels weer vis 
verkopen. Het was trouwens niet alleen Hilbers die aan de wieg stond. Folklorevereniging 
De Wurf nam samen met hem het initiatief.

Kinderen spelen graag buiten. Ze doen dat op de stoep, 
op straat, op een speelveld, in een speeltuin of op andere 
plaatsen. In veel wijken wordt buiten spelen steeds gevaar-
lijker door het verkeer. De Nationale Straatspeeldag vraagt 
op een speelse manier aandacht voor een kindvriendelijke 
inrichting van buurten en straten. 

De straatspeeldag is een 
echte actiedag met ouders 
en natuurlijk veel spelende 
kinderen op straat. Door 

het afsluiten van de straten 
wordt de aandacht gevraagd 
van omwonenden en voor-
bijgangers om hun verkeers-

Vismaaltijd in ere hersteld

Nationale Straatspeeldag in Zandvoort

De laatste grote vismaal-
tijd die op het plein ge-
organiseerd werd was in 
1986. Toen werd de vis 
door leden van folklore-
vereniging De Wurf ge-
serveerd en ook nu zal dat 
het geval zijn. Voor slechts 

€ 12,50 krijgt u een vismaal-

gedrag onder de loep te ne-
men. In Zandvoort wordt op 
2 juni de Straatspeeldag ge-
organiseerd door Pluspunt, 
op het parkeerterrein van de 
Vomar. Er zijn diverse spelen 
zoals zaklopen, springkas-
teel, schminken, klimwand, 
spijker poepen en nog veel 
meer. Vanaf 4 jaar. Meer 
info: Monique v.d. Mije, tel. 
5740330.

Voor het laatst in 1986 serveerden de leden van De Wurf tijdens de vismaaltijd | Foto: Archief Rob Bossink

foto: Rob Bossink

tijd en een drankje. De vis 
wordt geleverd door Kroon 
Vis en de drankjes worden 
verzorgd door café Alex en 
het Wapen van Zandvoort. 
Het geheel zal omlijst wor-
den met muziek van het 
Zeemans- en smartlappen-
koor ‘Zegt het voort’ van Gré 

v.d. Berg. Het belooft dus 
een heel leuke avond te 
worden, uiteraard als het 
weer meewerkt. 

Kaarten zijn te koop bij Bru-
na Balkenende aan de Grote 
Krocht en bij de VVV in de 
Bakkerstraat.
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Zondag 30 meiVoorjaarsmarkt
Van 10 tot 18 uur

De Voorjaarsmarkt te Zandvoort wordt mede mogelijk gemaakt door: 
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mega Voorjaarsmarkt met straattheater in Zandvoort!

www.vvvzandvoort.nl

www.zandvoortpromotie.nl

Op zondag 30 mei is er weer een mega Voorjaarsmarkt in 
Zandvoort centrum. Meer dan 300 kramen en een scala van 
straattheater moeten het succes van de voorgaande jaren 
evenaren. De Zandvoortse jaarmarkten zijn uitgegroeid tot 
een evenement waar bezoekers en handelaren vanuit heel 
Nederland speciaal voor naar Zandvoort komen.
De omvang van de Voorjaarsmarkt is uitgegroeid tot een 
van de grootste in zijn soort. Het hele centrum van Zand-
voort staat tijdens deze jaarmarkt weer vol met kraampjes 
(meer dan 300 !!), in de Zandvoortse kleuren blauw en geel. 
Ook bijna alle winkeliers in Zandvoort doen aan deze jaar-
markt mee. Ongekende acties of extreme kortingen zullen uw portemonnee 
gunstig stemmen. Natuurlijk zijn ook veel nieuwe collecties tijdens deze 
periode 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 and fun” tijdens zo’n dag. 
Zo is er geen sprake van een enkel kinderdraaimolentje, maar staan of lopen 
er diverse attracties van niveau voor kinderen en volwassenen in centrum 
Zandvoort.
Dus nogmaals, dit wordt een onvergetelijke dag voor het hele gezin, waarbij het centrum weer zal veranderen 
in een extra gezellig dorp. Zoals al eerder vermeld is er van alles te zien, te doen en uiteraard te koop. 
Als u wilt kunt u er gemakkelijk een hele dag doorbrengen om daarna even lekker uit te waaien op het strand.
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evenementen agenda

t/m 30 Week van de Zee  

29 Genealogie inloopochtend - Familiestamboom 
uitzoeken in het Zandvoorts Museum,  
10.00 – 13.00 uur

29+30 Radical Masters - Circuit Park Zandvoort 

29 Motortoertocht t.b.v. Appie Run 

30 Voorjaarsmarkt - centrum Zandvoort 

30 Zandvoort Alive - Gratis muziekfestival, 
 strandpaviljoen 14 en 15 

1-4 Avondvierdaagse - Wandelevenement 
door Zandvoort 

6 Masters of Formula 3 - Circuit Park Zandvoort 

9 Verkiezingen - Stemmen voor de Tweede Kamer

mei

juni

VVV Zandvoort: 7 dagen per week geopend!

Grootse afsluiting van Week van de Zee
Komende zondag, 30 mei, wordt de Week van de Zee spec-
taculair afgesloten bij strandpaviljoen Beachclub Take 
Five. De Zeevisvereniging Zandvoort (ZVZ) heeft in samen-
werking met folklorevereniging De Wurf en Victor Bol een 
groot aantal activiteiten op het programma staan.

Van 10.00 uur tot 13.00 uur 
is er een strandviswedstrijd 
met 25 deelnemers. Over een 
afstand van 375 meter zul-
len dan ook 50 hengels aan 

de vloedlijn staan. Om 14.00 
uur is de prijsuitreiking van 
de strandviswedstrijd. Daarna 
volgen diverse activiteiten op 
het strand zoals het binnenha-

len van een warnet van 50 me-
ter, visroken door leden van de 
ZVZ, haringschoonmaken op 
een oude viskar, een demon-
stratie casting(verwerpen) 
door een wedstrijdteam 
van P&S visreizen. Ook de 
Zandvoortse Bomschuiten 
Bouwclub is aanwezig met 
enkele modellen. Daarnaast 
zal Victor Bol garnalen vissen 
en deze op het strand koken. 
P&S zal hengels, molens en 
andere visattributen tonen 
waarmee op zee gevist kan 
worden. Er zullen allerlei vis-
attributen getoond worden 
zoals een warnet, een ‘zaan-
tje’ en een ‘kro’. Veel vissen die 
in de Noordzee voorkomen 
zullen in het ijs uitgestald 
worden en door leden van De 
Wurf op ouderwetse wijze bij 
opbod worden verkocht. Via de 

Week van de Zee bij het Juttersmu-ZEE-um

Zondag 30 mei geopend 
van 10.00 tot 17.00 uur

Grote Krocht 28
Zandvoort

Ook op de markt 

met terras

Uw sloggi dealer

Haltestraat 55
2042 LL Zandvoort
Tel. 023 571 28 39

Ook zondags geopend

Tijdens voorjaarsmarkt

 leuke koopjes 

op de kraam!

www.musicstore.nl - Kerkstraat 8, Zandvoort.

Tijdelijk 10% korting op alle games!
(Actie alleen geldig bij Music Store Zandvoort)

Kom ook langs tijdens de 
voorjaarsmarkt voor onze

spetterende acties!

  Kom gezellig langs 
                op de markt. 
 Wij zijn er ook met
        leuke  
             aanbiedingen!

Haltestraat 38
2042 LN Zandvoort
Tel./Fax (023) 571 50 00

	 OP	DE	KRAMEN	ECHTE	KOOPJES!
•	BH’s	+	slipjes	v.a.	€	5,-
•	KLEDING	o.a.	shirtjes,	broeken,	
	 rokjes	enz.	v.a.	€	5,-

OP	=	OP

beamer zijn de activiteiten in 
het paviljoen te bewonderen 
van de deelnemers.

Voorjaarsmarkt
Komende zondag is ook de tra-
ditionele Voorjaarmarkt weer 
in het hele centrum van onze 
badplaats. Honderden kraam-
pjes met de meest uiteenlo-
pende goederen en etens-
waren zullen weer de nodige 
toeristen naar Zandvoort lok-
ken. Ook de Zandvoortse on-
dernemers staan met nieuwe 
collecties of gerechten in de 
startblokken. Op de markt zijn 
allerlei speelattracties voor de 
kleinsten onder ons maar ook 
aan entertainment voor de 
volwassenen is gedacht. De 
markt start om 10.00 uur en 
zal rond 17.00 uur weer afge-
lopen zijn.

advertentie



8

Bitumineuze dakbedekkingen Goot vernieuwing en reparatie
Pannen daken Koper en zinkwerk
Shingle daken Loodwerkzaamheden
Zinken en koperen daken Hemelwater afvoeren
Dakterrassen Stormschade en onderhoud
Dakisolatie Ook voor uw schilderwerken

Voor al uw voorkomende dakwerkzaamheden
Garantie 10 jaar op materiaal en uitvoering Tel: 023-573 1390
Bel voor vrijblijvende offerte of dakadvies Fax: 023-573 1393

DAK –  LOOD –  EN ZINKWERK

Karim en Mo
www.autobedrijfkarimo.nl

Curiestraat 10, 2041 CD Zandvoort T. 023-5733792
F. 023-5733793 E. autobedrijfkarimo@planet.nl

Onderhoud en reparatie alle merken
Occasions in - en verkoop

APK
Medina Woninginrichters 

Nieuw!!!
Nu ook bij Medina verkrijgbaar:

Horren en zonwering voor binnen en buiten.
Knikarm schermen en markiezen
www.medinawoninginrichting.nl

023-531 78 40  •  Haltestraat 56  •  2042 LP Zandvoort

Nu in Zandvoort:

Uw beste keus voor Chinese specialiteiten

Vraag de gastvrouw/gastheer naar onze
speciale 3- gangen menu’s (vanaf € 27,50)

Onze keuken is altijd bereid speciale gerechten 
voor u klaar te maken.

Wij kunnen bij u thuis of bij uw bedrijf 
een lopend buffet en catering verzorgen.

Keuken is 7 dagen per week geopend van 12.00 uur tot 22.00 uur.
Amazing Asia, Zeestraat 49, 2042 LA Zandvoort (naast het station) 

Ook afhalen is mogelijk. Tel.: 023-5714567

De Salon
Mooi verzorgde handen en voeten?  

Zomer aanbieding! 
UV-acryl nagels en gel teennagels 
 t.w.v. 85,- NU 60,- 
Bel voor een afspraak; 
Charlotte 06-41949594 
of  Bianca 06-28234588  

Bilderdijkstraat 30ZW Zandvoort

Petra Geusebroek
Financiële Diensten

Lifestyle Planningen, Hypotheken,
Herfinanciering, Kredieten,

Pensioen en (echt)Scheidingen.

Voordeel dat ik niet gebonden ben 
aan kantooruren en locatie. Ik kom 
bij u thuis of op de locatie welke voor 
u het beste uitkomt. 
Kijk voor meer informatie op mijn site 
www.sevenforlife.nl 
of bel 06-19312574 / 023-5715963

Ontslagvergoeding aan 
geboden?
Ik geef u graag advies welke 
oplossing bij uw persoonlijke 
situatie past. Financieel risico 
ontslag afdekken? 
Laat u goed informeren

Meer dan Hypotheek Advies

Info@sevenforlife.nl

Met ingang van de maand juni 2010
zijn wij ook op donderdag geopend!

Om dit feit te vieren bieden wij 10% korting
op alle soorten verfbehandelingen.

Tevens krijgt u bij aankoop van een L’Oréal
zonneproduct een hippe zonnebril cadeau!

Kijk voor meer aanbiedingen op onze website:
WWW.DYNAMICS-HAIR-NAILS.NL

Loop even binnen of maak een afspraak: 023-5732615
Openingstijden: dinsdag, woensdag, 
donderdag, vrijdag: 09.00-17.30 uur
Zaterdag: 08.30-17.00 uur. Zondag en maandag gesloten.
Dynamics Hair & Nails, Thorbeckestraat 15, 
2042 GL Zandvoort

Wekelijks veel interessante aanbiedingen met uw ZandvoortPas
  Vraag nu uw Zandvoortpas 2010 aan! Kijk snel op pagina 12 en 13
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Zondag 6 juni zal het koor I Cantatori Allegri tijdens een 
zeer uniek concert voor u optreden in De Krocht. Het koor 
onder leiding van Jan Peter Versteege zal een aantal Russi-
sche en Engelse liederen zingen. Het koor krijgt assistentie 
van Peter Kuiper en zijn vrouw Roelie die trompet samen 
laten klinken met declamatie.

Op het strand van Zandvoort is donderdagavond de hond 
van een 61-jarige vrouw uit Haarlem neergestoken. Het 
dier, een boxer, is daarbij zeer zwaar gewond geraakt. Zon-
dag werd een hond uit een snikhete auto bevrijd.

Bijzonder concert in De Krocht

Hondenleed in tweevoud

Maaike van den Broek zal op 
dwarsfluit samen met pia-
nist Theo Wijnen een twee-
tal mooie stukken ten gehore 
brengen en Kuiper zal een a 
capella-stuk van I Cantatori 
Allegri begeleiden op een 
waldhoorn. Tenslotte is er nog 
een optreden van Gabriella 
Munier, die als gastsolist haar 

De Haarlemse vrouw zat met 
haar hond, een boxer, op het 
terras van strandpaviljoen 
Havana. Toen een stel met 
een rottweiler aankwam, 
liep de boxer er achteraan. De 
man met de rottweiler begon 
te schreeuwen, schopte de 
boxer en stak vervolgens met 
een mes in op de hond. Het 
stel met de rottweiler is terug 
naar hun auto gelopen en 
weggereden. Korte tijd later 
konden zij worden aangehou-
den op de Zandvoorterweg 
in Aerdenhout. De man, een 
25-jarige Pool, probeerde op 
dat moment nog het mes 
weg te gooien, maar dat is 

‘De boze fee’ uit Annie M.G.’s 
musical ‘En nu naar bed’ ten 
gehore brengt. Ze had met 
dit pikante lied al veel succes 
tijdens de Annie M.G.-dag  
van het Noordhollands Dag-
blad in het Alkmaarse theater 
De Vest.

Het is hetzelfde concert dat 

in beslag genomen. De ver-
dachte is ingesloten, de boxer 
is met zwaar letsel naar een 
dierenarts gebracht en daar 
geopereerd. 

Hond in auto 
Zondagmiddag rond 15.00 uur 
stond in de Tjerk Hiddesstraat 
een personenauto uit 
Duitsland in de volle zon met 
daarin een hond. Agenten za-
gen dat in de auto een hond 
op de achterbank zat en dat 
er een lege drinkbak stond. De 
hond zat zwaar te hijgen en 
had het duidelijk erg warm. 
Na een mislukte poging om 
de auto te openen is een ruit 

Versteege en zijn koor in 
Drenthe hebben verzorgd. 
Daar is echter een behoorlijk 
financieel verlies geleden en 
daarom zal de toegangsprijs 
van slechts € 10 gebruikt 
worden om het verlies op te 
vangen. Wie het leuk vindt 
om dit beslist unieke concert 
bij te wonen, stort het aan-
tal personen maal € 10 op 
3499150 t.n.v. J.P. Versteege 
Zandvoort en in de omschrij-
ving Concert 6 juni en uw 
adres. Zij zorgen er dan voor 
dat de kaart(en) in uw brie-
venbus worden gestopt. Het 
concert begint om 15.00 uur.

ingeslagen en de hond be-
vrijd. Enige tijd later kwam 
de eigenaar van de hond en 
auto aanlopen. De man, een 
43-jarige Duitser, beweerde 
dat hij de hond rond 15.00 uur 
in de auto had gezet en voor 
een volle drinkbak had ge-
zorgd. Verder gaf hij aan elke 
twee uur bij de hond te willen  
kijken.

De politie in Zandvoort waar-
schuwt mensen hun hon-
den of andere dieren niet 
in een warme auto achter 
te laten. De dieren kunnen 
door de soms extreme hitte 
in de auto binnen een uur 
overlijden. Het op een kier 
zetten van de ramen helpt 
niet. Onvoorzichtige dieren-
eigenaren krijgen een proces-
verbaal en draaien op voor de 
gemaakte kosten.

Onlangs is het ontwerp voor de bouw van een nieuwe brandweerkazerne goedgekeurd. 
Het is een aangepast ontwerp, omdat in eerste instantie de bouwkosten het budget over-
schreden. In het najaar wordt de start van de bouw verwacht.

In augustus vorig jaar kreeg 
het architectenbureau Jean-
ne Dekkers de opdracht om 
in Nieuw Noord achter de 
begraafplaats, een nieuwe 
brandweerkazerne te ontwer-
pen. In samenwerking met de 
brandweer, de Zandvoortse 
Reddingsbrigade en de ge-
meente Zandvoort, werd eind 
2009 het eerste voorlopig 
ontwerp gereed.

Het voorlopig ontwerp en 
het programma van eisen is 
vervolgens zeer kritisch on-
derzocht omdat uit de eerste 
bouwkostenanalyse bleek, 
dat het voorlopig ontwerp 
niet binnen het bouwkosten-
budget kon worden gereali-
seerd. Vervolgens is het plan 
op diverse onderdelen aange-

past en nu vallen de kosten 
wel binnen het eerder vast-
gestelde budget. Het aan-
gepaste voorlopig ontwerp 
is vervolgens gepresenteerd 
aan de welstandscommissie 
waarna het college het voor-
lopig ontwerp op 20 april 
2010 heeft vastgesteld.

De nieuwe kazerne moet 
worden aangesloten op de 
Kamerlingh Onnesstraat en 
de Linnaeusstraat en er zal 
een deel van de groenwal 
aan de achterkant van de be-
graafplaats verplaatst moe-
ten worden. Het verplaatsen 
van de groenwal is één van 
de eerste werkzaamheden 
die dit jaar plaats zullen gaan 
vinden. De verplaatsing van 
de groenwal is noodzakelijk 

Bouw nieuwe 
brandweerkazerne start dit najaar

omdat op die plek de kazerne 
zal worden gebouwd en het 
van groot belang is om vast 
te kunnen stellen op welke 
wijze de nieuwe kazerne ge-
fundeerd zal moeten worden. 
Vandaar dat met deze werk-
zaamheden begonnen zal 
worden. Dit houdt wel in dat 
er bomen en struiken gerooid 
moeten worden. 

De aanleg van de nieuwe 
groenwal tussen de begraaf-
plaats en de bouwlocatie zal 
dit najaar plaatsvinden. De 
herplant van populieren, ei-
ken, dennen en het aanbren-
gen van landschappelijke 
beplanting op de grondwal 
kan dan direct worden gere-
aliseerd.
Bron: www.zandvoort.nl

Het goedgekeurde voorontwerp van de nieuwe brandweerkazerne

Het contact met mensen met dementie verloopt soms moeizaam omdat het vertrouwde 
gesprek niet meer goed overkomt. Maar er zijn manieren om plezierig en ontspannen met 
dit probleem om te gaan. Bijvoorbeeld met zang en dans.

Laatste bijeenkomst Alzheimer café

Dat onderwerp staat centraal 
in de laatste seizoensbijeen-
komst van het Alzheimer café 
in Zandvoort. Een deskundige 
licht de mogelijkheden toe. 

Het Alzheimer café Zandvoort 
vindt woensdag 2 juni plaats 
in ‘Ook Zandvoort’, steun-
punt voor heel Zandvoort, 
Flemingstraat 55. De bijeen-

komst start om 19.30 uur en 
duurt tot 21.30 uur. Bus 81 
stopt voor de deur. Informatie 
over Belbus en vrijwilligers: 
Pluspunt, tel. 571 7373.        

Al bijna 30 jaar woont de heer G. Vos in Nieuw Unicum. 
Door een geboortetrauma is hij aan een rolstoel gebon-
den. Daarnaast is hij in de loop van de jaren steeds slechter 
gaan zien. Van jongs af aan heeft hij één grote passie in 
zijn leven. Hij is namelijk gek op autoraces en hij volgt alle 
races via de media op gehoor.

Lang gekoesterde wens gaat in vervulling 
Bij Stichting Vrienden van 
Nieuw Unicum kwam zijn 
grootste wens naar voren 
om een keer op hoge snel-
heid over het circuit van 
Zandvoort te racen. Certainty 
Events & Incentives B.V. uit 
Zandvoort heeft ervoor ge-
zorgd dat deze hartewens 
op 18 mei jl. in vervulling kon 
gaan. Zijn broer kwam deze 
dag speciaal uit Groningen 
om hem in en uit de auto te 
helpen. Autocoureur Dillon 
Koster, in hoogsteigen per-
soon, was degene die de heer 
Vos over het Circuit racete. 
Een enthousiaste Vos zei na 
afloop: “Zeer geslaagd, maar 
je moet niet bang zijn. Ik heb 
het ultieme snelheidsgevoel 
gehad!” 

De heer Vos in de racebolide van Dillon Koster
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Kabel-internet/adsl 
installa  teur helpt bij alle 

PC-PRO BLEMEN. 
Advies en aanleg 

(draadloos) netwerk. 
Ook avonden/weekend.

 Rep-it, to taal service
 voor computergebruikers. 

023-5719666 of 06-44696001. 
Met garantie en KvK.

.........................................................
Nagelstyliste worden?? 
De opleiding tot nagel-

styliste begint met de gratis 
introductie avond bij A.B. 
Nails in Haarlem. Schrijf 
je in via www.abnails.nl 

of bel 023-5245005.
.........................................................

Pedicure Beata Visser 
Ge specialiseerd in de 

diabetische en reumatische 
voet- en nagelcorrectie. 

Tel. 06-52461796 / 023-5715921. 
Bilderdijkstraat 22, Zandvoort. 

Diabetische en reumati-
sche voet worden vergoed 

door zorgverzekeringen.
.........................................................

Tweedaagse workshop 
Talentenspel 5 en 12 juni, 
van 10.00 tot 17.00 uur, 

Jeugdhuis Protestantse kerk.
Kosten € 195,- Aanmelden 

en informatie: Brigit 
Rozestraten, 06-10192077 

of info@justbeing.nl
.........................................................

SKiP 20 JAAR! En dat 
betekend feest op 5 juni 

Iedereen is welkom v.a. 14.00 u.

Behang- en schildersbedrijf 
Arnold Nijkamp 
Tel/Fax 571 31 72 

Mobiel 06-54 264 259 
Voor al uw behang-, 

wit- en schilders-
werkzaamheden 

www.arnoldnijkamp.nl 
.........................................................

Autobedrijf Trade Ard. 
Lid BOVAG en NAP. 

Max Planckstraat 44, 
tel. 5730519 / 06-53498304 

www.trade-ard.nl
.........................................................

Beautysalon MYRNA 
Van Speijkstraat 2/101, 

2041KL Zandvoort. 
Behandeling volgens 

afspraak, ook ‘s avonds. 
Tel. 5720108 of 06-48318230
.........................................................

Auto kopen of verkopen? 
Een dure reparatie, 

onderhoudsbeurt, APK of 
schade?Het kan altijd 

goedkoper!! 
Bel Patrick van Kessel 
06-55383624 of kijk op  
www.autoverkoper.nu

.........................................................
L. Paap medische hulpmid-
delen. o.a. Braces, ver band-

pantoffels, decubitus 
preventie, ADL hulpmiddelen,

producten voor slecht-
ziende en aanmeten 

Therapeutische 
Elastische Kousen.

Bel voor een afspraak bij 
u thuis 06-51815360.

ZANDKORRELS INVULBON
Met ZandvoortPas korting op een zandkorrel

Particuliere zandkorrel €7,50
Met ZandvoortPas €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 zandkorrel €12,50 (excl.BTW)
Met ZandvoortPas €10,-
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, Kleine Krocht 2
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 verkeerde of onjuiste inhoud 
van Zandkorrels. Zet- en typefouten voorbehouden. 

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

VAN AACKEN 
GLASZETTERSBEDRIJF 
levering en plaatsing alle glassoorten.

NU OOK:
vernieuwen kozijnen & schilderwerk.

vrijblijvende offerte!
023-5720480 / 06-41374921
e-mail: aacken@kpnmail.nl

Groot assortiment zomerplanten
speciale mengsels voor

• plantenbakken
• potterie

Van Stolbergweg 1 -  Tel. 57 170 93

BEACHCLUB 7

FAR  OUT
Ook voor feestjes 

op het strand!
Check de website voor

informatie: www.far-out.tv 
of per telefoon: 023-5717170

Strandpaviljoen Boom 11
te Zandvoort
Tel.023-5717580

Op onze ouderwetse manier
Goulashsoep - 3 soorten vlees - Palacinka of

Vissoep - Zeebaarsfilet - Palacinka 

€10,50
Als brunch, lunch of diner. De gehele week door.

Graag tot ziens, fam. Boom
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C U L T U U R
Circus Rigolo geeft nog één voorstelling

Klaas Koper derde 

Jeugd Wim Hildering 
op de bühne

Nieuwe expositie 
in Buzzzhalte

Het kan u niet ontgaan zijn: het circus is in de ‘stad’. Circus Rigolo, van de Zandvoortse familie Hoezee, staat net als vorig 
jaar naast het parkeerterrein De Zuid aan de Cort v.d. Lindenstraat. Het circus heeft weer een perfecte voorstelling gehad 
tijdens de Prominentenavond maar geeft daarnaast een drietal reguliere voorstellingen.

De jeugd van toneelvereniging Wim Hildering staat komen-
de vrijdag 4 juni op de bühne van De Krocht. Zij brengen de 
klucht ‘Pak je koffer maar weer uit, schat!’, geschreven door 
Jan Tol en Astrid Baijs.

Op donderdag 27 mei gaan opnieuw drie kunstenaars van 
de BKZandvoort met hun werk in de Buzzzzhalte in de Louis 
Davidsstraat exposeren. Het zijn Margreet Ras met schilde-
rijen, Wim Beerens met beelden en Herbert Willems, even-
eens met schilderijen.

Ook tijdens de reguliere voor-
stellingen is circus Rigolo 
een bezoek meer dan waard. 
Zoals u in de editie van de 
Zandvoortse Courant van vo-
rige week hebt kunnen lezen 

Regisseur Ed Fransen heeft 
met hulp van een aantal be-
geleiders een leuk, komisch 
stuk neergezet. Een dubbel-
ganger, een vreemdganger, 
bekvechtende medewerkers 
en een afgebrande keuken 
van een hotel. Dat moeten 
genoeg ingrediënten zijn 
voor een avondje ouderwets 
lachen.

Als een zakenman met zijn 
vriendin aankomt in een ho-
tel blijkt dat zijn vrouw ook 
een kamer in hetzelfde hotel 
heeft geboekt. Het noodlot 
dwingt hem echter om in het 
hotel te blijven. In hetzelfde 

De kunstenaars exposeren 
hun eigen werk tot en met 24 
juni in de Buzzzzhalte waar zij 
op zaterdagen en zondagen 
tussen 12.00 uur en 17.00 uur 
zoveel mogelijk zelf aanwe-
zig zullen zijn om hun eigen 
werk toe te lichten en uitleg 
te geven over BKZandvoort. 
Werken die getoond worden 
zijn beschikbaar voor de ver-
koop, maar iedereen die be-
langstelling heeft voor kunst 

Onze dorpsomroeper Klaas Koper, die aan zijn afscheidstour-
nee door het land is begonnen, is afgelopen zaterdag derde 
geworden tijdens het omroeperconcours in het oude Brabantse 
vestingstadje Ravenstein. Het concours werd georganiseerd 
in verband met de 650e verjaardag van Ravenstein. Koper was 
een van de dertien deelnemende omroepers en moest alleen 
Henk v.d. Nieuwenhuizen uit Oisterwijk (wie anders?) en Peer 
Witzel (Alphen aan de Maas) voor zich dulden.

Zoekplaatje

Het zoekplaatje van vorige week zorgde weer voor een 
heleboel –gelukkig dezelfde- reactie’s. Zo heeft Arie Paap 
inmiddels doorgegeven dat het zijn grootmoeder is die 
op de foto staat in haar jonge jaren en dat ze Maria 
Paap-Keur heette. Haar bijnaam was Mooie Marietje. 
Ook belde Sander v/d Klauw ons op met dezelfde naam. 
Zijn moeder is weer de dochter van Maria Paap-Keur, 
die getrouwd was met Cees Paap (Cees van Dirkom/
Dirrekom). Ook SMS-te Anita Molenaar van Thalassa ons 
met de mededeling dat Mooie Marietje de eigenaresse 
was van Thalassa van 1920 tot 1959. Waar maar weer 
gezegd kan worden dat met behulp van iedereen zo’n 
zoekplaatje snel wordt opgelost, waarvoor dank!
Volgende week weer een nieuw zoekplaatje.

bld19876

is clown Didi (Dick Hoezee) 
van een buitengewoon ge-
halte. Alert, ad rem en vol 
humor spreekt hij de acts 
van zijn circus aan elkaar. Het 
gehele programma in het zo 

hotel verblijven ook drie ou-
dere zusters die totaal niet 
op elkaar lijken en de chaos 
lijkt compleet te worden als 
de dubbelganger van de za-
kenman binnen komt wan-
delen. Toch kunnen bepaalde 
personen juist deze vreemde 
gasten gebruiken om op tijd 
de dans te ontspringen. Op 
het laatste moment zal de 
echte verrassing pas uit de 
kast komen, letterlijk en fi-
guurlijk!

De zaal van De Krocht is 
vanaf 19.30 uur geopend. De 
kaarverkoop is aan de zaal en 
de entreeprijs bedraagt € 5.

in het algemeen of werk van 
leden van de BKZandvoort in 
het bijzonder is van harte wel-
kom. Te midden van kunst en 
in de genoeglijke en intieme 
sfeer waarin de vroegere bus-
restauratie veranderd is, kan 
van gedachten gewisseld wor-
den over alles wat met kunst 
en/of de BKZandvoort te ma-
ken heeft. De deur staat op de 
bovenstaande uren wijd open 
en de toegang is kosteloos. 

gezellige circus, waar u zich 
al snel thuis voelt, wordt ver-
zorgd door slechts een vier-
tal artiesten. 
Komende zaterdag bent 
u voor de laatste keer dit 

Vrolijke paardenact | Foto: Rob Bossink Henrico in hogere sferen | Foto: Rob Bossink

jaar in de gelegenheid om 
de reguliere voorstelling in 
Zandvoort bij te wonen. De 
voorstelling begint om 15.00 
uur. Kaarten zijn telefonisch 
te bestellen via 06-53475703.

1000 parkeerplaatsen erbij! 
Haarlem centrum, 

parkeergarage Raaks

www.haarlem.nl/raaks

(advertentie)



Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week 

Maak elke 
woensdag,
donderdag en 
vrijdag gebruik 
van de 4 = 2 
actie en dage-
lijks van onze 
dagschotel

Hartelijk welkom in het

www.wapenvanzandvoort.nl 
Gasthuisplein 10

2042 JM Zandvoort 
Tel.: 023-8223780

Maandag en dinsdag gesloten

Medina Woninginrichters 

www.medina-woninginrichting.nl

023-531 78 40 
Haltestraat 56
2042 LP Zandvoort

Aanbieding voor de maand mei: Tapijt Washington 4 meter 
breed - gratis gelegd - 26 kleuren van € 119,-- voor € 99,--

(Vouw)gordijnen	 Tapijt
Vitrages	 Vinyl
Luxaflex	 Laminaat
Zonwering	 Parket

Wist u:
dat wij een grote 

sortering lampenvoeten
en lampenkappen hebben?

Pashouders 5% korting

 Hele maand mei  voor Pashouders:
Huisgemaakte Beenham, 

heerlijk bij de asperges,
 200 gram  € 3,98

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

Noord- Hollandse
MINDER ZOUTE KAAS van het HUIS

U proeft zoveel meer! 
LET OP: HEEL KILO voor maar € 8,98 

TEGOEDBON 
VOOR 1 GRATIS 

ZANDKORREL

Bestel nu de ZandvoortPas 2010

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 vanaf 1 januari 2010 tot en  
met 31 december 2010.

Uw op naam gestelde ZandvoortPas 
wordt, tezamen met een welkomstkado, 
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

Kerkstraat 14 • 2042 JE Zandvoort
Tel.nr.: 023-5712102

Geopend van 9.00 tot 22.00 uur

Voor Pashouders 
10% korting op ons

vis assortiment



Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week 

Winkeliers: 
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 
Foto Menno Gorter - Grote Krocht
Massage bij Rosa - www.massagebijrosa.nl
Plony’s Haarwinkel - Kosterstraat
Toerkoop Reisbureau - Grote Krocht

Mode en trends: 
Belli E Ribelli Kinderkleding - Haltestraat
Bibi for Shoes - Kerkstraat
Blitzkickers - Haltestraat 61A
Graveer een keer - 023-888 77 58
Sea Optiek - Haltestraat

Wonen en onderhoud:  
Avenue Living & Giving - Kerkstraat
De Bode woonaccessoires - Kerkstraat
Koene Cleaning Service - 06-1432444
Medina woninginrichters - Haltestraat 
Marlène Sjerps Internet - 06-18868837
Versteege’s IJzerhandel - Pakveldstraat
Rep-it - 023-5719666 / 06-44696001

Horeca: 
Harocamo - Kerkstraat
Het Wapen van Zandvoort eten en drinken - 
Gasthuisplein 
Mollie & Co Restaurant - Verlengde Haltestraat
Open Golf Zandvoort - Duintjesveldweg 
Side Döner Kebab - Kosterstraat
Take Five aan Zee Restaurant - Strand nr 5
Zaras, Café Restaurant - Haltestraat

Lijst van deelnemende bedrijven 
(in alfabetische volgorde) 

info@koenecleaning.nl • 06-14 32 44 44 

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

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

Tel. 023 571 44 10Kerkstraat 1a 

for shoes

ZANDVOORT PAS  

Dobey Zandvoort
Grote Krocht 28
2042 LX Zandvoort
023-5719345

 5%
korting*

Op vertoon van

*Korting geldt niet op aanbiedingen

Top 3!
3 x 100 gram vleeswaren

     Berliner +
       Katenspek +
         Achterham
        € 3,25

Haltestraat 54 - T. 023-5712451

Officieel SIKKENS dealer
Voor ZandvoortPashouders

is er een leuke verrassing
Pakveldstraat 19 - Hoek Lippleintje

Tel.: 023-571 25 54

Tijdens de maand juni:

Haltestraat 5, T 57 121 74, vrijdag koopavond

GRATIS zachte contact- 
lenzen aanpassen en een maand 

lang uitproberen!! (inclusief vloeistof)
graag tot ziens bij SEA OPTIEK

Voor ZandvoortPas houders 
koffie met appelgebak voor 4 euro
Week 21 special: 
Indonesische schotel € 12,50 
Week 22 special: Paprika schnitzel 
met friet en salade € 12,50

Open Golf Zandvoort
Duintjesveldweg 3, 2041 TZ Zandvoort
023-5715743, www.opengolfzandvoort.nl

Woensdag en donderdag gesloten. Keuken v.a. 18.00 uur geopend.
Haltestraat 75 • Tel. 023 571 89 49 • www.mollieenco.nl

Vrijdag 28 mei 
t/m zondag 30 mei "Mollie aan zee"
heerlijke visspecialiteiten. Voor pashouders:
een fles huiswijn voor € 13,50(i.p.v. € 15,00)

BANDSCHOENTJES, 
SANDALEN, SNEAKERS

10% korting voor pashouders
Haltestraat 61A, Zandvoort, 023-5730240

www.blitzkickers.nl
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Zaterdag 29 mei vanaf 16.00 uur

AFSCHEIDSPARTY
van Ton en Trees

U bent van harte welkom!

Mickey’s Bar
Circuit Park Zandvoort

Droge voeten, schoon water

Bekendmaking

Vergunning Rijnlands Keur 

Nr. V.50509
Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft 

op 17 mei 2010 een vergunning verleend aan 

Fam. E. Reijnders te Zandvoort voor het 

slopen van een keermuur en het aanbrengen 

en hebben van een nieuwe keerwand aan 

Boulevard Paulus Loot 71 te Zandvoort.

De stukken liggen tot en met 30 juni 2010  

ter inzage in het kantoorgebouw van Rijnland, 

Archimedesweg 1 in Leiden. Voor inzage 

buiten kantooruren moet u een afspraak 

maken: 071-3063450.

Als u belanghebbende bent kunt u tijdens de 

inzagetermijn schriftelijk een gemotiveerd 

bezwaarschrift indienen.  

U richt dat aan dijkgraaf en hoogheemraden 

van het hoogheemraadschap van Rijnland, 

Postbus 156, 2300 AD Leiden. Na het 

indienen van een bezwaarschrift blijft  

de vergunning van kracht. 

Wel kunt u, naast het indienen van een 

bezwaarschrift, de Voorzieningenrechter 

vragen een voorlopige voorziening te treffen. 

U richt dat verzoek aan de Voorzieningen-

rechter van de Rechtbank ‘s-Gravenhage 

(sector Bestuursrechtspraak), postbus 20302, 

2500 EH Den Haag.

Voor informatie over de vergunning kunt  

u contact opnemen met de heer Th. van Urk 

van de afdeling Plantoetsing en Vergunning -

verlening, telefoon 071-3063489.

Leiden, 17 mei 2010

Strandpaviljoen 
Thalassa 18

sinds 1959

Hoort zegt
het voort
Zaterdag 12 juni

groot feest bij Thalassa
Haringhappen vangst 2010!

Vanaf heden kaarten verkrijgbaar.

Vers aan zee!!!
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Eerbetoon aan Gouden Helpers

Alleen voor de zee is Jaap Bouma in Zandvoort komen wo-
nen. En het dorp mag blij zijn met dit zeeverlangen, want 
het kreeg er zo een vrijwilliger bij, die van vele markten 
thuis is en bovendien heel moeilijk nee kan zeggen.

Vrijwilliger Jaap Bouma: 
“Ik kan heel moeilijk nee zeggen”

door  Tom Hendriks

Jaap (75) is een mens van de 
zee en hij heeft er dan ook 
ruim zicht op vanuit zijn 
woonkamer met planten 
voor de ramen. Geen gera-
niums, daar wil hij nog  niet 
achter zitten. Wel achter 
zijn computer, waarop hij 
van alles fabriceert. Ook de 
filmpjes, waarmee hij zijn 
lezingen over de  bergsport 
illustreert. Want bergen be-
klimmen is zijn tweede pas-
sie, waarvan hij van jongs 
af tot aan zijn 70ste met 
volle teugen heeft geno-
ten. En anderen dankzij zijn 
instructielessen van heeft 
laten meegenieten.

Geboren in het niet meer 
bestaande oud Den Helder 
had hij als vijfde kind in 
een gezin van elf een fan-
tastische jeugd onder de 
Lange Jaap, de vuurtoren 
van de marinestad. De 
zee trok, altijd. Daarom 
ging hij als 17-jarige knaap 
naar de Zeevaartschool in 
Vlissingen om opgeleid te 
worden tot scheepswerk-
tuigkundige. En twee jaar 
later voer hij als zodanig 
naar Indonesië. Vijf jaar 

lang zat hij daarna nog op 
de wilde vaart, op tal van 
schepen, tot aan de Willem 
Ruijs en Nieuw Amsterdam 
aan toe. Intussen steeds 
verder studeren, maar ook 
de liefde was in zijn leven 
gekomen.

Terwijl hij nog de woelige 
baren trotseerde sollici-
teerde zijn vrouw namens 
hem met succes naar een 
docentenbaan aan de vas-
te wal, de Zeevaartschool 
in Den Helder. Later werd 
het de Zeevaartschool in 
Amsterdam. Tot zijn zes-
tigste, toen vond hij het 
welletjes. Maar intussen 
had hij laten blijken, dat 
vrijwilligerswerk hem erg 
lag. Aanvankelijk aan de be-
stuurlijke kant, in de ouder-
beweging, schoolbesturen, 
militair tehuis en kerkbe-
stuur. En in het hoofdbe-
stuur van de Ne derlandse 
berg s port vereniging, waar 
hij verantwoordelijk was 
voor de organisatie van 
alle cursussen in de Alpen-
landen.

Na het veel te vroeg over-
lijden van zijn vrouw zette 
Jaap Bouma alle bestuurlij-

ke taken opzij. Wel bleef hij 
tot zijn zeventigste actief als 
bergsportinstructeur, totdat 
5 bypasses nodig waren om 
zijn lichaam weer in orde te 
brengen. Intussen had hij 
in 1994 al zijn droomwens 
vervuld om aan de boule-
vard in Zandvoort te gaan 
wonen. En voelde hij zich na 
enige tijd zo thuis, dat hij 
zich elf jaar geleden  bij de 
Stichting Welzijn Ouderen 
Zandvoort (SWOZ) als vrij-
williger meldde. 

“Het is een goede en dank-
bare besteding van mijn 
vrije tijd. Ik kan het iedereen 
aanraden, het is ook heel 
belangrijk voor je sociale 
contacten”, vertelt Jaap. Hij 
begon als chauffeur op de 
Belbus. Zwaar werk maar 
erg dankbaar. Na de by-
passes stopte hij daarmee, 
tenzij er heel dringend een 
invaller nodig is. Hij reed tot 
het eind voor Tafeltje-Dek-
Je, waarbij hij zich een zorg-
zame man toonde met een 
goed oog voor niet gemelde 
problemen. Nu begeleidt hij 
tweemaal per week mensen 
naar en in  de ziekenhuizen. 
“Ik zet ze meteen in een rol-
stoeltje, want de patiënten 
moeten soms hele afstan-
den afleggen”. 

En regelmatig wordt door 
de Plusdienst ook een be-
roep gedaan op zijn twee 
rechterhanden om een 
klusje te klaren. Verder assi-
steert hij in Nieuw Unicum 
bij de recreatie  en is hij 
ontdekt als verteller –met-
uitrusting over zijn geliefde 
bergsport. En toch heeft hij 
nog tijd over om met zijn 
vriendin gezellige dingen te 
doen. Stilzitten is niets voor 
Jaap Bouma.  “Zo lang mijn 
gezondheid het toestaat 
hoop ik nog lang actief te 
blijven in de mantelzorg en 
het vrijwilligerswerk”. 

Jaap Bouma

door Erna Meijer

Gisteren vierde Eugenie van Soest het feit dat zij vijf jaar geleden franchisenemer werd 
van de Dobey Dierenspeciaalzaak op de Grote Krocht. Aan ervaring in deze branche ont-
brak het bij haar beslist niet. Al in ’87 - ’88 in de Diaconiehuisstraat en later eveneens op 
de Grote Krocht assisteerde zij één van de voormalige eigenaren, Hans Janssen.

Toch koos Eugenie in eerste 
instantie voor een geheel 
andere richting. "Na allerlei 
opleidingen en de geboorte 
van de kinderen werd ik hoofd 
salaris- en personeelsadmini-
stratie bij Vialis in Haarlem. 
Helaas kreeg ik een ongeluk, 
waardoor het kantoorwerk 
moeizamer ging. Via via 
werd ik benaderd om Dobey 
over te nemen, waardoor de 
cirkel weer rond was", aldus 
deze geboren Zandvoortse. 
Vanzelfsprekend heeft zij de 
benodigde papieren en ook 
een stageperiode bij dieren-
arts Dekker ontbreekt niet op 
haar CV.

Bij Dobey vindt u een gigan-
tisch assortiment in diverse 
prijsklassen op het terrein 
van voer, speelgoed en acces-
soires voor alle soorten die-
ren. Eugenie verkoopt samen 
met haar twee collega's hon-
denvoer van het merk Royal 
Canin, dat voor elk ras speci-
fiek voedsel heeft, maar ook 
het Amerikaanse merk Nutro 
is vertegenwoordigd evenals 
Farmfood, inclusief dieetvoe-
ders, omdat helaas ook hon-
den en katten tegenwoordig 
veel last hebben van overge-

Dobey Dierenspeciaalzaak

wicht. Een trend die steeds 
meer aanhangers vindt, is 
de natuurlijke voeding voor 
honden, katten en fretten op 
basis van vers vlees van de 
beste kwaliteit van het merk 
Carnibest. 

Ook voor levende dieren kunt 
u bij Dobey terecht: simpele 
visjes, vogeltjes, cavia's, ko-
nijntjes met uiteraard een 
bijpassende behuizing en 
rode cederbrokjes, die tegen 
parasieten door de gebruike-
lijke bodembedekking worden 
vermengd. Uw ‘Stampertje’ 
kunt u eveneens verwennen 
met een pakketje met zeven 
verschillende soorten krui-
denhooi. Geen slangen of an-
dere exotische dieren, omdat 
hiervoor echt specialistische 
kennis noodzakelijk is, maar 
hun voedsel als krekels en 
sprinkhanen is wel voorradig. 
Dat geldt ook voor levende 
wormen en maden voor de 
hengelsport (net als haakjes, 
loodjes, schepnetten of een 
simpele hengel), terwijl uw 
vissen kunnen genieten van 
watervlooien, muggenlarven 
of Tubifex. 

Een uitzondering qua ver-

koop geldt uiteraard voor 
Amazonepapegaai Lorre 
(56 jaar!), maar mocht u ge-
interesseerd zijn in twee 
tropische meervallen, waar-
onder 1 albino of de andere 
tijdelijke 'opvangers' zoals een 
Goldamadine of een door zijn 
ouders verstoten valkparkiet, 
kom gerust binnenlopen! 
Natuurlijk gaat het WK voet-
bal ook niet aan uw huisdier 
voorbij. Uw oranjegevoel kunt 
u extra meegeven door uw 
hond een speciale bandana 
of een passend T-shirt aan te 
trekken.

Bij Dobey is de leuze ‘U vraagt 
en wij draaien’ wat inhoudt 
dat bijna alles te bestellen 
is, mede door de goede con-
tacten met de groothandel. 
Opmerkelijke service is, dat zo 
nodig uw bestelling ook thuis 
bezorgd wordt.

Dobey Dierenspeciaalzaak, 
Grote Krocht 28, tel. 5719345. 
Openingstijden: maandag van 
13.00 uur tot 18.00 uur, dins-
dag tot en met vrijdag van 
09.00 uur tot 18.00 uur en 
zaterdag tot 17.00 uur. Meer 
informatie kunt u vinden op 
www.dobey.nl.

Uitvaartverzekering
Snel en eenvoudig te regelen

DORSMAN.NL OF 023-5714534
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iep!

Viegeltje lijkt op een 
meisje maar heeft 
vleugels in plaats van 
armen. Vogelkijker 
Warre vindt haar 
onder een struik en 
neemt haar mee naar 
huis. Samen met zijn 
vrouw Tine besluiten 
ze haar te houden 
en op te voeden als 
een gewoon meisje. 
Maar Viegeltje is 
geen gewoon meis-
je en ze vliegt weg. 
Samen met de andere vo-
gels vliegt ze naar het zuiden: het begin van een lange, 
avontuurlijke reis.

De film is gebaseerd op het kinderboek iep! van Joke van 
Leeuwen.

www.zandvoortsecourant.nl

Verschijnt iedere donderdag en wordt gratis
huis-aan-huis bezorgd in heel Zandvoort en Bentveld!
Kantooradres: Kleine Krocht 2 • 2042 JN Zandvoort 
Tel 023 – 5732 752 • info@zandvoortsecourant.nl
Openingstijden: maandag en dinsdag 09.00 - 17.00 uur.
Overige dagen op afspraak.
Advertentie acquisitie: Letty van den Brand-Kinderdijk 
Tel. 06 – 4342 9783 • letty@zandvoortsecourant.nl
advertenties@zandvoortsecourant.nl
Bladmanager: Gillis Kok 
Tel. 06 - 460 460 26 • gillis@zandvoortsecourant.nl
Centrale redactie: Joop van Nes 
Tel. 06 – 1448 2685 • joop@zandvoortsecourant.nl
Vormgeving: IR Design Zandvoort 
Kleine Krocht 2 - 2042 JN Zandvoort
Druk: Dijkman offset 
Visseringsweg 40 - Diemen
Verspreiding: ZVO Verspreiders 
Tel. 06-1139 1478 • www.zvo-verspreiders.nl
Uitgever: Zandvoort Press B.V.
Oplage: 9.250 exemplaren

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

colofon

Weer

Temperatuur

Max 14 16 16 16

Min 8 8 8 11

Zon 65% 85% 70% 65%

Neerslag 25% 25% 60% 55%  

Wind wnw. 4 wzw. 4 w. 4 w. 4

Aanhoudend te koel 
met regenkans 

Het weekend weerbericht van zandvoort en omgeving

Mist en lage bewolking 
vanaf zee maakten het 
vooral aanvankelijk uitge-
sproken kil op de stranden. 
Helaas verloopt de rest van 
deze laatste meiweek weer 
koel zoals vanouds.  
De achterstand in meitem-
peratuur (4 graden maar 
liefst) hebben we wel wat 
ingelopen door die paar 
warmere dagen, maar de 
maand zal nog steeds veel 
te koud de boeken ingaan 
straks.

De komende dagen zal 
het dus vrij koel zijn en 
bovendien neemt de kans 
op regen of enkele buien 
toe, vooral op zaterdag en 
mogelijk ook zondag nog. 
Overdag wordt het veelal 
een graad of 14-16 en in de 
nachten kan het afkoelen 
tot 7-10 graden.

De wind blijft voortdu-
rend aanlandig, dus warm 
kan het dan niet worden. 
De zeewatertemperatuur 
bedraagt momenteel 11 
graden voor de kust bij 
Zandvoort en dat is niet 
bepaald hoog en met name 
ijskoud om in te zwemmen.

Er is nog wel wat positief 

nieuws te melden voor de 
periode rond begin juni. 
De diverse weermodellen 
zien dan de invloed van 
het Azorenhoog toene-
men en een flink uit de 
kluiten gewassen uitloper 
van dat roemruchte hoog 
zou richting Benelux moe-
ten koersen. Mocht die 
ontwikkeling inderdaad 
gerealiseerd worden, kan 
het eindelijk eens wat lan-
ger goed weer blijven met 
vooral hogere temperatu-
ren. Misschien schiet het 
kwik door naar 25 graden 
of meer in de beginfase van 
juni en wellicht wordt het 
ook wel zeer fraaie verkie-
zingsweer op 9 juni.

Op dit moment is er nog 
geen zicht op een echte 
warmtegolf zoals we tien 
jaar terug hadden, maar 
wellicht ligt dit over een 
week wel binnen de ver-
wachtingshorizon.  Juni 
2000 werd een zeer fraaie 
en  zeer warme zomer-
maand, maar daarna leek 
de zomer vrijwel voorbij, 
want juli gaf bijna geen 
zomerse omstandigheden 
meer in ons land.   

weerman Marc Putto 

Pinksteren verliep wat het weer betrof zonder meer 
fraai aan onze westkust. Weliswaar werden de zomerse 
maxima van zelfs 27 graden in Zuidoost-Brabant en 
Noord-Limburg niet gehaald hier, maar met 17-18 gra-
den in Zandvoort was het prima toeven in de tuin of op 
een terras. Zelfs voor strandweer was het redelijk aan-
genaam op het Zandvoorste zand.

 Do. Vr. Za. Zo. 

Voor bloemen &
buitenplanten
Specialist voor al uw bloemwerken.
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Ben jij al hip–tip

Ilj
a

column
Svennie !

Tip: Bieden voor 
goedkope uitjes & gadgets!
Het is natuurlijk altijd leuk om een dagje of misschien wel een aantal nachtjes 
de hort op te gaan. Helaas zijn zulke uitstapjes tegenwoordig aardig aan de prijs 
maar gelukkig zijn er met de hedendaagse internetsites een heleboel nieuwe 
mogelijkheden om goedkoop het perfecte uitje te scoren!

 

Vrijdag 28 mei:
Knus op de camping kan je zijn in de Stalker, met de mu-
ziekstijlen classics, disco, hiphop, house en techno house. 
De ruimte is opgedeeld in twee area’s, zodat je zelf kunt 
kiezen waar je op wikt dansen. Area 1 is voor De kleine 
Raver, Melon en Jaime Frias. Area 2 is voor Bob Nagel, 
Jasper Wolff en Tom Liem. Entree: € 6  (deur: € 8). 
Tijd: 23.00 tot 05.00 uur. 

Zaterdag 29 mei: 
Amazing Kings bij Beachclub Vroeger met o.a. DJ Roog, 
Baggi Begovic, Afro Bro’s en Alvaro. Gewoon lekker een 
ouderwets avondje uit je dak gaan, dat kan bij Amazing 
Kings! Entree: € 15. Tijd: 14.00 tot 00.00 uur. 

Zondag 30 mei 
- Yes!  Het is weer tijd voor Zandvoort Alive! Het strand-
evenement trekt elk jaar duizenden bezoekers mede door 
de lekkere relaxte sfeer, de tientallen artiesten en gratis 
entree. Bruxelles en Mango’s bieden voor ieder wat wils: bij 
Bruxelles o.a. DJ Isis, Dirt Caps, Stevie Wonda en Miss Melera. 
De line-up van Mango’s is o.a. Gregor Salto, Raymundo, DJ 
Chuck en DJ Andre. Bij beide strandtenten kan je tevens 
lekker genieten van salsa. Tijd: vanaf 16.00 uur. 

- True House Music bij Beachclub Bloomingdale. DJ Ricky 
Rivaro maakt zijn debuut op het strand.  Zijn True House 
Music label wordt gekenmerkt door een bijzondere sound 
vol passie en soul. Verder staan o.a. Daniel Bovie & Roy Rox, 
DJ Roog en de beste vocalist van de lage landen Mitch 
Crown op het programma. 
Entree: € 12,50. Tijd: 16.00 tot 00.00 uur. 

door Ilja Noltee

Over drie weken is het weer 
tijd voor onbezonnen en on-
verantwoorde schijnheilig-
heid. We gaan weer lekker 
met zijn allen met een wor-
tel op onze kop rondlopen 
en roepen dat we allemaal 
één zijn tijdens het WK 
voetbal. Wat een ontzet-
tende onzin allemaal.

Ik zeg mijn buren het hele 
jaar niet gedag en dat wil 
ik graag zo houden. Je kan 
erop wachten dat mijn 
buurman weer voor de deur 
staat. De beste man heeft 
namelijk het vermogen om 
langs te komen of mij aan 
te spreken op de meest on-
geschikte momenten.

Net als ik na een dag wer-
ken thuis kom bijvoorbeeld, 
dan staat hij weer eens voor 
mijn deur en roept dat het 
zulk lekker weer is. Who ca-
res?! Laat mij met rust. De 
buurman heeft altijd inspi-
rerende verhalen en blijft 
altijd net ff te lang hangen.

Er komt een WK voetbal 
aan beste lezers.  Dat bete-
kent dat de spanning in ons 
land weer oploopt en dat 
wij met zijn allen erin gelo-
ven dat het eindelijk weer 
eens gaat lukken. In 1988 
was ik 10 jaar, het wordt 
dus weer tijd voor een 
feestje.  ‘The fabulous four’ 
gaan ons grote successsen 
bezorgen. Een elftal met 
Van Persie, Van der Vaart, 
Robben en Sneijder bulkt 
van de kwaliteit. De Jong en 
van Bommel zorgen voor de 
nodige power en voor je het 
weet zijn wij wereldkampi-
oen. Zolang we het achterin 
maar droog houden.

Niks is meer belangrijk, 
vanaf 11 juni wordt dit land 
geregeerd door Koning 
Voetbal. Ik verheug me op 
de avondjes voetbal kijken 
samen met mijn buurman. 
Gevulde koek er bij en 
een kop koffie en het 
leven is te mooi. Ar

je
n

column
Je buurman is 
je beste vriend

Er zijn verschillende websites waar je terecht kunt voor speciale dagaanbiedingen. Zo 
kan je bijvoorbeeld via www.vakantieveilingen.nl bieden op bepaalde arrangementen. 
Een nachtje in een 5-sterren hotel, een saunadagje bij de Zwaluwhoeve, vakantiehuizen, 
kaartjes voor theatershows of geheel verzorgde vakanties. Bij vakantieveilingen.nl zijn er 
eveneens veel mogelijkheden. Het bieden gaat als volgt: om mee te kunnen bieden op 
een veiling moet je je eerst registreren, daarna kun je op de site inloggen en vervolgens 
kun je meebieden op alle veilingen die op de site vermeld staan. Simpel en leuk! 

Een andere website met leuke dagaanbiedingen is: www.mycitydeal.nl, waar je kunt bie-
den op aanbiedingen per stad. Als je dus een leuke aanbieding zoekt in Zwolle, Maastricht, 
Amsterdam of zelfs Haarlem, neem dan eens een kijkje op mycitydeals.nl. Ik zou zeggen: 
hou een prijs in gedachten die je uit wilt geven, waag een 
gokje en geniet van je goedkope aankoop: dat is weer eens 
wat anders dan de kat in de zak!

Ook voor luxe producten kun je terecht op aanbiedingen-
sites. Of je nu op zoek bent naar een Wake-up light, mp3-
spelers, IPhones, dure zonnebrandcrèmes, parfum, noem 
het maar op, alles is te vinden op websites als: www.1dayfly.
nl, www.onedayprice.nl of www.ibood.com. Succes met het 
speuren naar de beste aanbiedingen! 

What’s Happening?

N I E U W  N I E U W  N I E U W  N I E U W  N I E U W

W W W. ZA N DVO O RTS E CO U R A NT. N L

Het laatste nieuws uit Zandvoort
>> Reageer op het nieuws
>> Tip de redactie
>> Lees wekelijks de krant digitaal 
>> Bekijk de evenementenkalender
>> Zoek in het krantenarchief

Ook voor: … het doorgeven van een bezorgklacht
 … het opgeven van een Zandkorrel of Spotlight

... en natuurlijk de actuele aanbiedingen 
voor de ZandvoortPas

De website van de Zandvoortse Courant is compleet vernieuwd!



De gemeente Zandvoort heeft het afgelopen plantseizoen 145 nieuwe bomen geplant. De meeste nieuwe bomen heb-
ben een stamomtrek van 18/20 cm. Er zijn 35 gemeentelijke bomen dood gegaan door droogte en er zijn 52 iepen dood 
gegaan door de iepziekte. Deze bomen zijn niet allemaal vervangen. 

Ziet u nu een dode boom, zonder gele stip, geeft dit dan 
door aan de meldlijn (023-57 40200). De boom komt dan 
op de werkzaamhedenlijst te staan voor een volgend 
plantseizoen. Vanwege reconstructie van de weg of an-
dere werkzaamheden worden niet alle verwijderde bomen 
direct vervangen. 

Heeft u een boom van de gemeente bij u voor de deur staan, 

Nicolaas Beetslaan 
• B 1 sierpeer Pyrus Calleriana Cantecleer t.o. no 56 

Celsiusstraat 
• N 2x2 platanen Platanus acerifolia planten bij de parkeer-
terreintjes t.o. no 205 en no 241, 
• B 1 iep Ulmus resistenta New Horizon op Hoek 
Flemingstraat  
• B 1 iep Ulmus resistenta New Horizon Hoek Rein wardstraat

Duintjesveldweg sportpark
• B 10 eik Qercus cerris

Jan Evertsenstraat 
• N 2 zilverlinde  Tilia tomentosa 'Seleste' - achter Van 
Speijkweg no 9, in de druppels P-plaats

Farenheitstraat  
• B 9 pluimes Fraxinus ornus - midden bomen waren oud 
en zakken scheef 

De Favauge plein 
• B 1 boom Bol Elaeanus - op pakeerplaats ipv populier dood 
door droogte en zoutschade 

Dr. C.A. Gerkestraat 
• N 3 esdoorn Acer pseudoplatanus “Leopodii’ - hoek 
Lijsterstraat 

Haarlemmerstraat
• B 1 eik Querqus robur - ipv de populier naast no 53 

Haltestraat 
• B 2 iep Ulmus resistenta New Horizon (plataan) - hoek 
Zeestraat, vervangen ivm zoutschade

Helmerstraat
• B 1 esdoorn Acer campestre - voor no 28 hoek Dacostastraat 

Hilbertspad
• N 1 populier Populus canescens - hoek Flemingstraat

Hofdijkstraat
• B 1 sierpeer Pyrus Calleriana Cantecleer - in de bocht achter 
Van Lennepweg 95

Ten Kate plantsoen 
• B 3 els Alnus Spaethii - ipv 4 platanen die zijn verdroogd

Bomenplantlijst 2009-2010

dan kunt u mee helpen door water te geven. Vooral jonge 
bomen gaan beter groeien als ze extra water krijgen. U kunt 
het groen adopteren door tijdens het groeiseizoen bij aan-
houdende droogte water te geven en vernielingen door te 
geven aan de meldlijn. Zo maken we samen het dorp groen.

Werkzaamhedenlijst voor het najaar
Er wordt een najaarsplanning gemaakt voor herstel,  

renovatie en nieuwe aanleg van groenvoorzieningen. Ook 
burgers kunnen in de loop van het jaar wensen doorgeven. 
Deze wensen worden beoordeeld door de gemeente op de 
wenselijkheid voor de omgeving en de kosten die hiermee 
gemoeid zijn. Daarna worden de werkzaamheden geprio-
riteerd en in het najaar uitgevoerd.
Vorig jaar is bij ongeveer 1000 bomen onderzocht wat de 
oorzaak kan zijn van groeiproblemen. Voor de bomen met 
groei achterstand (1/3 deel) is een voorstel gemaakt voor 
verbetering van groeiplaats. De kosten hiervoor zijn aan-
zienlijk. Daarom zullen er minder nieuwe bomen worden 
geplant en zal het bomenbudget ook besteed worden aan 
groeiplaatsverbetering van bestaande bomen.

Keesomstraat volkstuin 
• B 4 esdoorn Acer pseudoplatanus ‘Leopoldii’ 
• B 4 populier ‘Polulus alba ‘Nivea’ 
• B 4 linde Tilia cordata ‘Rancho’ - de vereniging heeft hand 
en spandiensten verricht

Kostverlorenstraat
• B 2 els Alnus spaethii ipv kastanje bloedingsziekte - voor 
no 92b en no 92c
• B 1 iep Ulmus resistenta New Horizon ivm iepziekte - voor no 15 
• Plataan voor no 81 wordt niet ingeboet, er staan voldoende 
bomen

Grote Krocht 
• B 2 linden Tilia cordata  Szeleste - ipv kastanjes voor no 36a 
en 22 vervangen 

Kromboomsveld
• N 3 oostenrijkse zeeden Pinus nigra nigra - in het plantsoen, 
verzoek bewoner

Linaeusstraat
• N 3 seringenboom Syringa vulgare - voor no 11 in het plant-
soenplaatsen
• N 3 seringenboom Syringa vulgare - voor no 7 in het plant-
soenplaatsen, verzoek bewonerscommissie Linnaeusstraat 

Dr. Mezgerstraat 
• B populier - hoek Dr. Smitstraat, ivm droogte en zoutschade. 
Vervangen door populierstruiken

Nassauplein
• B 1 meelbes Sorbus intermedia - vervangen voor no 5 

Reamurstraat 
• N 5 zuilvormige prunus Prunus Umineko - iepen zijn ver-
dwenen door de iepziekte

Sportvelden Duintjesveld
• B 10 moseik Quercus cerris - herplantplicht van 10 bomen 

Tollensstraat 
• B 1 iep Ulmus resistenta ‘New horizon” - hoek Vondelstaat 
plataan vervangen 
• N 10 sierappel Malus Golden hornet - parkeerplaats be-
graafplaats, boomfeestdagdag
• N 6 kornoelje Cornus mas - idem
• N 8 esdoorn Acer pseudoplatanus “Leopoldii” - idem
• N 4 sierpeer Pyrus Calleriana Cantecleer - idem
• N 3 zilverlindes Tilia tomentosa Brabant - in de nieuwe 
klinkers op de begraafplaats

Vondellaan
• B 4 zilverlinde Tilia tomentosa Brabant  - ipv platanen, 
verdroogd. Voor Center Parcs
• B 1 iep Ulmus ‘New horizon” - 18-20 iep in de bestrating 
• B 1 es Fraxinus excelsior Westhoff Glorie – dood, schuin 
voor P.E.N. huisje
• B 2 iep Ulmus resistenta ‘New horizon” - na de bouw van 
de snackbar 

Westerparkstraat 
• B iep - t.o. no 9 bij watertoren ivm zoutschade. Vervangen 
door Elaeagus struiken 

Zandvoortselaan 
• B 1 zuil eik Quercus robur Fastigiata - in het grote grasveld. 
Bentveld
• B 2 plataan Platanus acerifolia - naast lichtmast 75 en 85, 
verdroogd. Bentveld
• B 10 iep Ulmus resistenta New Horizon - ipv 4 platanen  
voor huis in de duinen, verdroogd ivm damhertenvraat, 2x 
geplant

Zeestraat
• N 9 iep Ulmus resistenta ‘New Horizon’ - verzoek bewoners

Bomenplantlijst 2009-2010   
Hieronder vindt u de bomenplantlijst 2009-2010. Hierin 
kunt u zien welke bomen zijn vervangen (B) en welke 
nieuwe bomen er zijn gepland (N):
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Op dinsdag 18 mei jongstleden heeft de ANBO afdeling Zand-
voort tijdens de Algemene Ledenvergadering afscheid geno-
men van hun bestuurslid Ben Kemmer. Kemmer kreeg hierbij 
door oud-voorzitter Take Huberts het Lidmaatschap van Ver-
dienste van de ANBO uitgereikt. 

Krasse ouderen die hun creativiteit op doek hebben vastge-
legd, presenteren hun werken tijdens de expositie van ‘Kras-
se Kunst’ in de Bodaan. De expositie is tot en met 21 juni te 
bezichtigen, op maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 16.30 uur 
en in het weekend van 9.00 tot 12.00 uur. 

Op maandag 31 mei aanstaande nodigt de heerlijke geur van 
koffie en vers gebakken koek u uit om vanaf 10.30 uur op be-
zoek te gaan bij de Koffie-In van Steunpunt OOK Zandvoort. 
Een gratis kennismaking met een nieuwe wekelijkse activi-
teit, in het Pluspuntgebouw aan de Flemingstraat. 

Op zaterdag 12 juni vindt in Stichting A.G. Bodaan in Bent-
veld een klassiek kamermuziekconcert plaats, dat in nauwe 
samenwerking met Stichting Muziek In Huis (SMIH) wordt 
georganiseerd. Het concert begint om 14.30 uur. 

Onderscheiding voor Ben Kemmer

Expositie Krasse Kunst in Bodaan

Koffie-In van start

Klassiek kamermuziekconcert 
in A.G. Bodaan

seniorenpagina
Heeft u tips? Mail dan naar senioren@zandvoortsecourant.nl

Dit eerbetoon werd door het 
bestuur unaniem gesteund 
omdat hij 14 jaar lang als 
vrijwilliger veel van zijn tijd 
heeft ingezet voor de ANBO 
Zandvoort. Hij was de man, 
die jaar in jaar uit elke maand, 
gesteund door trouwe vrij-
willigers, zorgde dat alle ma-
gazines en nieuwsbrieven bij 
de bijna 800 leden in de bus 
vielen. Alle wijzigingen in het 
ledenbestand, zoals verhui-
zingen, overlijden en nieuwe 
leden moesten elke maand 
zorgvuldig doorgevoerd 

Ineke Deege en Ria Winter 
zijn, met hulp van onze be-
kende Zandvoortse kunste-
nares Marianne Rebel, in 
2009 gestart met het op-
zetten van een workshop 
schilderen voor bewoners 
van de Bodaan. Er was zo veel 
belangstelling voor, dat be-
sloten werd om dat dit jaar 
voort te zetten. In totaal de-
den dit keer ruim 20 dames 

Aan de hand van het thema 
Noord-Holland worden heer-
lijkheden gebakken door de 
bewoners van Nieuw Unicum 
en het RIBW en bij de Koffie-
In geserveerd aan de gasten. 
In de keuken is men dan ook 

Het ensemble Beeldend 
Barok, bestaande uit Mimi 
Mitchell op barokviool en 
Christina Edelen op klave-
cimbel, zal een gevarieerd 
klassiek programma brengen 
met werken van Telemann 
en Bach en stukken uit de 
Franse Barok en Amerikaanse 
volksmuziek. Het programma 
duurt één uur, zonder pauze. 

worden en als er bezorgers 
uitvielen, was Kemmer het, 
die dat allemaal opving. Ook 
alle feest- en bingomiddagen 
werden door hem op zijn ei-
gen gezellige ongedwongen 
manier verzorgd. 

Wandelend adresboek
Huberts herinnerde er in 
zijn toespraak aan, dat 
Kemmer door zijn vroegere 
beroep van postbode een 
wandelend adresboek is. Je 
hoefde maar een naam te 
noemen en hij noemt het 

en één heer mee. Vier keer 
per maand kon er geschil-
derd worden. Als materiaal 
werd gebruik gemaakt van 
aquarel en verf op zijdedoek 
en papier. 

Het doel is vooral om de 
geest te activeren, moto-
risch vermogen te verbete-
ren, maar ook verborgen ta-
lenten te ontplooien. In het 

uiterst gemotiveerd om met 
hulp van chef-kok Menno 
Janzen deze bakactiviteit tot 
een succes te maken. 

De Koffie-In is er voortaan elke 
maandagochtend van 10.30 

Edelen en Mitchell zijn twee 
Amerikaanse oude muziek-
specialisten, die elkaar in 
Nederland hebben ontmoet. 
Zij hebben een duo gevormd 
en treden met veel succes in 
Nederland en hun geboor-
teland op. Kenmerkend voor 
hun programma’s is ‘het 
leuke verhaal’. Zij maken 
een thema zoals ‘program-

adres. Ook memoreerde hij 
aan de punctualiteit van 
hem. Bij het plannen van 
een bingomiddag wilde hij 
beslist 3 weken van te vo-
ren op de hoogte worden 
gebracht in verband met de 
inkopen daarvoor. Toen dat 
op een gegeven moment 
niet lukte, maakte Huberts 
daar een ‘snertmiddag’ van, 
tot grote hilariteit van de 
leden, maar ook met vragen 
wat die snertmiddag dan 
wel inhield. Het werd een 
snertmiddag met bingoprij-
zen van blikken erwtensoep, 
worsten en alle verdere daar-
bij behorende ingrediënten 
en het werd nog gezellig ook. 

Kemmer, die om gezond-
heidsredenen afscheid moet 
nemen, kreeg een welge-
meend warm applaus en zijn 
vrouw, die altijd aanwezig 
was en hem altijd steunde, 
werd in de bloemetjes ge-
zet. Hij stelt zich niet be-
schikbaar voor een nieuwe 
termijn in het Zandvoortse 
ANBO-bestuur. Lid van de 
ANBO en zijdelings actief 
blijft hij zeker, maar een 
stapje minder is op dit mo-
ment voor hem noodzakelijk. 
De eervolle oorkonde is hem 
van ganser harte gegund.

begin werd er gezegd: ”Dat 
kan ik helemaal niet.” Maar 
er zit meer in de mens dan 
men denkt. Zelfs de afde-
ling psychogeriatrie werd er 
bij betrokken. De resultaten 
mogen er beslist zijn. Vooral 
de vrolijke kleuren sprin-
gen er uit. Zo schilderde de 
heer Jaap van der Putten, 
‘de bomenman’, een prach-
tige boom en wilde mw. 
Haverschmidt-Tinholt graag 
de madonna schilderen en 
dit is goed gelukt. 

Tijdens een gezellig samen 
zijn werd de expositie dins-
dag geopend met dank 
aan een altijd enthousiaste 
Marianne, die dat ook wist 
over te brengen op alle deel-
nemers. Het maakt voor haar 
niet uit of men jong of oud is, 
het plezier straalt er van af. Er 
wordt gewerkt aan een ver-
volg. De bewoners waren wel 
nieuwsgierig waar of hun 
werk hing, maar gingen eerst 
nog even op de foto. Kom ge-
rust eens langs bij de Bodaan 
in Bentveld. In de gangen van 
de Bodaan zijn alle schilde-
rijen te bewonderen. 

tot 12.00 uur. Een vrijwillige 
gastvrouw of gastheer heet u 
welkom bij de voordeur, neemt 
uw mantel aan en zorgt ervoor 
dat u een leuke plek aan een 
tafel treft waarbij u kennis 
kunt maken met andere gas-
ten. Ook moeders van peuters 
worden uitgenodigd  om tij-
dens de koffie ervaringen uit 
te wisselen. Buurvrouwen 
spreken er af om even bij te 
kletsen. Voor senioren is het 
de plek om oude bekenden 
te ontmoeten of nieuwe ken-
nissen te maken. Tijdens de 
opening op 31 mei is wethou-
der Gert Toonen aanwezig als 
speciale gastheer. Om 11.00 
uur speelt de band van Nieuw 
Unicum. U bent van harte wel-
kom om op de koffie te komen 
deze ochtend. Natuurlijk is 
tijdens deze kennismakings-
ochtend de koffie en traktatie 
gratis! Daarna betaalt u € 1 
voor 2 kopjes koffie of thee en 
de verse traktatie. 

matisch muziek’ levend voor 
hun publiek met korte toe-
spraakjes en sprankelende 
voorbeelden. Ze maken een 
keuze uit het immense reper-
toire uit de barokke periode. 
Het duo speelt op (kopieën 
van) instrumenten uit de tijd 
van de muziek zelf. 

De SMIH-concerten worden 
mede mogelijk gemaakt 
door ZorgContact, Fonds 
Sluyterman van Loo, Stichting 
RCOAK, SNS REAAL fonds en 
particuliere donateurs. 

Take Huberts (l) feliciteert Ben Kemmer

De ‘krasse’ kunstenaars

OOK Zandvoort op de gevel van Pluspunt
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Gemeentelijke publicatie week 21 - 2010

Vergadering college 
De besluitenlijst van de collegevergadering van week 20 en 
de verdere in week 20 door het college genomen besluiten 
zijn in week 21 vastgesteld. De besluitenlijst is in te zien bij de 
Centrale Balie en op de website. 

Verbijfsontzeggingen conform APV 2010
Middels een besluit met kenmerk 2010/04/001303 en zaak-
nummer Z2009-006714 heeft de burgemeester van Zandvoort 
het gebied aangewezen, bestaande uit de sectoren A, B, C, C1 
en D, waarin eventueel verblijfsontzeggingen conform artikel 
2:78 Algemene plaatselijke verordening Zandvoort 2010 (Apv) 
opgelegd kunnen worden. Het besluit en de kaart waarop de 
sectoren staan getekend liggen ter inzage in het raadhuis. 
Daarnaast wordt deze kaart gepubliceerd op de website van 
de gemeente (www.zandvoort.nl).

Besluiten WK 2010 
Middels besluit 2010/05/001393 d.d. 25 mei 2010 heeft het 
college van B & W het volgende besloten ten aanzien van het 
WK 2010: 

Geluid:
1. Conform artikel 4:2 lid 1, wijst het college, in de situaties 
zoals beschreven in en onder de voorwaarden zoals aangege-
ven middels het burgemeestersbesluit met documentnum-
mer 2010-05-1386, alle wedstrijden van het Nederlands elftal 
(groepsfase en verder) alsmede alle wedstrijden van andere 
landen na de groepfase (achtste finales/kwartfinales/halve 
finales/wedstrijd om 3e en 4e plek/finale, ongeacht of Ne-
derland hierin partij is) tijdens het WK-voetbal 2010 aan als 
collectieve festiviteit. Dit betekent conform artikel 4:2  lid 6 dat 
het equivalente geluidsniveau veroorzaakt door de inrichting, 
niet meer bedraagt dan 75 dB(A), gemeten op de gevel van 
geluidsgevoelige gebouwen. Conform artikel 4:2 lid 7 Apv is de 
geluidswaarde bedoeld in het zesde lid inclusief onversterkte 
muziek en 10 dB(A) toeslag vanwege muziekcorrectie. Tevens 
wordt de bedrijfsduurcorrectie buiten beschouwing gelaten. 
Deze aanwijzing als collectieve festiviteit geldt enkel in de 
perioden van een half uur voor de wedstrijd tot een half uur 
na de wedstrijd.
2. Rondom de groepswedstrijden waar het Nederlands elftal 
niet aan meedoet, gelden de reguliere geluidsnormen.
 
Verkeer:
3. De Haltestraat wordt, indien na Koninklijke Horeca Neder-
land ook de ondernemersverenigingen in Zandvoort akkoord 
zijn, afgesloten voor verkeer rondom alle wedstrijden van 
het Nederland elftal, vanaf een half uur voor de wedstrijd tot 
uiterlijk een half uur na de wedstrijd.

Middels besluit 2010/05/001386 heeft de burgemeester van 
Zandvoort het volgende besloten:
1. Het is toegestaan om televisieschermen op de vergunde ter-
rassen te plaatsen tijdens de voetbalwedstrijden van het WK-
voetbal 2010, mits er is voldaan aan de hieronder genoemde 
voorwaarden:
a. De regeling geldt alleen voor horecazaken met een exploi-
tatievergunning;
b. Op elk terras, waar een of meerdere buitenschermen worden 

Alle stembureaus zijn toegankelijk voor kiezers met lichame-
lijke beperkingen en zijn geopend van 07.30 uur tot 21.00 uur.
Iedere kiesgerechtigde mag zelf bepalen in een van de stem-
bureaus de stem uit te brengen. Als u gaat stemmen moet u 
naast uw stempas ook een niet langer van vijf jaar verlopen 
identiteitsbewijs overleggen. Als u zich niet kunt identificeren 
mag u niet stemmen.
Nadere inlichtingen worden verstrekt door Bureau verkiezin-
gen, Swaluëstraat 2.

Raadvergadering
De gemeenteraad vergadert dinsdag 1 juni. Op de agenda 
staat:
- Opening
- Loting
- Ingekomen stukken en mededelingen
- Vaststellen agenda
- Vaststellen notulen 11 mei 2010
- Hamerstuk:Verordening Wet Inburgering 
- Nota “Volle kracht vooruit” 
- Meerjarenontwikkelingsprogramma 2010-2014 
- Benoeming leden Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Ken-
nemerland 
- Sluiting

De vergadering begint om 20.00 uur in de raadzaal. De entree 
vindt u aan het Raadhuisplein. De deuren gaan om 19.30 uur 
open. De agenda kan na sluiting van deze krant nog wijzigen. 
U vindt de meest recente agenda op de website. Van de de-
finitieve agenda zijn tijdens de vergadering ook exemplaren 
beschikbaar. Agenda, raadsvoorstellen en conceptbesluiten 
liggen tijdens openingstijden ter inzage bij de Centrale Ba-
lie en zijn tevens tegen betaling algemeen beschikbaar. De 
raadvergadering wordt vanaf 20.00 uur live uitgezonden 
door ZFM (kabel FM 104.5, ether FM 106,9) en op internet via 
de gemeentelijke website.

Geen commisievergadering Projecten en Thema’s op  
2 juni
De Commissie Projecten en Thema’s vergadert niet op woens-
dag 2 juni.

Ingekomen vergunningenaanvragen
Bouw-, sloop- en reclameaanvragen
Zandvoort:
- Kerkstraat 19, vernieuwen van de voorpui en van de ramen, 
ingekomen 17 mei 2010, 2010-124Lv

Let op. De hierboven genoemde aangevraagde vergunning 
ligt bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt deze inzien tijdens 
openingstijden. Deze publicatie betekent niet dat u uw ziens-
wijze over deze aangevraagde bouwplannen kenbaar kunt 
maken. Slechts indien voor deze bouwplannen vrijstelling 
van het bestemmingsplan of bouwverordening kan worden 
verleend, kan tegen ons voornemen daartoe een zienswijze 
kenbaar worden gemaakt. Een voornemen tot het verlenen 
van vrijstelling wordt afzonderlijk gepubliceerd. Deze publica-
tie betekent ook niet dat u een bezwaarschrift kunt indienen. 
Mocht de vergunning of vrijstelling worden verleend dan zal 
dit worden gepubliceerd en pas dan kunnen belanghebben-
den bezwaar indienen.

geplaatst, dient minimaal 1 persoon verantwoordelijk te zijn 
voor het ordelijk verloop op het terras en de directe omgeving 
van het terras;
c. De uitzendingen op het terras mogen niet eerder beginnen 
dan een half uur voor de wedstrijd en moeten eindigen bin-
nen een half uur na het einde van de wedstrijd. Buiten deze 
perioden dient het toestel uitgeschakeld te zijn;
d. De televisieschermen dienen gericht te zijn op het terras, 
zodanig dat vanaf de openbare weg niet kan worden mee-
gekeken;
e. Op het terras met televisieschermen mag geen verkoop 
van alcoholische dranken plaatsvinden bijvoorbeeld middels 
buitentaps of mobiele taps, een beroep op artikel 35 Drank- en 
Horecawet is dus niet mogelijk;
f. De omwonenden dienen te worden geïnformeerd over de 
voorgenomen activiteiten en er dient gestreefd te worden 
naar wederzijds begrip;
g. Voor risicogebieden kunnen in overleg met de politie extra 
maatregelen worden getroffen, zoals een verbod op glaswerk 
en extra beveiliging;

Mandateringen Wet BAG
In het kader van de Wet BAG zijn verschillende bevoegdheden 
gemandateerd aan de afdelingshoofden Publieke Dienstverle-
ning, Ontwikkeling en Beheer, Veiligheid Vergunningverlening 
en Handhaving en Gemeentebelastingen Kenemmerland Zuid, 
ten einde tot een efficiënte registratie van gebouwen en adres-
sen te komen. Het afdelingshoofd Publieke Dienstverlening 
heeft daarbij zijn bevoegdheden ondergemandateerd aan 
functie(nummer) PD 2011. 

Verlenging termijn aanvragen vervangende stempas
De burgemeester van Zandvoort maakt bekend, dat voor de op 
woensdag 9 juni 2010 te houden verkiezing van de leden van de 
Tweede Kamer der Staten-Generaal het voor kiezers mogelijk is 
om een vervangende stempas aan te vragen uiterlijk dinsdag, 
8 juni 2010 tot 16.00 uur. Nadere inlichtingen worden verstrekt 
door Bureau verkiezingen, Swaluëstraat 2.

Verkiezing Tweede Kamer 2010 – Adressen stemlokalen
De burgemeester van Zandvoort maakt bekend, dat voor de 
verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-
Generaal op woensdag 9 juni 2010 in onderstaande lokaliteiten 
een stembureau is gevestigd.

Aanduiding stembureau Adres stembureau 
ZANDVOORTS MUSEUM Swaluëstraat 1 
STRANDHOTEL SUNPARKS  Trompstraat 2
 ZANDVOORT  
ORANJE NASSAUSCHOOL Lijsterstraat 1 
VOORMALIG VVV KANTOOR ingang Schoolplein 1 
RODE KRUISGEBOUW Nicolaas Beetslaan 14 
“DE SCHOOL”  Ingang Emmaweg 22
 (VOORHEEN DE GEREF. KERK)  
STICHTING PLUSPUNT  Flemingstraat 55
 ZANDVOORT  
ZORGCENTRUM Herman Heijermansweg 73
NIEUW-UNICUM Zandvoortselaan 165 
STICHTING A.G.BODAAN Bramenlaan 2 
STATION NS Stationsplein 
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Verzoek om ontheffing bestemmingsplan

ONTHEFFING artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening
Het college van Burgemeester en Wethouders is voornemens 
om met toepassing van artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke or-
dening ontheffing en bouwvergunning te verlenen voor het:
- plaatsen van een dakopbouw op het perceel Grote Krocht 25 
te Zandvoort (bouwaanvraagnummer: 2009-062 Rv).

ONTHEFFING artikel 3.23 van de Wet ruimtelijke ordening
Het college van Burgemeester en Wethouders is voornemens 
om met toepassing van artikel 3.23 van de Wet ruimtelijke 
ordening ontheffing en bouwvergunning te verlenen voor het:
- plaatsen van een E-ticketgebouw op het perceel Vondellaan 
60  te Zandvoort (bouwaanvraagnummer: 2009-079 Rv).

ONTHEFFING artikel 3.23 van de Wet ruimtelijke ordening
Het college van Burgemeester en Wethouders is voornemens 
om met toepassing van artikel 3.23 van de Wet ruimtelijke 
ordening ontheffing en bouwvergunning te verlenen voor het:
- vergroten van de woning op het perceel Vinkenstraat 9 te 
Zandvoort (bouwaanvraagnummer: 2010-057Rv).

Voormelde bouwaanvragen met conceptbesluiten liggen 
met ingang van 28 mei 2010 gedurende 6 weken ter inzage 
bij de Centrale Balie van het gemeentehuis tijdens de ope-
ningstijden.
Gedurende de termijn van de terinzageligging kan een ieder 
schriftelijk haar/zijn zienswijze omtrent de aanvraag kenbaar 
maken bij het college van Burgemeester en Wethouders, Post-
bus 2, 2040 AA Zandvoort. U dient in de rechter bovenhoek 
van uw brief  “zienswijze” te vermelden.

Aanvraag kapvergunningen
Zandvoortselaan 297 te Bentveld, 5 dennen i.v.m renovatie van 
de  zij -en achtertuin, met herplantplicht, zaaknr:2010-2782.

Tollensstraat, zuid – oostelijk deel van de algemene begraaf-
plaats gelegen langs het fietspad, 100 stuks bomen, dennen, 
populieren, esdoorns en iepen. De bomen zijn gemerkt. Er 
wordt ruimte gemaakt voor de aanleg van de brandweerka-
zerne, zaaknr:2010-3282.

Treubstraat 24 te Zandvoort, één conifeer in de zijtuin, overlast, 
met herplantplicht, zaaknr: 2010-2629

De hierboven genoemde aangevraagde kapvergunningen 
liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt deze inzien 
tijdens openingstijden. Belanghebbenden kunnen binnen 
een termijn van zes weken na publicatie hun zienswijzen 

schriftelijk kenbaar maken bij het college van de gemeente 
Zandvoort, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort.

Verzonden besluiten
Kapvergunningen verleend 
Kostverlorenstraat 7, één esdoorn + één kastanjeboom, de 
bomen zijn van slechte kwaliteit en veroorzaken problemen 
met hun wortels, staan op de erfgrens, zaaknr:2010-1175

Belanghebbenden die in een eerder stadium zienswijzen 
hebben ingediend, kunnen tegen de bovenstaande beslui-
ten in beroep gaan bij de rechtbank te Haarlem, afdeling 
Bestuursrecht, Postbus 1621 2003 BR Haarlem. Het indienen 
van een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Een 
schorsende werking wordt pas bereikt nadat de president van 
de rechtbank dat in een voorlopige voorziening heeft bepaald. 
In geval van onverwijlde spoed kunt u een verzoek om voorlo-
pige voorziening indienen bij de president van de rechtbank te 
Haarlem. Een dergelijk verzoekschrift dient vergezeld te gaan 
van een kopie van het beroepschrift.
Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening 
wordt griffierecht geheven.

Bouw-, sloop- en reclamevergunningen
Zandvoort:
- Zandvoortselaan 9 en 9a, gedeeltelijk veranderen van de 
gevels, verzonden 12 mei 2010, 20-120Lv
- Witte Veld 11, uitbreiden van de woning, verzonden 18 mei 
2010, 2010-118Lv
- Witte Veld 9, uitbreiden van de woning, verzonden 18 mei 
2010, 2010-119Lv 
- Thorbeckestraat 3-4, plaatsen van een dakkapel aan de voor-
zijde, verzonden 19 mei 2010, 2010-116Lv
- Amsterdamse Waterleidingduinen tussen de ingang De 
Oase en de Zandvoortselaan, het vervangen van een hekwerk, 
verzonden 19 mei 2010, 2010-101Lv
- Amsterdamse Waterleidingduinen, het vervangen van een 
hekwerk, verzonden 19 mei 2010, 2010-104Lv
- Thorbeckestraat 32, het plaatsen, veranderen en vergroten 
van stalen balken, verzonden 20 mei 2010, 2010-080Lv
- Tollensstraat 67, het vernieuwen van een hekwerk, verzonden 
20 mei 2010, 2010-084Rv
- Hobbemastraat 5, het optrekken van de achtergevel en het 
maken van een aanbouw, verzonden 20 mei 2010, 2009-241Rv

Bezwaarschriften
De hierboven genoemde verleende vergunningen/ genomen 
besluiten liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt ze 
inzien tijdens openingstijden. Belanghebbenden kunnen 
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Centraal telefoonnummer 
Alle afdelingen zijn bereikbaar via (023) 574 01 00, maandag 
t/m donderdag 8.30 - 17.00 uur en vrijdag 8.30 - 16.00 uur. 

Melding of klacht? 
Bel met de Centrale Meldlijn (023) 574 02 00, óf vul op de  
website het digitale formulier in óf stuur een brief naar de 
klachtencoördinator. 

Openingstijden Centrale Balie 
Maandag t/m woensdag:  08.30  -  16.00 uur 
Donderdag:  08.30  -  20.00 uur 
Vrijdag:  08.30  -  12.30 uur 
Tijdens de donderdagavondopenstelling kunt u maar voor een 
beperkt aantal zaken terecht: paspoorten en rijbewijzen e.d. 

Openingstijden begraafplaats 
De algemene begraafplaats en dierenbegraafplaats aan de 
Tollensstraat zijn dagelijks open tussen 08.00 - 18.00 uur. 

Collegelid spreken? 
Een afspraak maken met een collegelid doet u via het centrale 
telefoonnummer. Daarbij geeft u aan waarover u het collegelid 
wilt spreken. Het kan zijn dat u eerst naar een vakafdeling 
verwezen wordt. 

Vragen over een bouwplan? 
Voor vragen over concrete of gewenste bouwplannen is de 
werkeenheid Vergunningverlening op werkdagen telefonisch 
bereikbaar tussen 08.30 en 16.00 uur. 

Op zoek naar werk of aanbieden van vacature? 
Werkgevers en werkzoekers maken gebruik van 
www.werkeninzandvoort.com. 
Voor het vinden of aanbieden van banen in Zandvoort. 

gedurende een termijn van zes weken na bekendmaking een 
gemotiveerd bezwaarschrift indienen. De datum van bekend-
making is de verzenddatum van de vergunning. Indien het 
geen vergunning betreft is dit de publicatiedatum. U richt uw 
bezwaarschrift met vermelding van “bezwaar” in de rechter-
bovenhoek van uw brief aan het college van Burgemeester 
en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort. Het bezwaar 
schorst in beginsel niet de werking van het besluit waartegen 
het is gericht. In geval van spoed kunt u een verzoek om een 
voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter 
van de Rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, Postbus 
1621 2003 BR Haarlem. Een dergelijk verzoek dient vergezeld 
te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift.

Wekelijks de krant lezen op internet?
surf naar www.zandvoortsecourant.nl
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Verheul doet goede zaken in HTC Dutch GT4

Zaalvoetbaltoernooi weer van start

autosport sport kort

zaalvoetbal

Jan-Joris Verheul was de coureur in de HTC Dutch GT4 
Championship die de beste zaken deed tijdens de Profile 
Tyrecenter Pinksterraces afgelopen weekend op Circuit 
Park Zandvoort. Verheul, die in zijn Aston Martin al op za-
terdagmiddag succesvol was, herhaalde dat kunststukje 
tijdens de hoofdrace op maandag.

Het grote zaalvoetbaltoernooi in de Korver Sporthal is weer van start gegaan. Dit jaar is 
het een lustrumjaar want het is nu voor de 40e keer georganiseerd en is een van de oud-
ste in zijn soort in Nederland, wellicht wel het oudste. 27 ploegen uit de hele regio hadden 
zich voor deze jubileumeditie aangemeld en zij zullen in zes weken tijd uitmaken wie er 
dit jaar met de hoogste eer gaat strijken.

“Het was zwaar maar ik 
had wel vertrouwen dat 
het goed kwam en ik hield 
precies genoeg over op 
de nummer twee Nicky 
Catsburg”, aldus Verheul 
na afloop. De zege in de 
sprintrace op maandag 
ging naar Corvette-rijder 
Henny Zumbrink. Hij kreeg 
tijdens de hoofdrace echter 
de zwarte vlag (diskwalifica-
tie) omdat hij waarschijnlijk 
zijn ‘drive through penalty’ 
niet had gezien. Teambaas 
Davy Lemmens moest bij de 
teamleiding tekst en uitleg 
geven over het gedrag van 
zijn rijder. Porsche-rijder 

In de jaren ’80 van de vorige 
eeuw werd het toernooi op-
geluisterd door talrijke pro-
minente voetballers, zoals 
Gerald Vanenburg, Simon 
Tahamata, Ruud Gullit en 

Phil Bastiaans blijft aan de 
leiding in de tussenstand 
van het kampioenschap. 
Hij en zijn teamgenoot 
Mathijs Harkema konden 
in de hoofdrace niet van 
start gaan na een ongeval 
van Harkema in de tweede 
sprintrace. Hij probeerde 
de snel oprukkende Jeroen 
Bleekemolen zich van het 
lijf te houden maar stuurde 
verkeerd in. Bleekemolen: “Ik 
wist niet wat er gebeurde. 
Ik was al bezig met inha-
len toen hij zijn wagen in-
stuurde terwijl ik al bijna in 
het gras reed.” Door de pech 
van Bastiaans kon Verheul 

in de stand tot vier punten 
naderen.

Grote verrassing was Zand-
voorter Dennis van de Laar. 
Bij de Formido Swift Cup 
behaalde hij zijn eerste 
overwinning. De vreugde 
was van korte duur, want in 
de tweede race kreeg onze 
jonge plaatsgenoot behoor-
lijk wat tikken waardoor hij 
de wagen voortijdig aan de 
kant moest zetten. Niels 
Kool schreef de tweede 
wedstrijd op zijn naam en 
leidt in de tussenstand.

Marcel Duits en Addie van 
de Ven waren de racewin-
naars in de Renault Clio Cup. 
Vooral voor Duits was de 
overwinning een bijzondere. 
“Dit weekend zag ik dat ik 
er goed bij zat. Die achtste 
tijd, betekende een eerste 
startpositie in de tweede 
race. Bij een goede start 
wist ik ook dat ik zeventig 
procent van de winst bin-
nen had”, aldus Duits na af-
loop. De tweede plaats ging 
in beide gevallen naar één 
van de dames uit het team 
Koninklijke Landmacht: 
Sheila Verschuur in de eerste 
en titelverdedigster Sandra 
van der Sloot in de tweede 
race. Spannend is het nu in 
de Renault Clio Cup omdat 
de winnaar van de tweede 
race, Addie van der Ven, nog 
maar drie punten achter-

Schoolhandbal
Op zaterdag 5 juni organiseert De Zandvoortse Sport 
Combinatie (ZSC) op Sportpark Duintjesveld voor de 41e keer 
het traditionele schoolhandbaltoernooi voor jongens- en 
meisjesteam van de Zandvoortse basisscholen. De eerste wed-
strijden beginnen al om 10.00 uur, terwijl de prijsuitreiking is 
gepland om 15.45 uur. De wedstrijden worden op twee velden 
gespeeld en duren telkens 2 x 10 minuten. De wedstrijden 
worden geleid door de leden van de handbalafdeling van ZSC.  

Bij Open Golf Zandvoort was het donderdag 20 mei een drukte 
van belang. Meer dan 600 kinderen waren aan het golfen tij-
dens de jaarlijkse sportdag. Onder begeleiding van enthousi-
aste vrijwilligers van Golfclub Sonderland en professionals van 
Open Golf Zandvoort, hebben de kinderen al hun talenten laten 
zien. De ene bal vloog nog mooier door de lucht dan de andere. 
De kinderen lieten zien dat Zandvoort enorm veel golftalent in 
huis heeft. Wie weet komt de volgende golfkampioen wel uit 
Zandvoort? Afgelopen woensdag kregen de scholieren ook nog 
een gratis golfclinic aangeboden door Open Golf Zandvoort.

Barend Oosterom is winnaar geworden van de achttiende 
editie van het Bluys International Golftoernooi. Hij bleef op 
de banen van Oldenburger Land en Hude in Noord-Duitsland 
Fred Paap enkele slagen voor. Als derde eindigde Ab van der 
Moolen. Cees d’Hont, die de laatste twee edities op zijn naam 
wist te schrijven, kwam door een matige eerste dag niet 
verder dan een zesde plaats. De longest drive-competitie, 
genoemd naar Huub Emmen en die over vijf dagen werd 
verspeeld, werd een prooi voor Mathieu Emmen. Ab van der 
Moolen was op de par 3-holes wat de neary’s betreft het 
meest secuur en pakte daarmee de Marc van der Mije-trofee. 
Bluys International Golf ontstond in 1993 in het bekende café 
Bluys en maakte de eerste reis naar Frankrijk. Daarna heeft 
de groep ondermeer Portugal, Schotland en Ierland bezocht.

Scholensportdag 

Bluys International 

Corvette-rijder Henny Zumbrink aan kop in de GT4 sprintrace
| Foto: Chris Schotanus

Golfsport populair bij jeugd

Barend Oosterom (l) en Ab van der Moolen

staat op van der Sloot.

In de Agros Supreme Toer-
wagen Diesel Cup ging de 
zege in de lange race op za-
terdag naar Ronald Morien 
en Dennis de Groot in de 
Volkswagen Golf 5. Lange 
tijd leek het damesduo Uljee 
en Braams op de zege af te 
koersen, maar het inzetten 
van de safety car zorgde 
ervoor dat de voorsprong 
die Uljee had opgebouwd 
niet kon worden geconso-
lideerd door Braams. Op 
maandag won Jeroen Dik 
in zijn Volkswagen Golf 6 de 
tweede race, gevolgd door 
Morien en De Groot, die na 
het tweede raceweekeinde 
van het seizoen de leiding in 
het kampioenschap overna-
men.

In de Formule Ford kreeg 
de zoon van oud wereld-
kampioen bij de formule 1 
Damon Hill, Josh, een fikse 
uitbrander. In de eerste 
race duwde hij de Brit Jack 
Swinkels van de baan. Die 
race werd later gewonnen 
door Scott Pye. Uiteindelijk 
mocht Hill toch het erepo-
dium op, omdat hij tweede 
werd achter de onfortuin-
lijke rijder van de eerste 
race Pieter Schothorst. Deze 
verspeelde een eerste posi-
tie in de eerste race door te 
wijd de Mastersbocht aan 
te snijden.

Marco van Basten. In die 
jaren werd er nog gespeeld 
in de Pellikaanhal, die een 
tiental jaren geleden plaats 
moest maken voor woning-
bouw.

Een aantal jaar geleden 
werden de diverse ploegen 
nog naar sterkte ingedeeld 
maar van de systeem is 
men afgestapt. Nu gaat 
alles op een grote hoop 

en ingedeeld in poules 
van vier ploegen. Daarna 
wordt het ‘kaf van het ko-
ren’ gescheiden komen de 
sterkere ploegen in het 
bovenste schema terecht. 
De finales worden in vier 
klassen gespeeld. De win-
naar van de Eredivisie wint 
het toernooi. U kunt iedere 
werkdag vanaf 19.30 uur 
vier wedstrijden zien. De 
toegang is gratis.
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Bridge op 
jubilerende Kennemer

Seizoen voorbij voor SV Zandvoort

Tennissers terug in de Eredivisie

bridge

voetbal- zaterdag

tennis

De Kennemer Golf & Country Club bestaat dit jaar honderd 
jaar. In het kader van het jubileumfeest worden in 2010 tal 
van evenementen georganiseerd. Op 20 mei kwamen de 
bridgers aan bod. 

Ook het tweede elftal van SV Zandvoort, dat nacompetitie 
speelde voor een plaats in de reserve hoofdklasse, is uit-
gespeeld. Zaterdag werd op eigen terrein een gelijkspel 
behaald en dat was niet voldoende om naar de finale door 
te stomen.

Het eerste gemengde zondagteam van Tennisclub Zand-
voort (TCZ) is zonder de inhaalwedstrijd tegen De Metse-
laars te spelen kampioen van de hoofdklasse geworden. 
Op tweede Pinksterdag zou die wedstrijd op tennispark 
De Glee uitgespeeld moeten worden maar Metselaars 
had de donderdag ervoor al aangegeven geen represen-
tatief team op de been te kunnen brengen en dus niet te 
zullen komen.

Dorsman Assurantiën
Dynamics Hair & Nails
FAR OUT
Gemeente Haarlem
Groenestein & Schouten 
 Fin. diensten
Hoogheemraadschap van Rijnland
Kroon Mode
La Bonbonnière
Medina Woninginrichters
Mickey's Bar
Motorrijschool Goede
Music Store
Nagelstyling De Salon
P. van Kleeff
Riche aan Zee
Rosarito
Seven For Life
Thalassa Strandpaviljoen 18
Top Thuiszorg
Uitvaartcentrum Haarlem
Van Aacken Glaszettersbedrijf
VVV Zandvoort

Administratiekantoor K. Willemse
Albatros 
Algemene uitvaartbegeleiding 
 Zandvoort
Amazing Asia
Auto Strijder 
Autobedrijf KariMo
Beach Club Tien
Bertram & Brood
Beter Mobiel
Bloemsierkunst Jef & Henk Bluijs
Boom Strandpaviljoen 11
Café Oomstee
Cense en van Lingen
Circuit Park Zandvoort
Circus Zandvoort
Club Nautique
Corry's Kaashoek
Dakcentrale
De Salon
De Vier Geboden/Piripi
Dierenarts Dekker
Dobey Zandvoort

adverteerders

De 'buurclubs', te weten de 
Golf club Am ster dam Old 
Course, Haarlem mer meer-
sche Golf club, Golf club Ma-
riëin weide, De Hout rak en 
Golf club Son der land, hadden 
allemaal vijf paren afgevaar-
digd en aangevuld met leden 
van de Kennemer gingen in 
totaal 40 bridgeparen de 
strijd aan.

De tussenstand na vier ron-
den gaf al enige duidelijk-
heid, maar de definitieve 
uitslag werd tijdens de bor-
rel bekend gemaakt. Op de 
eerste en tweede plaats 
eindigden bridgers van de 
Kennemer, maar omdat zij 
gastheren en gastvrouwen 

waren, vielen de paren drie 
en vier in de prijzen: een gra-
tis greenfee voor 18 holes op 
de Kennemer! De gelukkigen 
waren Ingrid van Leeuwen 
en Erna Meijer van Golfclub 
Sonderland met 61,95% en 
Inge Dil & Ruud Lokenberg 
van De Houtrak met 60,86%. 
Sonderland bood voor het 
laagst eindigende bridgepaar 
van De Kennemer een green-
fee voor Open Golf Zandvoort 
aan, aangevuld met een bon 
voor hapjes en drankjes; daar-
naast stelde Nigel Lancaster 
van Open Golf Zandvoort 
een aantal greenfees voor de 
helft van de prijs beschikbaar. 
Zandvoort liet zich dus van 
zijn beste kant zien.

Afgelopen zaterdag waren 
in Nieuwegein de reserves 
van Geinoord al te sterk 
voor het elftal van coach 
Jan v.d. Leden. In de slotfase 
van die wedstrijd trokken 
de gastheren nog net aan 
het langste eind en wonnen 
met 3-2. Zandvoort had wel 
gedomineerd, met name in 
de eerste helft, maar kon die 
overmacht niet omzetten in 
winst. Na een ruststand van 
0-1, werden een eigen doel-
punt en een fraaie vrije trap 
Zandvoort fataal. Het kon 
nog wel terugkomen tot 2-2 
maar een gelukkig doelpunt 
van Geinoord gooide voor 
Zandvoort roet in het eten.

Maandag was de return in 

Hierdoor wint Zandvoort re-
glementair met 8-0 de wed-
strijd en is kampioen van de 
hoofdklasse geworden. Door 
het kampioenschap komt 
TCZ 1 komend jaar opnieuw 
uit in het Walhalla van het 
Nederlandse tennis, de 
Eredivisie.

De Metselaars had de finan-
ciën niet om hun buiten-
landse speelsters terug te 
halen en was met de boete 
van de KNLTB goedkoper 
uit. Degraderen konden ze 
ook niet meer en dus kreeg 
coach Hans Schmidt een 
telefoontje met de medede-
ling dat ze niet zouden ko-
men. Misschien is deze gang 
van zaken wel het gevolg van 
het systeem dat de bond, 
min of meer gedwongen 
door de grote Nederlandse 
clubs, moet hanteren. Tennis 
is voor zover bekend de eni-
ge sport waarbij een kam-

Alle bridgers bij elkaar

Keeper Jorrit Schmidt heeft de bal klemvast

Vlnr: Sander Koning, Cindy Burger, Jeltje Loomans, 
Marcus Hilpert en Hans Schmidt

pioenschap wordt beslist in 
een halve competitie en dan 
ook nog binnen een drietal 
weken. De vaderlandse ten-
nistop en hun buitenlandse 
collega’s spelen veel liever 
lucratieve toernooien bui-
ten onze landsgrenzen en 
dus moet de Nederlandse 
competitie zo snel mogelijk 
worden afgewerkt.

Volgend jaar dus weer 
Eredivisie tennis voor de 
grootste sportvereniging 
van Zandvoort. Het beleid 
bij TCZ is om zoveel mo-
gelijk van eigen kracht uit 
te gaan. Dick Suijk, collega 
van Schmidt, meldde dat er 
komend seizoen een nieuw 
eerste team gevormd zal 
worden uit de beide huidige 
selectieteams. Hij noemde 
geen namen maar duide-
lijk werd wel dat niet alle 
spelers bij Zandvoort zullen 
blijven.

Zandvoort met een niet on-
overbrugbare achterstand 
van één doelpunt. Helaas 
voor onze plaatsgenoten 
moesten ze met een doel-
punt verschil winnen om 
minimaal penalty’s af te kun-
nen dwingen (in de nacom-
petitie tellen uit gescoorde 
doelpunten bij een gelijke 
stand niet dubbel en wordt 
er ook niet verlengd). Het 
was ze niet gegund. Na met 
1-0 voorgestaan te hebben 
waren het toch de herkan-
sers uit de reserve hoofd-
klasse die naar de finale 
gaan om in die klasse te kun-
nen blijven spelen. Een mooi 
seizoen kwam daarmee ten 
einde voor het tweede elftal 
van SV Zandvoort.

www.sportinzandvoort.nl

“Sport is goed voor lichaam en geest”
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Hulpverleners
laten 
zich zien

Afscheid 
van een
illuster duo

Even voorstellen:
nieuw raadslid
Ellen Verhey

F1 demonstratie
tijdens Masters
of Formula 3
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Het wekelijkse nieuwsblad 
voor Zandvoort en Bentveld
www.zandvoortsecourant.nl Zie onze advertentie op de achterpagina 

De Mannetjes
Week van de Zee

weer voorbij

‘Zo, is het dan nu tijd voor 
de Week van de Zon?’

Het einde van de Week van de Zee is letterlijk in het wa-
ter gevallen. Zondag werd als eerste de viswedstrijd door 
soms zware regen geteisterd maar ook het middagpro-
gramma het te lijden onder de weersomstandigheden.

Het was bar en boos afgelopen zondag. De hele ochtend 
regende het aan een stuk door. Pas na 13.00 uur klaarde 
het eindelijk wat op en kwam de zon zelfs even om de 
hoek kijken. Aan het eind echter joegen regen- en wind-
vlagen zowel de bezoekers als de standhouders snel 
naar huis.

Slotdag Week van de Zee 
valt in het water 

Voorjaarsmarkt geteisterd 
door het slechte weer

Onder ander het hijsen van 
de nieuwe Blauwe Vlag werd 
niet door wethouder Wilfred 
Tates uitgevoerd. Op het mo-
ment van hijsen vlogen de 
regenstriemen werkelijk ho-
rizontaal door de lucht. Even 
later wilde een aantal leden 
van de reddingsbrigade het 
klusje alsnog doen.

Toch kan Zandvoort terug-
kijken op opnieuw een week 
met veel culturele evene-

menten en andere attrac-
ties. Een groot deel speelde 
zich af rond en op het strand 
en dat is natuurlijk niet ver-
wonderlijk. 

Helaas hangt deze voor-
jaarsweek aan een zijden 

Verkeersstremming 
Zandvoortselaan 8 juni: 

Lees meer op pag 21.

Ondanks deze tegenvaller 
was de stemming positief te 
noemen. De diverse markt-
kooplui die de Zandvoortse 
Courant sprak waren toch 
niet geheel ontevreden en 
behaalden vaak “gezien het 
weer, meer dan te verwachte 
omzetten”. Weliswaar gin-
gen de paraplu's sneller over 
de toonbank dan de zonne-
brillen die in de aanbieding 

waren en was de animo voor 
luchtige zomerkleding ver te 
zoeken. Naast de steeds te-
rugkerende kraamhouders, 
zoals die in de Haltestraat 
met heel goedkope lakens, 
tafelkleden enz. uit Bussum, 
kon men ook kennismaken 
met nieuwkomers. 

vervolg op pagina 3

Raadhuisplein 14
T. 023-573 64 61 - Zandvoort 

Actie week 22: 
• Pompoenkorn en tijgerwit
 (400gr) samen € 2,75
• Saucijzenbroodje € 1,25
 
Actie week 23: 
• Desem wit of bruin (800gr) € 2,75
• Kaasbroodje € 1,25

Stap ook eens binnen voor een 
lekker belegd broodje met één 

van onze heerlijke ambachtelijke 
salades en een lekker kopje koffie

De visafslag was onderdeel van de slotdag

Natte Voorjaarsmarkt

Uiteindelijk gaat de Blauwe Vlag toch nog in top

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

Laat voordat u op vakantie 
gaat GRATIS uw bril na-
kijken bij SEA OPTIEK!!!
We controleren dan uw 

schroefjes, neuspads e.d. 
zodat u zonder zorgen 

op vakantie kunt!!
SEA OPTIEK, 

zichtbaar beter!

SKiP
20 JAAR!

SKiP
20 JAAR!

feest!
en dat betekent:
feest!

kijk snel op pag. 8

draad. De landelijke orga-
nisatie is gestopt en al-
leen Zandvoort en buurge-
meente Noordwijk waren in 
staat een goede week aan 
te bieden. Ben Zonneveld, 
een van de organisatoren 
in Zandvoort zegt dat het 
waarschijnlijk in ieder geval 
geen feestweek zal worden. 
Ook wordt de mogelijkheid 
bekeken of zo een week 
wat later in het jaar geor-
ganiseerd kan worden. De 
kans op goed weer is dan 
natuurlijk een stuk gro-
ter. “Ik zou best een feest-
week willen hebben, net 
als heel veel gemeenten in 
onze omgeving. Ik weet al-
leen niet hoe de gemeente 
Zandvoort daar tegenover 
staat”, zei Zonneveld tegen 
de Zandvoortse Courant. 
Afwachten dus, maar de drie 
Weken van de Zee die we 
mee hebben mogen maken, 
kunnen ze in ieder geval niet 
meer afnemen.Benieuwd naar de

laatste nieuwtjes? 
Bezoek dan regelmatig

www.zandvoortsecourant.nl
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waterstanden

Voor reserveringen bel 
023 -  571 57 07

Buiten wordt er nog hard gewerkt... maar binnen is alles klaar!
Kom snel langs en laat u verrassen in ons nieuwe paviljoen. 

SpotlightS

6 juni wordt 

Ton Effern 
70 jaar!

Proficiat!

Ali, Mark, Pauline en Philip

OMA LOES  

65 jaar

Gefeliciteerd lieve Oma!
Kusjes Beau & Lilyburgerlijke stand

22 mei - 28 mei 2010
Ondertrouwd:
Jašar, Amet en: Idrizi, Ramize.

Huwelijk:
Slijkerman, Eduardus Gerardus en: van Lijnschoten, Yvonne.
Swolfs, Egbertus Leonardus Wilhelmus en: Winkel, Angéla.
van der Sloot, Willem Pieter Charles en: Sas, Minoeska.

Overleden :
Schofield, Edward Arthur, oud 62 jaar.
Belder geb. Hamerling, Elizabeth, oud 82 jaar.
de Böck geb. Dalmeijer, Geertje, oud 90 jaar.
Beijer geb. Koper, Trijntje, oud 65 jaar.

Algemene uitvaartbegeleiding Zandvoort
Omdat u voor kwaliteit kiest!

~ Regelen en uitvoeren van de uitvaart 

~ Verzorging van overledene  
~ Begeleiding voor nabestaanden 

~ Persoonlijke aandacht 
    voor U en Uw dierbare 

Dag en nacht bereikbaar

023 -7515 666
Gevestigd in Zandvoort

Evert H. Schweitzer
Voor een stijlvolle en verzorgde uitvaart

UITVAARTZORGCENTRUM ZANDVOORT
Tollensstraat 67, 2041 PR  Zandvoort.

Telefoon (023) 571 32 78.
www.uzn-nederland.nl

UITVAARTCENTRUM HAARLEM
Parklaan 36, 2011 KW  Haarlem.

Telefoon (023) 532 87 50.
www.uitvaartcentrumhaarlem.nl

Sinds 1992
uw uitvaartondernemer in Zandvoort.
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Protestantse gem. Zandvoort
10.00 uur ds.mr. J.W. Verwijs

RK Parochie St. Agatha
10.30 uur Pastor D. Duijves

RK Parochie Antonius & Paulus
10.30 uur Hr J. Wesseling

kerkdiensten - zondag 

juni w a t e r
Hoog Laag Hoog HoogLaag
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Verschijnt iedere donderdag en wordt gratis
huis-aan-huis bezorgd in heel Zandvoort en Bentveld!

Kantooradres: Kleine Krocht 2 • 2042 JN Zandvoort 
Tel 023 – 5732 752 • info@zandvoortsecourant.nl
Openingstijden: maandag en dinsdag 09.00 - 17.00 uur.
Overige dagen op afspraak.
Advertentie acquisitie: Letty van den Brand-Kinderdijk 
Tel. 06 – 4342 9783 • letty@zandvoortsecourant.nl
advertenties@zandvoortsecourant.nl
Bladmanager: Gillis Kok 
Tel. 06 - 460 460 26 • gillis@zandvoortsecourant.nl
Centrale redactie: Joop van Nes 
Tel. 06 – 1448 2685 • joop@zandvoortsecourant.nl
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Het gebruik van advertenties en/of teksten uit deze uitgave is niet 
toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever.

colofon

Houdt van oranje!

Kom voetbal kijken in
ons gezellige beachhouse.

Wint Nederland dan…..
een rondje van het huis!

023-5713200
www.beachclubtien.nl

CirCus rigolo bedankt: 
gemeente Zandvoort

Hilly Jansen
riCHard bruynZeel
en de medewerkers 

van de Prominentenavond

missCHien tot volgend Jaar!
CirCusrigolo.nl

Medina Woninginrichters 

Nieuw!!!
Nu ook bij Medina verkrijgbaar:

Horren en zonwering voor binnen en buiten.
Knikarm schermen en markiezen
www.medinawoninginrichting.nl

023-531 78 40  •  Haltestraat 56  •  2042 LP Zandvoort
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Zo stond Ard Keff van Beter 
Mobiel met een ruime col-
lectie scootmobielen en een 
zeer voordelige aluminium 
elektrische fiets (€ 1.245) in 
de Swaluëstraat, in de buurt 
van een kraam van het 
Genootschap Oud Zandvoort 
dat diverse leuke artikelen 
over Zandvoort verkocht. 
Ook veel Zandvoortse winke-
liers lieten de bezoekers hun 
mogelijkheden zien. 

De inwendige mens werd 
niet vergeten, want er was 
een keur aan lekkere hap-
jes te verkrijgen. Zo waren 

er 'chipstix', aan een stokje 
geregen chips, maar ook 
voor het eerst 'reiffies' te 
verkrijgen. Deze van aard-
appelen, uien en knoflook 
vers gemaakte pannen-
koekjes, waarvan het 100 
jaar oude familierecept uit 
Amsterdam stamt, smaak-
ten erg goed. Poffertjes, 
frietjes en worstjes maar 
ook gezonde aardbeien ver-
dwenen grif in de mond. 
Mocht men een extraatje 
willen verdienen, dan was 
er een stand waar men via 
een angstig zwiepende lad-
der kon proberen een biljet 

van € 50 te pakken te krij-
gen. Voor de kinderen was 
er een zweefmolen en een 
carrousel, terwijl de volwas-
senen tussen de buien door 
konden genieten van een 
steelband, een volkszanger 
of de steltloper.

Ondanks het slechte weer 
was het dus wel een ge-
slaagde dag. Voor de orga-
nisatoren en de standhou-
ders is het te hopen dat dit 
evenement volgende keer bij 
mooi weer beter uit de verf 
komt. De Zomermarkt staat 
gepland op 8 augustus.

De gemeenteraadsleden zijn, 
kort nadat ze begin maart 
waren gekozen, op kosten 
van alle Zandvoorters een 
dagje samen op stap geweest. 
Elkaar diep in de ogen kijken, 
misschien zelfs een beetje 
teambuilding, maar met het 
doel om op een respectvolle 
manier met elkaar om te 
gaan.
Mocht dat al wat hebben op-
geleverd, dinsdagavond was 
er weinig meer van terug 
te vinden. Het was weer de 
Zandvoortse politiek op z’n 
smalst. Zelfs als vanouds. Zo 
vond Astrid van der Veld (GBZ) 
het gegrinnik van een ander 
raadslid tijdens haar betoog 
zó irritant dat ze uit haar slof 
schoot. Voordat de zaak es-
caleerde vroeg VVD’er Jerry 
Kramer een schorsing aan. 
Grinniken mag dus niet meer. 
Lachen hopelijk wel.
Wethouder Gert Toonen had 
een woordenwisseling met 
Virgil Bawits van GroenLinks. 
De laatste wilde door de 
voorzitter niet meer worden 
aangesproken met ‘de heer 
Bawits’, maar met ‘GroenLinks’. 
Het zal vermoedelijk wel iets 
te maken hebben met de ko-
mende landelijke verkiezin-
gen. De burgemeester vond 
het te onpersoonlijk, zag hem 
als mens en ging er terecht 
niet op in. Toonen zei direct 
daar niet aan te beginnen.
Na een wederom fel debatje, 
waarin Michel Demmers 
(GBZ) bijna de microfoon 
opvrat, greep burgemeester 
Meijer in. Hij zette de hele 
raad voor schut door te mel-
den dat hij probeerde het 
overzicht te houden. ‘Want 
dat redt u niet met z’n allen.’ 
Die kon iedereen dus in zijn 
zak steken.
Er werd dus wel gegrin-
nikt om Astrid van der Veld, 
maar ze had gelijk dat de 
raadsleden volkomen bui-
ten het meerjarenplan voor 
Zandvoort zijn gehouden. Er 
werden door het college van 
B&W zelfs excuses voor ge-
maakt. Ach, het is toch 
die raad maar, zullen 
burgemeester en wet-
houders misschien 
hebben gedacht.

cartoon
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Tijdens de raadsvergadering van dinsdag is het een paar keer tot botsingen gekomen. As-
trid v.d. Veld (GBZ) liet verbaal blijken dat ze het gegrinnik en gezucht van een buurman 
zat was, Virgil Bawits (GL) wilde liever met “GroenLinks” worden aangesproken in plaats 
van met zijn eigen naam. In beide gevallen moest burgemeester Niek Meijer ingrijpen. 

De gehele vergadering verliep 
enigszins rommelig. Vaak wer-
den er interrupties gepleegd 
buiten de voorzitter om. Toch 
werd er ook uitvoerig gedis-
cussieerd. Met name over de 
Nota ‘Volle kracht vooruit’, 
waarin wordt geregeld dat er 
een goede en brede vrijwil-
ligers ondersteuning komt 
waardoor meer jongeren 
vrijwilligerswerk gaan doen. 
Ook het Meer jaren ont wik-
kelings plan (MOP), dat er voor 
moet zorgen dat Zandvoort 
rijkssubsidies kan ontvangen 
uit het Investeringsbudget 
Stedelijke Vernieuwing (ISV), 
gaf discussie.

Volle kracht vooruit
Ellen Verheij kwam met een 
voorstel namens de VVD dat 
door een aantal partijen direct 
werd omarmd. Zij noemde de 
vrijwilligers de smeerolie van 
de maatschappij maar vindt 
de structurele kosten een 
probleem. V.d. Veld daaren-
tegen vond dat de jaarlijkse  
€ 20.000 goed besteed wordt. 
Bawits wilde naar een pres-
tatiecontract met Pluspunt, 
dat de jongeren moet zien te 
vinden. Hij wil wel investeren 
in vrijwilligers maar wenste 

meer informatie daarover. 
Uschi Rietkerk (PvdA) sprak 
eveneens over een prestatie-
contract maar ging zonder 
restricties mee met het col-
legevoorstel. Gert Jan Bluijs 
(CDA) wenste een heroverwe-
ging over het geld voor jonge-
renbeleid dat naar Pluspunt 
stroomt. Toonen antwoordde 
dat het geld dat hieraan be-
steed wordt van het rijk komt 
en dat voor een periode van 
vier jaar. Het is echter niet al-
leen voor jongeren bedoeld. 
De wethouder wil voorko-
men dat vrijwilligers stop-
pen en vindt het geld goed 
besteed. In tweede termijn 
vond Bruno Bouberg Wilson 
(OPZ) dat investeren in vrijwil-
ligers de beste bezuiniging is 
die er bestaat en ging ook met 
het voorstel mee. Uiteindelijk 
bleek alleen Bawits tegen het 
plan te stemmen.

ISV
Het debat over de ISV-gelden 
bleek te gaan over een reser-
velijst met een paar projecten 
die het college graag gereali-
seerd zou willen zien. De ori-
ginele lijst was al ingediend 
maar om te voorkomen dat 
geld gemist gaat worden als 

Botsingen in de raad

Politiek verslag Raadsvergadering d.d. 01 juni

een project onverhoopt niet 
door kan gaan, noopte de ge-
meente een reservelijst aan 
te maken die op 1 juni inge-
diend moest zijn. Die datum 
was in feite niet mogelijk 
aangezien de raad pas op 1 
juni bijeen kwam. Wethouder 
Andor Sandbergen infor-
meerde de raad dat het 
gaat om iets meer dan  
€ 550.000. Voor iedere euro 
die Zandvoort in het kader van 
ISV krijgt, moet het wel zelf 
€ 15 investeren. Jerry Kramer 
(VVD) wilde nog een extra re-
serveproject op de lijst zien. 
V.d. Veld was van mening dat 
de raad nooit projecten heeft 
ingediend om voor ISV-geld in 
aanmerking te komen en zei 
dat de lijst voor de vergade-
ring al ingediend had moe-
ten zijn. Deze opmerkingen 
werden luid door gegrinnik 
en gezucht begroet waarna 
de schorsing de rijen weer 
moest sluiten. Kramer was 
van mening dat het conflict 
na de vergadering tijdens de 
evaluatie aan de orde moest 
komen. Uiteindelijk ging de 
discussie over een reservelijst 
en met alleen de stem van V.d. 
Veld tegen, kreeg het college 
wat zij wenste.

Een bloemgoed idee…..

Specialist voor al uw bloemwerken.

Uw sloggi dealer

Haltestraat 55
2042 LL Zandvoort
Tel. 023 571 28 39

Ook zondags geopend

column 
Poltiek

De Jeugdraad van Zandvoort heeft onlangs de rotonde 
op de Van Lennepweg bezocht. Zij vinden namelijk dat 
er eindelijk iets aan de rotonde gedaan moet worden 
gezien het aantal ongelukken en bijna-ongelukken die 
daar gebeuren.

Oproep Jeugdraad

Er gebeuren gelukkig niet 
veel ernstige ongelukken 
maar wel veel ongelukken 
die aflopen met een schram-
metje op de knie of elleboog. 
Het probleem is dat deze on-
gelukken niet gemeld wor-
den. Zij willen nu juist graag 
dat u dit wel gaat doen op-
dat de gemeente er een aan-
tekening van kan maken. Als 
er meerdere meldingen bin-

nenkomen bij de gemeente 
van mensen die zo een onge-
luk of bijna-ongeluk hebben 
meegemaakt of gezien, dan 
kan de gemeente betere vei-
ligheidsmaatregelen treffen. 
Zo worden er minder men-
sen aangereden en kunnen 
ernstige ongelukken worden 
voorkomen. Melding van 
deze gevallen kunnen telefo-
nisch via tel. 5740200. 
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Krant niet ontvangen? Bel vrijdagmiddag 06-1139 1478
of mail: info@zvo-verspreiders.nl

Grand Café De Vier Geboden 
& 

Tapasbar Piripi 
Zijn op zoek naar: 

• Medewerkers bediening m/v
ervaring gewenst

• Afwassers
 Voor meer info: 0235712537

 

 

 

 

Seniorenmenu: € 7,00 
Ma 14-09-09  Gebakken tartaar met gebakken aardappelen en spinazie 

Di 15-09-09  Kibbeling met frites, sla en sausjes 

Wo 16-09-09  Macaroni met een gebakken ei 

Do 17-09-09 Andijvie stamppot met een bal gehakt 

Vr 18-09-09  Vissticks met frites, doperwten en wortelen 

Za 19-09-09  Nasischotel met 1 stokje saté en een gebakken ei 

Zo 20-09-09  Kippotje met frites en sla 

Ma 21-09-09  Gebakken lever met aardappelpuree en rode kool 

Di 22-09-09  Scholfilet met gebakken aardappelen en wortelen 

Wo 23-09-09 Hutspot met warme worst en gebakken spek 

Do 24-09-09  Schnitzel met frites en witlof 

Vr 25-09-09 Gestoofde kabeljauw met aardappelpuree en bloemkool 

Za 26-09-09  Kippenbout met frites en sla 

Zo 27-09-09  Bal gehakt met gebakken aardappelen en bloemkool 

Bestellen voor 11.00 en bezorgd tussen 12.00 en 14.00 uur of eventueel tussen 16.00 en 
17.30 uur.  U kunt ook een plaatsje reserveren in ons restaurant om gebruik te maken 
van het seniorenmenu. Bent u in bezit van de ZandvoortPas, dan krijgt u een toetje 
gratis. 

Brasserie restaurant Harocamo 

Kerkstraat 14  |  023-5712102 

Geen zin om te kokkerellen? Gewoon Harocamo even bellen!
Wij bezorgen voor ieder wat wils, zoals broodjes, saté, 
spareribs, diverse visgerechten of een uitgebreid diner.
U kunt het zo gek niet bedenken!

Let op: Wij bezorgen gratis!
Ook de seniorenmenu’s à € 7,-- en de daghap à € 10,--

  Bel: 5712102 
  kijk voor meer info:
  www.harocamo.nl 

Brasserie restaurant Harocamo 
Kerkstraat 14, 2042 JE Zandvoort
Geopend van 9.00 tot 22.00 uur

BY CHRIS KUIN

Naast onze à la carte kaart :
 driegangen menu voor € 29,50 

 Gerookte forel met groene kruidendressing
of

Dun gesneden cajun kipfilet met een 
mayonaise van bieslook en knoflook

iii
Varkenshaasmedaillons met een 

roomsaus van champignons en cognac
of

Kabeljauw met rode pesto 
en gegratineerd met mozzarella

iii
Yoghurtijs van bosvruchten 

Ook voor feesten en partijen 
Dinsdag gesloten

Zeestraat 36
2042 LC Zandvoort

023-5736680
www.restauranthugoos.nl

Strandpaviljoen Boom 11
te Zandvoort
Tel.023-5717580

Op onze ouderwetse manier
Goulashsoep - 3 soorten vlees - Palacinka of

Vissoep - Zeebaarsfilet - Palacinka 

€10,50
Als brunch, lunch of diner. De gehele week door.

Graag tot ziens, fam. Boom

HEMA Zandvoort, Raadhuisplein 1

Ben je misschien al klaar 
met school????????

HEMA Zandvoort zoekt 
vrolijke, gemotiveerde 

zaterdag/vakantiehulpen
vanaf 16 jaar

Ook zoeken wij aanvullers
 vanaf 14 jaar

Vraag naar mw. Kaspers 
of hr. Oerlemans

Kostverlorenstraat 121, Zandvoort
Telefoon: 023 57 168 41
E-mail: notarissen@zandvoort.knb.nl
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Klein Chemisch Afval hoort niet in de vuilnisbak en evenmin bij het grofvuil. 
De vuilnisman is verplicht om het te laten staan. Het kan gewoon worden ingeleverd 
bij winkeliers met een KCA container, elke woensdagmiddag bij de Remise, 
Kamerlingh Onnesstraat 20 en 6x per jaar bij de chemokar die in de wijken komt. 

Zaterdag 5 juni a.s. staat deze wagen weer bij de volgende haltes:
- Dirk van den Broek van 09.00 tot 10.00 uur 
- Vomar / Pluspunt van 10.10 uur tot 11.00 uur 
- Tolweg bij de Glas- en papierbakken van 11.10 tot 12.00 uur

Kijk voor verdere informatie op de afvalkalender 2010 
of op de gemeentelijke website 

ZANDVOORT SCHOON!? 
= chemisch afval altijd apart

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)

aandoenlijke tafereeltje een 
plaatje maken.

Straatvoetbal

Drie Zandvoortse straat-
voetbalteams hebben zich 
vorige week woensdag 
geplaats voor de regiofi-
nale van het KNVB Calvé 
Straatvoetbaltoernooi. Het 
zijn in de jongens D-categorie 
‘Masters of the Game’ en in 
de jongens E-categorie ‘De 
5 E’s’en Team Zandvoort. 
Op een wat winderig Van 
Fenemaplein werd vorige 
week woensdag gestreden 
voor het Nederlands kam-
pioenschap Straatvoetbal 
voor de jeugd. Albert Heijn 
en Calvé sponsoren dit kam-
pioenschap en waren dus 
aanwezig met broodjes pin-
dakaas, fruit en drankjes. In 
totaal deden 10 Zandvoortse 
teams aan de voorronde deel 
en werd het een sportieve 
middag die door veel papa’s, 
mama’s en verdere familie 
van de sportieve jongelui 
werd bijgewoond. De regio-
finales worden op zaterdag 5 
juni in Muiden gespeeld. 

Nierstichting 
In de derde week van sep-
tember wordt in geheel 
Zandvoort weer de jaar-
lijkse collecte voor de 
Nierstichting gehouden. Er 
is echter uitbreiding van het 
collectantenteam nodig en 
daarom is men op zoek naar 
vrijwilligers die gedurende 
hooguit een paar uurtjes in 
een bepaalde wijk langs de 
deuren willen gaan. Wilt u 
zich hiervoor inzetten, dan 
bent u van harte welkom bij 
de coördinator Hilde van den 
Bos, 06-22763588. 

Swinghouse in 
Oomstee

Met haar prachtige sexy 
bluesstem en indrukwek-
kende verschijning is de 
Amerikaanse zangeres 
Karen Neuman (spreek uit 
njoemén en niet noiman) 
de geweldige leider van 
de band Swinghouse. De 
band combineert de drive 
van jump-blues en swing 
uit de jaren ’40 en ’50 van 
de vorige eeuw met spet-
terende jazz-solo’s en een 
zeer veelzijdig repertoire. 
De formatie met deze ge-
weldige zangeres heeft 
ruime internationale er-
varing en neemt je mee 
in de tijd van mooie kos-
tuums, swingende muziek 
en sexy pin-ups. Vrijdag 4 
juni zal de band voor de 
tweede keer in Oomstee 
Jazz aan de Zeestraat 62 
in Zandvoort, optreden. 
De aanvang van dit voor-
spelbare avondje swingen 
is 21.00 uur en de toegang 
is zoals gebruikelijk gratis. 
Meer informatie vindt u op 
www.oomstee.nl.

Wat gij niet wilt
dat u geschiedt…
Veel mensen kennen de 
Gulden Regel: Wat gij niet 
wilt dat u geschiedt, doe 
dat ook een ander niet. 
Deze woorden vind je te-
rug in vrijwel elke gods-
dienst of levensbeschou-
wing. Jezus zei het ook en 
daar wordt in de komende 
Taizé-dienst, 4 juni in de 
Protestantse kerk, over 
nagedacht. De aanvang is 
om 19.30 uur, het inzingen 
begint om 19.00 uur. Na af-
loop van de dienst om acht 
uur is er koffie en thee. 

Correcte datum 
Wandelvierdaagse
In de Zandvoortse Courant 
van vorige week is een 
storende fout geslopen. 
In de agenda op pagina 
7 stond namelijk dat de 
Wandelvierdaagse van 1 
t/m 4 juni plaatsvindt. Dit 
klopt echter niet, de wan-
delvierdaagse start na-
melijk op dinsdag 8 juni. 
Excuses voor de ontstane 
verwarring. Wij wensen de 
deelnemers veel succes en 
mooi wandelweer!

Cartoons gebundeld
Vindt u ze ook zo leuk, die 
cartoons op pagina 3? In 
verband met de jaarlijkse 
Haarlemse Stripdagen 
heeft onze lokale strip- en 
cartoontekenaar Hans van 
Pelt, die wekelijks in de 
Zandvoortse Courant publi-
ceert, toestemming gekre-
gen om in het Zandvoorts 
Museum een uniek boekje 
te verkopen. Het boekje, dat 
is samengesteld uit alle car-
toons die Van Pelt voor de 
Zandvoortse Courant heeft 
getekend, is vers van de pers. 
Komend weekend (5 en 6 
juni) krijgt u de gelegenheid 
om het aan te schaffen. Het 
kost slechts € 9.

Kleine post voor 
Juttersmu-ZEE-um

Dat het jutten kinderen 
creatief kan maken bleek 
afgelopen zondag. Bij de 
deur van het Juttersmu-
ZEE-um lag een briefje 
met een paar schelpen 
voor de collectie met een 
paar namen in duidelijk 
nog lerend handschrift. 
Onze fotograaf kon niet 
anders dan van dit kleine 

Hulpdiensten tonen hun kunnen
Het blijft een imposant gezicht: al die voer- en vaartuigen 
van de diverse hulpdiensten die op de Rotonde uitgestald 
staan. Afgelopen zaterdag was, in het kader van de Week 
van de Zee, voor de derde keer een Hulpverleningsdag ge-
organiseerd.

Al vroeg was het een drukte 
van belang en was iedereen 
in de weer om een zo gunstig 
mogelijke opstelling van de 

vaak logge voertuigen te krij-
gen. In willekeurige volgorde 
stonden de brandweer, poli-
tie, KNRM, ambulancedienst, 

dierenambulance, Rode Kruis 
en reddingsbrigade gebroe-
derlijk naast elkaar. 

Op zee was de Zandvoortse 
reddingsboot Annie Poulisse 
druk in de weer om de vele 
toeschouwers duidelijk te 
maken wat er zoal bij een 
redding komt kijken. Als klap 
op de vuurpijl kwam even na 
15.00 uur ook een reddings-
helikopter deelnemen en 
waren er spectaculaire staal-
tjes redden te zien. Alle deel-
nemers waren dik tevreden 
over de belangstelling en 
hadden ook veel informatie 
over hun eigen disciplines 
verschaft. Topattractie voor 
met name de jeugd was een 
‘ritje’ in de bak aan de lad-
derwagen van de brandweer. 
Deze gaat maar liefst 30 me-
ter hoog waardoor men een 
fraai gezicht over het plein 
en de omgeving had.

De Rotonde van bovenaf gezien

Spectaculaire oefening voor de kust



BEL 023 – 5 731 999

www.vrijehuizenmarkt.nl of 
www.nicktenbroeke.nl 

Nick ten Broeke
Emmaweg 21

2042 NT ZANDVOORT

F.: 023 – 5 732 007
M.: 0655 – 13 03 65
E: nick@vrijehuizenmarkt.nl

Aanbod Vrijehuizenmarkt
ook op Funda!

Voordelen Vrijehuizenmarkt op een rij:
• De leukste courtage van Nederland*;
• Bezichtigingen en afspraken 7 dagen per week, ook ’s avonds;
• Persoonlijke en pro-actieve karakter van onze dienstverlening;
• Etalage op A-1 lokatie aan de Grote Krocht in Zandvoort;
• Optimale woning presentatie, fotografie en woning beschrijving;
• Complete makelaardij: uw persoonlijke makelaar bij verkoop, 
 aankoop, verhuur en beheer;
• No cure, no pay;
• Gratis waardebepaling van uw woning*;
• Bel of mail ons voor een vrijblijvende afspraak!
• Uw woning wordt geplaatst op de volgende websites: 
 funda.nl, zah.nl, jaap.nl, huislijn.nl en natuurlijk Vrijehuizenmarkt.nl! 
* Vraag naar de voorwaarden

Brederodestraat 100  Zandvoort

Nieuwstraat 3  Zandvoort

Nassauplein 5  Zandvoort

Raadhuisplein 4C  Zandvoort 

Marnix v. Sint Aldegondestr. 11 Zandvoort

Koninginneweg 8  Zandvoort

Celsiusstraat 191  Zandvoort

De Favaugeplein 23-2  Zandvoort

Kostverlorenstraat 21  Zandvoort

• Luxe, halfvrijstaande woning met garage, oprit en een onder 
architectuur aangelegde voor- en achtertuin met achterom!

• Gelegen op een perceel van 277 m², in rustige woonomgeving in “Nieuw Noord”;
• Beg. gr.: riante woonkamer met schouw en toegang tot luxe open keuken 

vzv div. inbouwapparatuur; 
• 1e verd.: 3 slaapkamers, luxe badkamer met ligbad, 2e toilet, douchecabine

 en wastafel;

• Op een gewilde lokatie, direct aan de boulevard gelegen, voormalig 
4-kamer appartement verbouwd naar 3 kamers met balkon aan zeezijde, 
gelegen op de 2e (hoogste) verdieping!

• Vanuit de woonkamer kijkt u rechtstreeks uit over het strand, Beach Club 10, 
de boulevard en de zee!

• Dit hoek appartement beschikt over een zonnig en overdekt balkon op het westen, 
een sfeervolle living met sierhaard, laminaatvloer en schuifpui naar het balkon,  

• Stijlvol wonen in een bijzonder fraai halfvrijstaand 20-er jaren woonhuis, 
welke nagenoeg geheel is gerenoveerd? Een prachtige woning  
“oude stijl”, gerenoveerd en aangepast aan de moderne wooneisen!

• Gezellige voortuin en besloten, zeer diepe achtertuin op het noorden 
met inrit voor een auto;

• Beg. grond: o.a. luxe toilet, sfeervolle woonkamer en suite met o.a. voorkamer met 
parketvloer en opensl. deuren naar voortuin, schuifdeuren naar achterkamer met 
parketvloer en opensl. deuren naar achtertuin, luxe keuken met modern industrieel 

• Een karakteristieke 30-er jaren tussenwoning met o.a. garage, 3 slaapkamers, 
balkon en voor- en achtertuin op het westen met achterom! 

• Gelegen aan de statige Brederodestraat in Zandvoort Zuid;
• Beg. grond: o.a. ruime woonkamer met parketvloer en opensl. deuren naar de achtertuin, 

semi-open keuken vzv div. inbouwapp., modern toilet met fontein;
• 1e verdieping: 2 slaapkamers, moderne badkamer vzv ligbad, sep. doucheruimte, 

wastafel en 2e toilet, balkon;

• In een rustige woonomgeving, aan de rand van de dorpskern van Zandvoort, 
ligt deze charmante, voormalige visserswoning welke dateert uit 1925!

• In 2005 is deze woning grotendeels en smaakvol gerenoveerd. 
Een woning welke u zo kunt betrekken!

• Gesitueerd in een rustige woonomgeving, op steenworp afstand van het centrum 
van Zandvoort en op loopafstand van de duinen en het strand van Zandvoort;

• Indeling: o.a. zonnige woonkamer met houten vloerdelen, open haard en opensl. 

• Verrassend royaal, uitstekend onderhouden, halfvrijstaand 20-er jaren 
woonhuis (type 2/1 kap) met 2 balkons, voortuin en besloten patiotuin op het 
noordwesten, rustig gelegen aan een autoluw pleintje in de “Parkbuurt”!

• Beg. grond: o.a. speels ingedeelde woonkamer met o.a. schouw met open haard, 
originele ornamenten en sierlijsten langs  plafond en eikenhouten parketvloer, eetkamer 
met opensl. deuren naar tuin en moderne keuken vzv div. inbouwapp., bijkeuken met 
toegang tot achtertuin, modern toilet met fontein;

• 1e verd.: 3 slaapkamers, moderne badkamer in Marokkaanse stijl vzv ligbad, 

• Een zeer luxe 5-kamer penthouse, in 2001 volledig gerenoveerd, met privé-lift 
en 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 zitgedeel-
tes, eikenhouten vloer en fraaie schouw, semi-open landelijke keuken voorzien van div. 
hoogwaardige inbouwapparatuur, 2 zeer luxe badkamers (Engels sanitair) met o.a. 

• Een gerenoveerde 5-kamer halfvrijstaande woning met een  
onderhoudsvriendelijke tuin rondom met patio op zuiden!

• Gelegen in een kindvriendelijke woonomgeving in Zandvoort Zuid (parkbuurt);
• Beg. gr.: o.a. modern toilet, zonnige L-vormige woonkamer met grenen vloerdelen, 

schouw met open haard en openslaande deuren naar moderne keuken vzv div.  
inbouwapp., bijkeuken;

• 1e verd.: 3 slaapkamers, luxe badkamer vzv ligbad met gecombineerde 

• Vrijstaande, charmante 20-er jaren woning in het “Groene Hart” met voortuin, 
parkeerplaats op eigen terrein en royale, besloten achtertuin op het oosten!

• Beg. grond: o.a. modern toilet met fontein, sfeervolle woonkamer met erker, visgraat 
parketvloer, schouw met originele potkachel en opensl. deuren naar achtertuin, moderne 
keuken vzv div. inbouwapp. en toegang tot achtertuin;

• 1e verdieping: 2 (voorheen 3) slaapkamers en walk-in-closet, moderne, royale badkamer 
met o.a. ligbad, sep. doucheruimte (inloopdouche), wastafel en 2e toilet, balkon met 
fraai sierhekwerk; 

Vraagprijs: 
€ 379.000,- k.k.

Vraagprijs: 
€ 237.500,- k.k.

Vraagprijs: 
€ 529.000,- k.k.

Vraagprijs: 
€ 695.000,- k.k.

Vraagprijs: 
€ 329.000,- k.k.

Vraagprijs: 
€ 389.000,- k.k.

Vraagprijs: 
€ 459.000,- k.k.

Vraagprijs: 
€ 249.000,- k.k.

Vraagprijs: 
€ 549.000,- k.k.

Een huis kopen of verkopen?
Bel Nick ten Broeke

• 2e verd.: ruime overloop/berging 
en 2 slaapkamers;

• Voortuin op zuiden en royale 
(ca. 12,5 X 10 mtr), besloten achtertuin 
op het noorden met achterom;

• Woonoppervlakte ca. 155 m², 
perceel 277 m², inhoud ca. 370 m³.

een keuken, een tweede balkon op het oos-
ten, een badkamer en 2 slaapkamers;

•  Volledig voorzien van dubbele beglazing;
• Woonkamer en beide slaapkamers voorzien 

van laminaatvloer;
• Woonoppervlakte ca. 85 m², 

inhoud ca. 240 m³.

uiterlijk, bijkeuken met toegang tot 
achtertuin;

• 1e verd.: 3 slaapkamers, luxe badkamer 
vzv ligbad, wastafelmeubel, 2e toilet en 
stortdouche, vaste trap naar vliering;

• Woonoppervlakte ca. 125 m², 
 perceel 342 m², inhoud ca. 350 m³.

RADiCALE 

pRijSVERLAgiNg

RADiCALE 

pRijSVERLAgiNg

woNiNgiNRuiL 

MogELijKNiEuwE pRijS

NiEuw

NiEuwNiEuw

NiEuw deuren naar patiotuin, moderne keuken vzv div. 
inbouwapp., moderne badkamer vzv whirlpool, 
wastafel, toilet (wandcloset) en design radiator, 
2 slaapkamers en een besloten patiotuin op het 
noordwesten met houten schuur en achterom;

• Woonoppervlakte ca. 70 m², perceel 80 m², 
inhoud ca. 175 m³.

nostalgische wastafel, separate doucheruimte, 
2e toilet en design radiator; 

• Een fraai, compleet gemoderniseerd woonhuis 
met authentieke details in een geliefde  
woonomgeving!

• Woonoppervlakte ca. 180 m², 
perceel 150 m², inhoud ca. 575 m³.

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.

douche en modern wastafelmeubel;
• Tuin rondom is deels op zuiden en deels op 

westen gelegen en beschikt over een patio, 
berging en open haard;

• Woonoppervlakte ca. 85 m², 
perceel 114 m², inhoud ca. 220 m³.

• De voortuin is op het westen gelegen. 
De be sloten en riante achtertuin is op  
het oosten gelegen;

• Een goed onderhouden woonhuis in een 
geliefde woonomgeving op steenworp afstand 
van het centrum!

• Woonoppervlakte ca. 155m², 
perceel 205 m², inhoud ca. 450 m³.

• 2e verdieping: ruime zolderkamer met aan 
beide zijden een dakkapel;

• De besloten achtertuin is gelegen op het 
westen en beschikt over een stenen schuur;

• Een goed onderhouden woonhuis op 
steenworp afstand van strand en duinen!

• Woonoppervlakte ca. 135 m², 
perceel 149 m², inhoud ca. 360 m³.
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evenementen agenda
5+6 Masters of Formula 3 - Circuit Park Zandvoort 

6 Muziekpaviljoen - Mainstream Jazz Combo, 
 13.30 – 16.00 uur

6 Jazz café - SPOOR 5 in café Alex, aanvang 16.30 uur

8-11  Avondvierdaagse - Wandelevenement 
door Zandvoort 

9 Verkiezingen - Stemmen voor de Tweede Kamer

9  Boerenmarkt - Om en rond de boerderij 
 van Nieuw Unicum, 11.00-15.00 uur. 
 (Schapen scheren 11.00-14.00 uur)

11 Vismaaltijd - Gasthuisplein, aanvang 18.30 uur

13  Muziekpaviljoen - Big Band Buitenlandse 
Zaken, 13.30-16.00 uur

13 Kamerconcert - Muziekpaviljoen, aanvang 18.00 uur

15 Bingomiddag ANBO - Gemeenschapshuis, 
aanvang 14.30 uur

20  Muziekpaviljoen - Rivermen Band, 13.30 – 16.00 uur

20 Kerkconcert - Protestantse kerk (Pianorecital)

22-25 Fiets4-daagse 

26  Genealogie inloopochtend - Familiestamboom 
 uitzoeken in het Zandvoorts Museum, 
 10.00 – 13.00 uur

27  Muziekpaviljoen - De Teisterband, 13.30 – 15.30 uur

27 Kunst- en Boekenmarkt - Gasthuisplein, 
 10.00-16.00 uur 

27 Italia a Zandvoort - Circuit Park Zandvoort 

juni

VVV Zandvoort: 7 dagen per week geopend!

Einde van een tijdperk

Bijzonder kamerconcert 
in muziektent

Zandvoort Alive 
terug naar één keer

Radio Stiphout is 
WK klaar, nu u nog!

Afgelopen zaterdag hebben Ton Spee en Trees Huisman 
afscheid genomen van hun gasten van Mickey’s Bar op 
het rennerskwartier van Circuit Park Zandvoort. 35 jaar 
zijn de ondernemers aan het werk geweest om hun gas-
ten in de watten te leggen. Dat er dan ook veel kennissen 
en vrienden naar Zandvoort waren gekomen is niet meer 
dan logisch.

Op 13 juni aanstaande vindt een bijzonder kamerconcert 
plaats in de muziektent op het Raadhuisplein. De Elon 
University Chamber Ensembles uit North Carolina (VS) 
zal dan vanaf 18.00 uur klassiek met een jazztintje voor 
u spelen.

Het al jaren meer dan bekende gratis toegankelijke fes-
tival Zandvoort Alive, dat jaarlijks drie keer werd geor-
ganiseerd, vindt dit jaar maar één keer plaats. Afgelopen 
zaterdag was die keer en het was, mede door het weer, 
niet al te druk. De bezoekers vonden onder zeildoek een 
droge plaats.

De heren van Radio Stiphout zijn niet alleen zelf klaar 
voor het grote voetbalevenement, ze willen er ook aan 
bijdragen, vooral voor de Zandvoorters. Jörgen Stiphout, 
eigenaar van de elektronicazaak aan de Grote Krocht is 
een actie gestart met een aantal prachtige prijzen.

Een afgeladen partytent 
moest de circa 500 gasten 
herbergen en met een beetje 
goede zin lukte dat aardig. 
De gasten ontbeerde het 
aan niets. Vele cadeaus en 
een zee aan bloemen moch-
ten Ton en Trees ontvangen. 
Ondertussen speelde de po-
pulaire Ruud Jansen Band 
zeer herkenbare muziek van 
hoog niveau. Hoogtepunt 
van de muzikale omlijsting 

Het ensemble brengt onder 
andere werken van Chopin, 
Bach, Debussy, de Engelse 
toondichteres Madeleine 
Dring (1923-1977) en de 
Amerikaanse componist Ron 
Ford (1959) in een bijzonde-
re samenstelling. Zo zal het 
werk van Bach bijvoorbeeld 
voor saxofoon worden be-
werkt en het werk van Ford 
met de marimba, een soort 
xylofoon. De muziekstuden-
ten van de Elon University 
uit North Carolina (VS) ge-

“Iedereen die in de peri-
ode van 28 mei tot 11 juni 
het actieformulier invult 
en zich aanmeldt voor de 
nieuwsbrief, maakt kans op 
prachtige prijzen”, vertelt hij 
dolenthousiast. Wat dacht 
u van een EPSON beamer 
met scherm, ter waarde 
van € 679 als eerste prijs. 
Of een Philips Sounddock 
met een waarde van € 249 
voor de tweede gelukkige 

Dit jaar is het aantal deel-
nemende strandpaviljoens 
teruggebracht van drie naar 
twee. De derde, Skyline, is on-
langs van eigenaar veranderd 
en die heeft aangegeven dit 
jaar niet mee te willen doen. 
Een tweede editie stond ge-
pland in het weekend van 
4 en 5 juli. Aangezien dan 
de kwartfinales van het WK 
voetbal worden gespeeld 
wilde de organisatie geen 
(financiële) risico’s nemen, 
want de kans dat Nederland 
dan speelt is niet gering. 

was een optreden van de 
dames Joyce Meister en de 
topcoureur uit de Toerwagen 
Diesel Cup Lisette Braams. 
Zij brachten samen met de 
band op onnavolgbare wij-
ze het schitterende ‘Proud 
Mary’ dat componist/zan-
ger/gitarist John Fogerty al 
in 1969 schreef. Het werd 
werkelijk het klapstuk van 
de avond die tot in de kleine 
uurtjes doorging.

nieten een rijke en gevari-
eerde kamermuziekervaring 
met tal van mogelijkheden 
voor het spelen met snaar-, 
houtblazers-, koperblazers- 
en percussie-instrumenten. 
Momenteel is het saxofoon-
kwintet, dwarsfluit-ensem-
ble en percussie-ensemble 
het meest actief en treden 
zij zeer regelmatig buiten de 
landsgrenzen op. Het pro-
gramma duurt slechts een 
half uur dus zorgt u dat u op 
tijd bent!

en als derde prijs een Sony 
fotoprinter die toch al gauw 
€ 149 kost! 

Het is dus heel simpel: u 
gaat naar www.radiostip-
hout.nl en vult het actiefor-
mulier volledig in. Hierdoor 
blijft u tevens op de hoogte 
van de laatste ontwikkelin-
gen, speciale kortingsacties, 
aanbiedingen en gadgets. 
Niet meer en niet minder!

De poging om een nieuwe 
datum te vinden in de volle 
evenementenkalender van 
Zandvoort is helaas mislukt.
 
Afgelopen zondag stond tus-
sen de beide deelnemende 
paviljoens een salsaband die 
swingende muziek bracht en 
draaiden maar liefst 17 DJ’s 
hun muziek in allerlei stijlen. 
De aanwezige liefhebbers 
moeten er voorlopig op te-
ren, hopelijk krijgt Zandvoort 
Alive volgend jaar wel weer 
een vervolg.

 
Zandvoort

INTERNET VERKOOP BIJ OPBOD

Dit karakteristieke herenhuis, gelegen 
aan de Hogeweg, heeft o.a. 3 ruime 
slaapkamers, 2 badkamers, een 
voor- en achtertuin én een groot stuk 
grond (circa 200 m2) wat voor vele 
mogelijkheden zorgt! Authentieke 
details zijn volop aanwezig o.a. in het 
hoge plafond. Het is gelegen op loop-
afstand van het centrum, het strand 
en de duinen. Dit woonhuis verdient 
een renovatie. 

• UNIEKE KANS: Internetverkoop bij opbod vrijdag 11 juni a.s. om 15.00 uur;
• Woonhuis centraal gelegen met 3 ruime slaapkamers;
• Een object met mogelijkheden, renovatie is gewenst;
• Woonoppervlakte ca.150 m2, perceel 306 m2; 
• Zie voor digitale plattegronden en meer informatie www.greevenmakelaardij.nl.

EXTRA KIJKDAG:
• Zaterdag 5 juni a.s. van 11.00 tot 13.00 uur

Hogeweg 68 A oude vraagprijs: 
€ 399.000,= k.k.

Nieuwe VANAFPRiJS: 
€ 289.000,= k.k.  

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

Unieke kans!

Ton en Trees toosten op de toekomst
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Karim en Mo
www.autobedrijfkarimo.nl

Curiestraat 10, 2041 CD Zandvoort T. 023-5733792
F. 023-5733793 E. autobedrijfkarimo@planet.nl

Onderhoud en reparatie alle merken
Occasions in - en verkoop

APK

HEMA Zandvoort, Raadhuisplein 1

HEMA Zandvoort 40 jaar!
Onze verjaardag vieren we graag met u.

Wie jarig is trakteert.

Iedere koffie/thee klant bij ons koffiebuffet
krijgt van ons een mini tompouce.*

Op zaterdag 5 juni voor elke klant een
HEMA Zandvoort 40 jaar voetbal.*

De hele week erna bij besteding van € 10,--
of meer ook een voetbal cadeau.

Let ook op de diverse aanbiedingen in de winkel,
waaronder vele met prijzen van 40 jaar geleden.

*zolang de voorraad strekt

ZaTERDag 11 JuNI VaN 11.00 – 13.00 uuR: WK OPEN HuIZEN ROuTE  
VOOR 26 WONINgEN ONDER DE € 350.000,=                                         ScOOR DaT HuIS!!!!

meer: info greevenmakelaardij.nl

Het is feest!
Stichting Kinderdagverblijven Pippeloentje en Pluk

 bestaat 20 jaar!
               en dat vieren wij op zaterdag 5 juni.

Kom naar ons feestje en ga op avontuur!
 Misschien kom je Bumba tegen in zijn circus, 
 of zie je Kabouter Plop. Klauter jij net zo goed als
  Mega Mindy of hou jij meer van dansen met K3? 
 Schatgraven bij Piet Piraat is natuurlijk ook spannend!

  Kortom, het wordt een spetterend feest!
              
             En iedereen is welkom 

Waar? In het Kostverlorenpark achter kdv Pippeloentje
 Wanneer? Zaterdag 5 juni, van 14.00 uur tot 17.00 uur
  Voor wie? Alle kinderen met papa’s, mama’s, opa’s, oma’s etc.
   Kosten? Toegang is GRATIS!!

Nieuwe
Haring

Let op !
di. 8 juni

Bent u in het bezit van een 
haring-strippenkaart
(of schaft u er 1 aan)
dan is de haring slechts
(zonder strippenkaart 2,- p.st.) 

Misschien een leuke 
vaderdag-tip?
Haring-strippenkaart  €15,-

€1,50

zie onze vernieuwde website
www.dezeemeermin.com

Uit de keuken van Fleur 
komt deze week 

de laatste ronde 
aspergesoep 

bereid met verse asperges. 

Loopt u ook even binnen 
voor de primeur: 

graskaas 2010

Haltestraat 38
2042 LN Zandvoort
Tel./Fax (023) 571 50 00
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Open dag Reddingsbrigade
Als vervolg op de Hulp ver -
le ningsdag Zand voort, af-
gelopen zaterdag op het 
Bad   huisplein, opent de Zand-
voort se Red dingsbrigade ko-
mende zaterdag, 5 juni, haar 
deuren voor geïnteresseer-

DORSMAN.NL OF 023-5714534

Inboedelverzekering
Snel en goed geregeld

Zaterdag 5 juni aanstaande is het veertig jaar geleden dat Theo van der Laan, toen 7 jaar 
oud, samen met zijn zusje Hannelies en burgemeester Nawijn een lint doorknipte waar-
door de opening van de eerste Hema in Zandvoort een feit werd. Vader Rein en moeder 
Jannie startten de zaak in het voormalige pand van Rinkel aan het Raadhuisplein. In de 
loop der jaren is de winkeloppervlakte verdubbeld van 500 naar 1000 m2.

Bedrijfsleider Karin Kaspers 
en chef Remco Oerlemans 
vertellen vol trots de ge-
schiedenis van 'hun' Hema. 
"In 1970 waren wij zomers al 
zeven dagen per week open 
en in 1990 als eerste zaak 
in Zandvoort zelfs jaarrond. 
Vorig jaar ging een lang ge-
koesterde wens in vervulling 
om de koffieshop, die eerst in 
het midden van de zaak was 
gesitueerd, naar de raam-
kant te verplaatsen." Het 
grappige hiervan is dat de 
cirkel nu rond is, want Rinkel 
was vroeger een lunch-
room… waar zowel de vader 
van Karin als de bij veel men-
sen bekende Emmy gewerkt 
hebben. Het is trouwens 
ook opvallend dat een vier-
tal personeelsleden (Emmy, 
Mark, Karin en Lilian) al bijna 
20 jaar in dienst is. Alle me-
dewerkers krijgen op 12 juni 
een feestavond op het strand 
aangeboden.

In de nieuwe koffiecorner kan 
men genieten van heerlijke 
versgebakken croissantjes en  

Hema Zandvoort

andere verse broodjes en ge-
bak, waaronder vanzelfspre-
kend de befaamde tompou-
ce. Naast de overbekende 
rookworst en de populaire 
hotdog is de ruime sorte-
ring vleeswaren beslist een 
aanrader. Karin: "Wij zijn er 
trots op dat onlangs twee 
van onze dames van deze 
afdeling een reis naar Parma 
(Italië) hebben gewonnen, 
doordat wij bij de tien beste 
filialen met de hoogste om-
zetverhoging zaten. Bij onze 
food afdeling gaan wij weer 
terug naar eenheidsprijzen, 
waar de naamgeving oor-
spronkelijk vandaan komt.” 
HEMA betekent namelijk: 
Hollandse Een heids prijzen 
Maatschappij Am ster  dam. 
De wijnen van de He ma wor-
den vaak als beste genoemd 
in allerlei gidsen, het on-
dergoed is beroemd en dat 
geldt eveneens voor de door 
de computer uitgerekende 
benodigde gordijnstoffen 
en rolgordijnen, die ook on-
line geboekt kunnen worden. 
Hoewel de sortering 'Doe het 

zelf'-artikelen is verminderd, 
geldt dat niet voor de (in alle 
kleuren te mengen) goed-
kopere verf van het merk 
Koopmans, waar de klanten 
zeer enthousiast over zijn.

Jubileumacties
Op 5 juni ontvangt iedere 
klant een 'Hema Zandvoort 
40 jaar' voetbal cadeau. De 
week daarop, waarbij prijzen 
van veertig jaar geleden wor-
den gehanteerd, geldt dat bij 
een besteding van € 10,-. Als 
u van 5 t/m 12 juni een kopje 
koffie of thee nuttigt, krijgt 
u er gratis een mini tom-
pouce bij. En op woensdag 9 
juni kan de jeugd van 13.00 
tot 16.00 uur hun dubbele 
'Bonkies' komen ruilen…

Hema Zandvoort, 
Raad huis plein 1, 
tel. 5712820. www.hema.nl. 
Openingstijden: 
ma. 10.00 (winter 12.00 uur) 
– 18.00 uur, di t/m za. 09.00 
– 18.00 uur, zo. 12.00 – 17.00 
uur en op vrijdagavond koop-
avond tot 21.00 uur.

Ellen Verheij-de Haas is een nieuw gezicht in de Zandvoort-
se politiek. Zij is vier jaar geleden met haar echtgenoot hier 
komen wonen en omdat zij al lid van de VVD was, heeft 
men haar gevraagd om voor deze partij op de kieslijst te 
komen. Maakt u kennis met een jonge politica die plannen 
genoeg heeft.

“Ik woon nu bijna vier 
jaar, samen met mijn man 
Patrick en dochter Noortje, 
in een van de mooiste 
straten van Zandvoort: de 
Haarlemmerstraat. Wij wo-
nen met heel veel plezier in 
Zandvoort en genieten da-
gelijks van de schitterende 
omgeving. Hiervoor hebben 
wij in Den Haag gewoond, 
waar ik ook nog steeds 
werk”, begint zij. Ellen werkt 
als jurist bij het Ministerie 
van Landbouw, Natuur 
en Voedselkwaliteit. Haar 
werk bestaat onder meer 
uit het geven van juridisch 
advies aan de minister en 
het opstellen van regelge-
ving. “Deze baan sluit goed 
aan bij mijn vooropleiding. 
Ik heb namelijk rechten 
gestudeerd in Leiden”, ver-
volgd Ellen. Ze is al een 
poos lid van de liberale par-
tij maar werd in Zandvoort 
pas echt actief. “Hoewel het 
in Zandvoort nu al goed toe-
ven is, zijn er altijd zaken die 
beter kunnen. Ik wilde hier 
heel graag een bijdrage aan 
leveren. Toen ik door het 

bestuur gevraagd werd om 
mij beschikbaar te stellen 
als kandidaat raadslid, heb 
ik dan ook volmondig ja ge-
zegd. Ik vind het niet alleen 
een eer, maar ook een heel 
concrete manier om mijn 
steentje bij te dragen”, legt 
zij haar beweegredenen uit.

Als raadslid wil zij graag 
bewerkstelligen dat iedere 
Zandvoorter zich thuis voelt 
in het raadhuis en zijn me-
ning kan uiten. Zij vindt dat 
er sinds de nieuwe raad ge-
installeerd is er op dat vlak 
al vooruitgang is geboekt 
maar zij wil nog verder gaan. 
“Sinds het aantreden van 
de nieuwe raad is er al een 
eerste stap gezet. Zo is er in 
de Commissie Raadszaken 
gelegenheid voor burgers 
om in te spreken. Ook vind 
ik het belangrijk dat de raad 
en het college goed met 
elkaar samenwerken. Dit 
hoeft zeker geen afbreuk 
te doen aan de eigen taken 
en verantwoordelijkheden, 
maar het verhoogt wel de 
efficiëntie. Verder moeten 

Politiek interview - ELLEN VERHEIJ, RAADSLID VVD 

regels en vergunningen die 
niet noodzakelijk zijn, maar 
wel veel hinder veroorza-
ken, worden afgeschaft. Ik 
zal nieuwe voorstellen ook 
kritisch toetsen op nut en 
noodzaak”, geeft zij aan.

Het toerisme moet, juist in 
deze tijd, een nieuwe im-
puls krijgen! In het coalitie-
akkoord is afgesproken dat 
er een deltaplan Toerisme 
wordt gelanceerd. Doel 
hiervan is onder andere 
om meer verblijfstoeristen 
naar Zandvoort te trekken. 
Dit zal voor de onderne-
mers in Zandvoort de no-
dige inkomsten genereren. 
Bovendien zal het inkomen 
van de gemeente, vanwege 
de toeristenbelasting, ook 
stijgen. “Ik ben ervan over-
tuigd dat het deltaplan ook 
een positief effect zal heb-
ben op het leefklimaat in 
Zandvoort”, en zij staat er 
dus pal achter.

Over de nabije toekomst 
van Zandvoort is zij heel 
uitgesproken: “In 2014 kijkt 
Zandvoort terug op een 
heel succesvolle periode. 
Zandvoort heeft dan de 
Haagse bezuinigingen het 
hoofd kunnen bieden, zon-
der de burgers te confron-
teren met belastingverho-
gingen. Na een feestelijke 
opening is het Louis Davids 
Carré in gebruik genomen. 
De parkeernota, vastgesteld 
in 2010, is een groot succes 
gebleken. Als je door het 
dorp loopt, is het gezellig 
druk. Er verblijven jaarlijks 
vele toeristen voor een lan-
gere periode in Zandvoort. 
De ondernemers hoeven de 
broekriem niet langer aan 
te halen en de terrassen 
zitten vol, ook in de winter.” 
U ziet het, een dame om te 
blijven volgen!

VVD-raadslid Ellen Verhey-de Haas

den. Van 10.00 tot 16.00 uur 
is de Red dingspost noord, 'Piet 
Oud', open voor al het publiek. 
Ook kunnen bezoekers mee 
met het strandvoertuig en 
als het weer het toe laat een 
rondje met de reddingsboot 

maken. De dag is vooral be-
doeld voor potentiële nieuwe 
strandwachten, waaronder die 
uit de eigen zwembadoplei-
ding, maar de ZRB-vrijwilligers 
laten ook graag aan anderen 
zien wat hun werk in houdt.

door Erna Meijer
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Bankstel 
met 3 relax elementen. 
Ideaal om te loungen. 

4 eetkamerstoelen, wit 
met armleggers. Af te halen 

tegen advertentiekosten. 
Tel. 5717726

.........................................................
Garage te koop. 

Onder appartementen-
complex Mezgerstede. 

Vraagprijs: 
€ 26.000,-. 

Tel: 0641750174 
.........................................................

Te huur: 
ruim winkelpand, 

Gasthuisplein 9. 
Te bevragen bij 

Coert van den Brink, 
tel. 06-1089 3548

.........................................................
Jongens en meiden, 

wij van ZSC’ 04 zijn op zoek 
naar leden voor aspiranten 

en pupillen honkbal. 
Info: D. Greef, 5717973 

of W. Balk, 06-36296958. 
www.zsc.nu

.........................................................
Luister zondagavond 

23.00 uur naar ZFM radio 
Het laatste uur, 

waarin Arien verteld over 
haar leven met God

  ........................................................
Zeer stijlvolle 

feesttent te huur. 
Ovale tent 8 x 12, 

brandwerend, 
prijzen inclusief op- en 

afbouw, gratis transport 
regio Zandvoort. 

zie www.feesttentverhuur.info
.........................................................

Te huur GARAGE
in centrum Z’voort, 

groot ca. 30 m2
€ 250,= p/maand

Te huur GARAGE/
OPSLAGRUIMTE

in centrum Z’voort , 
groot ca. 80 m2

€ 795,= p/maand
Te huur GARAGE/
OPSLAGRUIMTE

in centrum Z’voort, 
groot ca. 65 m2

€ 565,= p/maand
Info Greeven Makelaardij o.g.

Telefoon 023-5739234

Behang- en schildersbedrijf 
Arnold Nijkamp 
Tel/Fax 571 31 72 

Mobiel 06-54 264 259 
Voor al uw behang-, 

wit- en schilders-
werkzaamheden 

www.arnoldnijkamp.nl 
.........................................................

Autobedrijf Trade Ard. 
Lid BOVAG en NAP. 

Max Planckstraat 44, 
tel. 5730519 / 06-53498304 

www.trade-ard.nl
.........................................................

Beautysalon MYRNA 
Van Speijkstraat 2/101, 

2041KL Zandvoort. 
Behandeling volgens 

afspraak, ook ‘s avonds. 
Tel. 5720108 of 06-48318230
.........................................................

Auto kopen of verkopen? 
Een dure reparatie, 

onderhoudsbeurt, APK of 
schade?Het kan altijd 

goedkoper!! 
Bel Patrick van Kessel 
06-55383624 of kijk op  
www.autoverkoper.nu

.........................................................
L. Paap medische 

hulpmiddelen
Aanmeten van 
Therapeutische 

Elastische Kousen.
Vergoeding via zorgverzeke-
raar. Bel voor een afspraak 

bij u thuis; 06-51815360
.........................................................

Het Pakhuis, 
een kring  loopwinkel 

waar van alles te koop 
is! Van serviezen en

 glaswerk tot meubels 
en van kleding tot boeken. 

De winkel is geopend 
op don-vrij-zat 10-17 uur. 

Info: 06 - 53693409
Noorderduinweg 48,  
(Corodex) Zandvoort.

.........................................................
Te koop: 

Boek Dik Trom. 
Kluitman ’50 € 2,50; 

ANWB gids  Zuid-Engeland, 
Joegoslavië p.st. € 2,-; 

fietsgids door NL, nw. € 2,-; 
borduurboeken p.st. € 2,50; 
2 bikini’s zgan p.st. € 2,50; 2 
linnen damespantalons, wit, 
mt.38-40, zgan, p.st. € 4,50. 

Tel. 5713509

ZANDKORRELS INVULBON
Met ZandvoortPas korting op een zandkorrel

Particuliere zandkorrel €7,50
Met ZandvoortPas €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 zandkorrel €12,50 (excl.BTW)
Met ZandvoortPas €10,-
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, Kleine Krocht 2
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 verkeerde of onjuiste inhoud 
van Zandkorrels. Zet- en typefouten voorbehouden. 

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

VAN AACKEN 
GLASZETTERSBEDRIJF 
levering en plaatsing alle glassoorten.

NU OOK:
vernieuwen kozijnen & schilderwerk.

vrijblijvende offerte!
023-5720480 / 06-41374921
e-mail: aacken@kpnmail.nl

ZANDKORRELS
Groot assortiment

zomerplanten
• Hangpotten diameter 
 25 cm rijkelijk gevuld
• potgrond
• speciale mengsels 
 voor plantenbakken
• bestrijdingsmiddelen

Van Stolbergweg 1 -  Tel. 57 170 93

APK KEURING
Alle merken vanaf € 29,-

vraag naar de voorwaarden

Bij grote beurt gratis!
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Vormselviering 
in Agathakerk

De vormselviering van de regio Haarlem/Kust van het bis-
dom Haarlem zal dit jaar in de Agathakerk aan de Grote 
Krocht plaatvinden. 35 jongeren uit de regio zullen het sa-
crament ontvangen dat hun steun geeft in hun geloof. 

De jongeren hebben zich een 
jaar lang op deze belang-
rijke mijlpaal in hun geloof 
voorbereid met als thema 
‘Geloof jij het?’. Voorganger 
is de hulpbisschop van 
Haarlem/Amsterdam mgr. 
Jan van Burgsteden die sa-
men met de regionale pas-
tores voor zal gaan tijdens 
de viering en de plechtig-
heid. Het jongerenkoor van 
Haarlem-Schalkwijk ver-

leent muzikale medewer-
king. In Zandvoort worden 
de jongeren begeleid door 
Conny Kramer.

Het vormsel is een sacra-
ment waardoor een ge-
doopte de kracht van de 
Heilige Geest ontvangt om 
zijn geloof standvastig te 
kunnen belijden. De viering 
vindt plaats op zaterdag 5 
juni om 19.00 uur.

Zandvoort à la carte is een maandelijkse rubriek van de Zandvoortse 
Courant waarin wij de restaurants die Zandvoort rijk is aan u voor willen 
stellen. Joop van Nes zal aan de hand van zijn indrukken van het etablis-
sement, gesprekken met de eigenaren, exploitanten of chef-koks en een 
analyse van de kaart u een beeld geven van dit restaurant. De volgorde 
die uw recensent aanhoudt, is puur willekeurig en niet beïnvloedbaar.

’t Geveltje
Een interieur om van te snoepen. Oude foto’s van zowel 
Zandvoort als Amsterdam aan de muur. Warme tinten en 
een vitrine waar verse vis op ijs wordt getoond, zeg maar 
de vangst van de dag. De Zandvoortse Courant ging kijken 
bij het nieuwe restaurant in de Haltestraat op de plaats 
waar in een grijs verleden slagerij Burger was gevestigd. 
Gaat u mee naar restaurant ’t Geveltje! 

Dat er Amsterdamse en Zandvoortse foto’s hangen is niet 
zo verwonderlijk. De eigenaresse, Henny Groenteman, is 
geboren en getogen in de meest Amsterdamse buurt die er 
bestaat: de Jordaan. Ook haar partner komt uit de hoofdstad, 
maar nu zijn ze beide verknocht aan onze badplaats.

Eigenlijk is ’t Geveltje een soort van terrasrestaurant. De 
voorpui kan helemaal open en dan ontstaat er zomaar een 
diep terras, uniek in Zandvoort en perfect voor warme zo-
meravonden. Het is er kraakhelder, ook in de keuken waar 
de chef-kok in de spaarzame vrije minuten staat te poetsen.

’t Geveltje wil zich in Zandvoort onderscheiden door kwali-
teit te brengen voor een gering bedrag. Deze maand ( juni) 
bijvoorbeeld, heeft de chef een mooie partij zeetong op de 
kop weten te tikken. De actie: een zeetong van 600 gram 
(!) met garnituur voor maar € 24,75! Dus kwaliteit voor een 
zeer redelijke prijs, zoals ook uit het onderstaande zal blijken. 
Daar lusten wij wel pap van! 

De voorgerechten op de kaart laten zien dat er in ’t Geveltje 
zonder liflafjes wordt gekookt. Geen trendy ‘mousjes’ of an-
dere ‘rare’ combinaties maar klassiek; in mijn ogen dus de-
gelijk en goed. Waar vind je tegenwoordig bijvoorbeeld nog 
meloen met ham (€ 9)? En dan niet een simpele gerookte 
ham maar een echte Serranoham, afkomstig uit de Spaanse 
bergen van speciaal gefokte varkens! Nog zo een klassieker: 
gerookte zalm op toast (€ 9,50)? Het water loopt mij al in 
de mond. Ook de specialiteit ‘plate Michel’ (€ 14,50), een 
combinatie van Serranoham, gerookte zalm en gamba’s in 
knoflook, zal zeer zeker smakelijk naar binnen gaan.

Zandvoort à la carte

Ook bij de voorgerechten is rekening gehouden met vari-
atie in combinatie klassiek koken. Maar liefst 20 gerech-
ten zijn te bestellen, waaronder 3 vegetarische. Zowel 
de toerist als de lekkerbek vindt er absoluut iets van zijn 
gading. Zo serveert ’t Geveltje bijvoorbeeld een giganti-
sche kogelbiefstuk van maar liefst 250 gram voor € 17,50 
met een saus naar keuze en de benodigde garnituren. Die 
garnituren zijn trouwens voor alle gerechten hetzelfde: 
frites, gegratineerde aardappeltjes en gemengde salade 
en onder het vlees- of visgerecht lekkere gewokte groen-
ten. Intrigerend is het gerecht ‘Karel aan de galg’ (€ 18,50). 
Bij navraag blijkt dat de huisspecialiteit te zijn. Een spies 
met een combinatie van varkenshaas en ossenhaas. Maar 
ook de gegrilde lamskoteletjes (€ 16,50), de flinke portie 
spareribs (€ 15,50) en de mixed grill (€ 19,50), een gerecht 
met vijf soorten vlees, zijn zeker niet te versmaden. En let 
wel: in ruime porties!

Aan de ‘viskant’ 8 verschillende gerechten die lopen van 
gebakken mosselen (€ 13,50) tot doradefilet (€ 17,50). Zoals 
u waarschijnlijk wel weet is uw recensent bijzonder ge-
charmeerd van vis. Ik kan mij dus helemaal vinden in de 
huisspecialiteit ‘visplate’. Helaas (nou ja ‘helaas’?) is dat een 
gerecht dat voor minimaal twee personen te bestellen is. 
Voor deze schotel van diverse vissoorten betaalt u slechts 
€ 18,75 per couvert. Maar ook aan de viszijde staan er klas-
siekers. Wat te denken van kabeljauwfilet in mosterdsaus 
(€ 14,50!) of knapperig gebakken scholfilet (€ 13,50)? Of 
gamba’s ‘Piet’ (€ 19,50), kakelverse garnalen in cognacsaus?

Ook de vegetariër is bij ’t Geveltje aan het goede adres. 
Vegetarische saté (€ 13,50), salade met gebakken gei-
tenkaas (€ 12,50) en een originele Zwitserse kaasfondue 
(€ 12,50) vechten om de meeste aandacht. Voor kinderen 
zijn gebakken kip (€ 7,50) en vissticks (€ 7,50), beide geser-
veerd met frites en appelmoes (ook weer zo lekker klas-
siek!) te bestellen.

Aan de nagerechten heeft ’t Geveltje ook de nodige aan-
dacht geschonken. In prijs variërend van € 3,50 voor een kin-
derijsje tot € 7,50 voor de geheime ‘coupe Ryan’(omschreven 
als: gek maar lekker), staan ook de beroemde Dame Blanche 
en crème brulée op de kaart. Evenals (opnieuw) klassiekers 
als Pêche Melba en sorbet met vruchten en slagroom. Een 
keuze uit totaal 7 nagerechten!

Dan heeft ’t Geveltje ook nog eens gerechten buiten de 
kaart om. Die staan op het schoolbord en wisselen bijna 
dagelijks! Mijn conclusie kan niet anders zijn dan dat er 
bij ’t Geveltje een prijs/kwaliteit geleverd wordt die bijna 
zijn gelijke niet kent.

Restaurant ’t Geveltje, Haltestraat 3, Zandvoort. Voor re-
serveringen belt u tel. 5714738. ’t Geveltje heeft plaats voor 
groepen tot maximaal 50 personen.

door Joop van Nes jr. Schetsen en schilderijen 
van Anna Lies Moen 

In bibliotheek Duinrand zijn de gehele maand juni schet-
sen, tekeningen en schilderijen te zien van Anna Lies Moen. 
Het werk van deze Zandvoortse bestaat uit veelal kleur-
rijke impressies in acrylverf over diverse onderwerpen als 
landschappen en portretten. 

De schetsen en tekeningen 
gaan over dezelfde onderwer-
pen en stammen uit verschil-
lende perioden. “Het moet 
vooral een feest zijn om tus-
sen de werken door te lopen’’, 
aldus Anna Lies voor wie de 
uitnodiging tot exposeren 
op een juist moment kwam. 
Twee eerdere exposities, in 
1997 met foto' s uit Suriname 
en in 2006 met schilderijen, 
oogstten veel lof en waren 
aanleiding voor de bibliotheek 
om haar wederom uit te nodi-
gen. Deze nieuwe uitnodiging 
gaf Anna Lies de stimulans 
om oud werk af te maken en 
nieuwe wegen in te slaan. 

De feestelijke opening vindt 
zaterdag 5 juni om 12.30 uur 
plaats en is voor iedereen toe-
gankelijk. Anna Lies zal dat op 
eigen, persoonlijke wijze doen. 
Haar jeugdvriendin en zange-
res Josee Koning zal voor haar 
komen zingen. 

De expositie is te bezichtigen 
tijdens de openingstijden van 
de bibliotheek.

maandag : 14.00-20.00
dinsdag : 14.00-17.00
woensdag : 10.00-17.00
donderdag : 14.00-17.00 
vrijdag : 10.00-18.00 
zaterdag : 10.00-14.00 

Schilderij van Anna Lies Moen



Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week 
Maak elke 
woensdag,
donderdag en 
vrijdag gebruik 
van de 4 = 2 
actie en dage-
lijks van onze 
dagschotel

Hartelijk welkom in het

www.wapenvanzandvoort.nl 
Gasthuisplein 10

2042 JM Zandvoort 
Tel.: 023-8223780

Maandag en dinsdag gesloten

Medina Woninginrichters 

www.medina-woninginrichting.nl

023-531 78 40 
Haltestraat 56
2042 LP Zandvoort

Aanbieding voor de maand juni: Vouwgordijnen, 
alle merken, gratis meten, gratis plaatsen 10% korting.

(Vouw)gordijnen	 Tapijt
Vitrages	 Vinyl
Luxaflex	 Laminaat
Zonwering	 Parket

Wist u:
dat wij een grote 

sortering lampenvoeten
en lampenkappen hebben?

Pashouders 5% korting

 Hele maand juni voor Pashouders:
Asperge-Beenhamschotel 

100 gram € 1,25
 kijk ook eens op onze website:

www.slagerijhorneman.nl

Daar moet op gedronken worden.
SANTA CAROLINA VISITANA
* Prachtige Chileense Wijn

* In Rood, Wit en Rosé
 Per Fles: € 5,99  2 Stuks nu: € 9,90                         

TEGOEDBON 
VOOR 1 GRATIS 

ZANDKORREL

Bestel nu de ZandvoortPas 2010

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 vanaf 1 januari 2010 tot en  
met 31 december 2010.

Uw op naam gestelde ZandvoortPas 
wordt, tezamen met een welkomstkado, 
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.

Plony’s
Haarwinkel

SIDE DÖNER KEBAB

Kosterstraat 13B, tel.: 06-46155581
Geopend van 12.00 - 24.00 uur 
(t/m 15 juni maandag gesloten)

Voor Pashouders t/m 16 juni a.s.:

Alle pizza’s € 5,--



Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week 

Winkeliers: 
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 
Foto Menno Gorter - Grote Krocht
Massage bij Rosa - www.massagebijrosa.nl
Plony’s Haarwinkel - Kosterstraat
Toerkoop Reisbureau - Grote Krocht

Mode en trends: 
Belli E Ribelli Kinderkleding - Haltestraat
Bibi for Shoes - Kerkstraat
Blitzkickers - Haltestraat 61A
Graveer een keer - 023-888 77 58
Sea Optiek - Haltestraat

Wonen en onderhoud:  
Avenue Living & Giving - Kerkstraat
De Bode woonaccessoires - Kerkstraat
Koene Cleaning Service - 06-1432444
Medina woninginrichters - Haltestraat 
Marlène Sjerps Internet - 06-18868837
Versteege’s IJzerhandel - Pakveldstraat
Rep-it - 023-5719666 / 06-44696001

Horeca: 
Harocamo - Kerkstraat
Het Wapen van Zandvoort eten en drinken - 
Gasthuisplein 
Mollie & Co Restaurant - Verlengde Haltestraat
Open Golf Zandvoort - Duintjesveldweg 
Side Döner Kebab - Kosterstraat
Take Five aan Zee Restaurant - Strand nr 5
Zaras, Café Restaurant - Haltestraat

Lijst van deelnemende bedrijven 
(in alfabetische volgorde) 

info@koenecleaning.nl • 06-14 32 44 44 

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

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 juni

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

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

ZandvoortPas houders 10% korting

Kabel-internet/adsl installateur
helpt bij alle
PC-PROBLEMEN.
Advies en aanleg (draadloos) netwerk.
Ook avonden/weekend.
Rep-it, totaalservice voor
computergebruikers.
023-5719666 of 06-44696001.
Met garantie en KvK.

Startaanbieding:
Pashouders 25% korting

Het  sfeervolle restaurantgedeelte, de 
Brasserie, en het terras van Open Golf 
Zandvoort bieden een mooi uitzicht 
op het golfterrein. “Het is ideaal om na 
het golfen even bij te komen of naar 
het spel van andere golfers te kijken. 
De sfeer bij Open Golf Zandvoort is 
heel gemoedelijk, want de meeste 
mensen die hier komen kennen elkaar. 
Voor veel van hen  is dit een soort van 
tweede huiskamer geworden. Dat is 
natuurlijk altijd leuk om te horen. Als 
team doe je het daar uiteindelijk al-
lemaal voor”, vertelt Giovanni. 
 
Menukaart 
De menukaart van Open Golf Zand-

voort heeft een uitgebreide lunch-
kaart met o.a. bittergarnituur, gewone 
broodjes, luxe broodjes, clubsandwi-
ches en salades. Op de dinerkaart 
staan typische brasserie gerechten 

zoals saté, kip en biefstuk.  “De kaart 
is een mengelmoes van een ‘gewone’ 
ham-kaas tosti tot een luxe clubsand-
wich met alles erop en eraan. Het res-
taurant is natuurlijk ook open voor 
mensen die geen golfers zijn, maar 
hier gewoon lekker willen komen 
eten”, benadrukt Giovanni. De horeca-
manager geeft verder aan dat Open 
Golf Zandvoort veel te bieden heeft. 
“Bij Open Golf Zandvoort kan iedereen 
van elke leeftijd de golfsport op zijn 
eigen niveau beoefenen. Er zijn veel 
mogelijkheden op golfgebied en op 
horecagebied. Van golfclinics voor be-
drijven, particulieren of een familiedag 
met een hapje en een drankje tot een 
drie gangen diner of een barbeque”, 
aldus Giovanni. 
 

ZandvoortPas
Op vertoon van de ZandvoortPas on-
vangt u als pashouder 10% korting 
op de weekspecial. Elke week staat er 
van woensdag tot en met zondag een 
ander gerecht op de kaart. Deze week 
staat de Indonesische schotel op het 
menu voor € 12,50. Een heerlijke uit-
gebreide schotel met rendang, devil 
wings, saté en noedels. Op donderdag 
is de tientjes dag, dan kunnen jaar-
kaarthouders voor € 10,- een introducé  
meenemen en daarna in de Brasserie 
voor € 10,- per persoon eten. 
 
Open Golf Zandvoort, Duintjesveldweg 
3, Zandvoort, tel. 5715743. www.open-
golfzandvoort.nl

Als horeca manager van Open Golf Zandvoort is Gio-
vanni Caffio een druk bezette man. Hij is verantwoor-
delijk voor alles wat te maken heeft met de keuken en 
de bedrijfsvoering van het restaurant. “Onze gasten 
komen bij ons golfen, maar gezellig samen op de club 
een hapje eten of een drankje drinken hoort er ook bij. 
We merken dat het eten en drinken een steeds belang-
rijkere rol gaat spelen. Het is de combinatie van sport 
en socializen die het goed doet”, aldus Giovanni. 

Open Golf Zandvoort is open voor iedereen 

Yvette en Giovanni van Open Golf Zandvoort
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www.vvvzandvoort.nl
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Traditionele vismaaltijd

op het Gasthuisplein

Heerlijk verse vis nuttigen aan lange rijen tafels 

• De vis wordt geleverd door Kroon Vis en uitgeserveerd door leden van De Wurf
• De drankjes worden verzorgd door Wapen van Zandvoort en Café Alex
• De muzikale omlijsting wordt verzorgd door het Zeemans- 
 en smartlappenkoor ‘Zegt het voort’ van Gré v.d. Berg

Maaltijd: € 12,50 per persoon, inclusief 1 consumptie 

Kaarten zijn verkrijgbaar bij:
VVV Zandvoort Bruna Balkenende
Bakkerstraat 2/B Grote Krocht 18
 

“Zegt het voort, zegt het voort...”

Droge voeten, schoon water

Bekendmaking

Watervergunning

Nr. V.50537
Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft 

op 25 mei 2010 een vergunning verleend aan 

Bewonerscommissie Vereniging van 
Eigenaren Flatgebouw voor het herinrichten 

en uit breiden van het parkeerterrein en het 

hierbij verplaatsen van 90 m³ zand in de 

beschermingszone van de primaire kering 

(zeewering) ter hoogte van Burgemeester van  

Alphenstraat 55-57 te Zandvoort

De stukken liggen tot en met 7 juli 2010  

ter inzage in het kantoorgebouw van Rijnland, 

Archimedesweg 1 in Leiden. Voor inzage 

buiten kantooruren moet u een afspraak 

maken: 071-3063451.

Als u belanghebbende bent kunt u tijdens de 

inzagetermijn schriftelijk een gemotiveerd 

bezwaarschrift indienen. U richt dat aan 

dijkgraaf en hoogheemraden van het 

hoogheemraadschap van Rijnland, postbus 156, 

2300 AD Leiden. Na het indienen van een 

bezwaarschrift blijft de vergunning van kracht. 

Wel kunt u, naast het indienen van een 

bezwaarschrift, de Voorzieningenrechter 

vragen een voorlopige voorziening te treffen. 

U richt dat verzoek aan de Voorzieningen-

rechter van de Rechtbank ‘s-Gravenhage 

(sector Bestuursrechtspraak), postbus 20302, 

2500 EH Den Haag.

Voor informatie over de vergunning kunt u 

contact opnemen met de heer Th. van Urk  

van de afdeling Plantoetsing en Vergunning-

verlening, telefoon 071-3063489.

Leiden, 25 mei 2010

GVB verplicht! Inschrijfkosten: Lid OGZ 25,-  incl. BBQ
 geen lid 50,-
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                              Peter Bluijs

tent, rugzak en slaapmatje van de evenaar naar Zanzibar, via 
Swakupmund (toen Zuidwest Afrika, nu het huidige Namibië, 
red.) naar Kaapstad getrokken.

Boeken en kranten 
Bij binnenkomst in zijn nieuwe maisonnette valt meteen de 
hoeveelheid boeken op. Peter is een fanatieke lezer en vooral 
de ruimtevaart heeft zijn voorkeur. Trots laat hij de plakboe-
ken met plaatjes zien die hij als 8-jarige al verzamelde en 
ook de foto’s met handtekeningen van ruimtevaarders uit 
de zestiger jaren. Door het knipselen ontstond ook zijn liefde 
voor kranten. Tijdens zijn diensttijd begreep Peter al snel 

dat wanneer je verder wilde in je leven, studeren het 
beste was. Na vele jaren avondstudie in onder 

andere rechten, marketing en reclame en 
overdag een baan in een boekenzaak 

kwam hij bij De Telegraaf terecht. 
“Het was een geweldige tijd en ik 

kon veel nieuwe ideeën introdu-
ceren waaronder De Reiskrant. 
Ook bedacht ik de Magneet, 
een prijs voor reclamebureaus 
voor het meest creatieve werk 
in arbeidsmarktcommunica-
tie. Dit jaar zijn ze voor de 25e 

keer uitgereikt”, legt hij uit. Ook 
was hij in 1991 initiatiefnemer 

van het nog steeds succesvolle 
Nederlands-Vlaams Dagbladcongres. 

Na zijn Telegraaftijd was hij ruim vijf-
tien jaar Hoofd Marketing bij onder an-

dere het Haarlems Dagblad, Leidsch Dagblad en 
Noordhollands Dagblad. De laatste jaren van zijn 35-jarige 
carrière binnen het concern werkte hij weer bij de Telegraaf 
Media Groep in Amsterdam, bij het Klant Contact Center.

Eén van zijn leukste experimenten die hij presenteerde op 
een internationaal dagbladcongres in Liverpool was ‘the ver-
tical newspaper’. Dat is een krant die je niet horizontaal maar 
vertikaal omslaat waardoor je bijvoorbeeld als forens geen 
overlast veroorzaakt bij je naaste medereiziger.

Ja, en dan nog even terug naar De Klink. Peter is degene 
die De Klink van klein formaat naar A4 formaat bracht en 
meer beeld en kleur introduceerde. De paradepaardjes van 
hem zijn de themanummers, zoals ‘Herinneringen aan de 
tram’, ‘60 jaar Circuit Zandvoort’ en deze maand ‘Kaalslag 
aan de Kust’. Daar is echt heel veel tijd in gaan zitten. Het 
redigeerwerk neemt Marianne op zich en ze kijkt ook kritisch 
naar de rode draad in het verhaal. Zijn laatste Klink zal vast 
en zeker weer een bijzonder themanummer zijn. Heeft hij 
nog plannen voor de toekomst? “Misschien een boek over 
de geschiedenis van Zandvoort, reizen en wie weet weer 
iets anders doen voor de Zandvoortse samenleving”, lacht 
hij geheimzinnig, “wie weet ooit de politiek in?” Met deze 
laatste verrassende woorden klink ik met Marianne en Peter 
op de toekomst in hun mooie en smaakvolle maisonnette. 
Proost, wie weet komen jullie dromen uit.

Dorpsgenoten

De opa van Peter Bluijs, ‘ome Kees’, begon in 
1915 met café Neuf in de Haltestraat, een 
pand dat tot 1851 een Rooms-katholieke 
schuilkerk was. In 1967 nam zoon 
Cornelis Gerardus het café van 
zijn vader over en verbouwde het 
zeer grondig tot café-restaurant 
‘De Kousenpael’. In 1948 werd 
Peter als volkomen verrassing 
na zijn tweelingbroer Martin in 
het ziekenhuis van Amsterdam 
geboren. Peter(tje) groeide voor-
spoedig op en woonde met zijn 
broers en ouders een paar jaar 
boven café Neuf. Eerst ging hij naar 
de kleuterschool van de ‘nonnetjes’ en 
later naar de (oude) Maria School. Peter 
herinnert zich nog goed de ruiming van de 
graven: “Overal lagen de beenderen en schedels; 
daar werd toen niet zo moeilijk over gedaan.” Daarna ging 
hij naar de Antoniusschool in Aerdenhout. Vervolgens fietste 
hij, in de barre winter van 62/63, dagelijks naar het Jac. P. 
Thijsselyceum in Elswout. “Ik heb er fijne herinneringen aan. 
In de Orangerie was links de gymzaal en rechts het hand-
arbeidlokaal waar ik les kreeg van Jaap Zeepvat, die tevens 
brandweercommandant op Zandvoort was. Echter het was 
geen succes en ik ben toen naar de Wim Gertenbach MULO 
gegaan.”

Suriname en Israel
Als dienstplichtig soldaat heeft Peter in 1968 ruim een jaar bij 
de Troepenmacht in Suriname (TRIS) gediend. Van zijn vader 
kreeg hij tijdens het inschepingverlof een filmcamera cadeau 
en hij heeft de hele Surinaamse diensttijd op film vastgelegd. 
Die film is recent met hulp van Cor Draijer en voorzien van 
de muziek uit die tijd op DVD gezet. Tijdens de door Peter 
georganiseerde reünie in 2008, kregen alle dienstmaten de 
DVD cadeau en werd de film op internet geplaatst. Gevolg 
was dat het Ministerie van Defensie Peter mailde of hij de 
originele films wilde schenken, omdat er nauwelijks filmma-
teriaal voorhanden is uit deze koloniale periode. Uiteraard 
een hele eer. Na het VWO vertrok hij ‘zomaar even’ voor een 
paar maanden als vrijwilliger naar een Kibboets in Israel. “Een 
zeer interessant land”, volgens Peter. Trouwens, hij houdt wel 
van verre en primitieve reizen, in 1996 is hij 3 maanden met 

Peter Bluijs

tekst en foto Nel Kerkman

Zeg de naam Bluijs in het dorp hardop en de helft van 
Zandvoort kijkt om. De Bluijsjes zijn actieve en onderne-
mende Zandvoorters waar ook mijn dorpsgenoot Peter 
Bluijs toe behoort. Iedereen kent hem onder andere als 
hoofdredacteur van ‘De Klink’, de kwartaaluitgave van het 
genootschap Oud Zandvoort. Samen met zijn vrouw Mari-
anne heeft hij tien jaar lang veel energie in het blad gesto-
ken. Hij geeft aan dat hij aan het eind van 2010 het stokje 
aan anderen overdraagt. Maar laten we niet op de feiten 
vooruit lopen en vanaf het begin beginnen.

Weer

Temperatuur

Max 20 22 23-24 20-24

Min 11 12 12 13

Zon 95% 95% 90% 80%

Neerslag 5% 5% 10% 45%  

Wind nno. 3-4 no. 3-4 no. 3-4 zw. 3-4

Prachtig strandweer 
op Zandvoort!

Het weekend weerbericht van zandvoort en omgeving

Mei was vooral gedurende 
het midden van de maand 
zo’n beetje het koudst in 75 
jaar tijd en ook de maand 
als geheel gaat ruim 2 
graden te koud de boe-
ken in. Doorgaans komen 
die hooikoortsbrengende 
grassen al begin mei tot 
bloei, maar door het lang-
durige koude weer hebben 
die tot wasdom komende 
grassen een wekenlange 
achterstand.

Na de weekendregens ver-
beterde het weer afgelopen 
maandag en dinsdag al wat. 
Tegen (en in) het weekend 
zijn in Zuid-Kennemerland 
zomerse maxima mogelijk 
tot 25 graden. Deze don-
derdag geeft ook al zo’n 20 
graden met de nodige zon-
neschijn daarbij. We zien 
een langverwacht hoge-
drukgebied eind deze week 
in de omgeving van ons 
land arriveren.

Dit systeem geeft ons een 
fraaie tweede weekhelft 
met veel zon (tot wel 15 uur 
per dag) en waarschijnlijk is 
ook het overgrote deel van 
het weekend nog goed. 
Wel neemt dan de kans op 
een (onweers) bui toe later. 
Vooral op vrijdag en zater-

dag zal het perfect strand-
weer zijn op Zandvoort. 
Veel (verkeers) drukte rich-
ting zeekant zal er dan ook 
zijn. Het zeewater is trou-
wens ronduit koud met 11-
12 graden. 

Voor volgende week ziet het 
er niet helemaal ‘schoon’ 
uit. Waarschijnlijk komt 
een depressie toch weer 
in de buurt van Nederland 
bivakkeren. Een mogelijke 
toename van de wisselval-
ligheid is dan het gevolg, 
maar het blijft wel aan de 
warme kant. Groeizaam 
weer dus waarschijnlijk op 
termijn. 

De huidige mooiweerfase 
is dus geen opmaat tot 
een zeer lange reeks hoog-
zomerse en tropische da-
gen, hoewel de allerlaatste 
kaarten wel zomerpotentie 
hebben. Exact tien jaar te-
rug (in juni 2000) verliep 
de junimaand formidabel 
met in Bentveld bijna twin-
tig zomerse dagen op rij. 
Vervolgens leek de zomer 
in juli helemaal voorbij.

Meer weer (en fraaie foto’s) 
is er op www.weerprimeur.nl

weerman Marc Putto 

Hooikoortsklanten waren gelukkig goed af in de voor-
bije meimaand en de reguliere hoest- en proestperike-
len zijn tot op heden dan ook zo goed als uitgebleven 
bij deze notoire allergielijders. Aan het einde van deze 
week is dat heel anders en komen de grassen uiteinde-
lijk massaal tot bloei.

 Do. Vr. Za. Zo. 
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Sex and the City 2    

Het plezier, de mode, de 
vriendschap: Sex and the 
City 2 brengt het alle-
maal weer terug! Carrie 
(Sarah Jessica Parker), 
Samantha (Kim Cattrall), 
Charlotte (Kristin Davis) 
en Miranda (Cynthia 
Nixon) nemen weer 
een grote hap uit The 
Big Apple. Ze bieden 
het hoofd aan hun hec-
tische levens en lief-
des in een vervolg dat 
werkelijk van het doek 
spat. Wat gebeurt er 
na het jawoord? Het 
leven van de meiden loopt 
op rolletjes, maar het zou niet Sex and the City zijn als er 
niet een paar verrassingen op de loer lagen. 

Pluspunt Zandvoort
Flemingstraat 55

023. 574 03 30
www.pluspuntzandvoort.nl

Schermen 8 t/m 12 jaar
Woensdag 16:00 – 17:00 uur  22 september t/m 15 december 

Website bouwen voor Kids
Vrijdag 16:00 – 17:30 uur  10 september t/m 22 oktober

Digitale Fotobewerking voor Kids
Vrijdag 16:00 – 17:30 uur 5 november t/m 10 december

Faalangst Training 9 t/m 12 jaar
Dinsdag 15:30 – 17:00 uur  20 september t/m 29 november

Sociale Vaardigheden 6 t/m 9 jaar
Dinsdag 15:30 – 17:00 uur  21 september t/m 30 november

Peuters in Beweging 2 t/m 4 jaar
Samen met je (groot)ouders de wereld  
spelenderwijs verkennen
Woensdag 9:30 – 10:30  22 september t/m 1 december

Pimp up your bike / fietsreparatie
Vrijdag 17:15 – 18:45   5 november t/m 10 december

Workshop numerologie
Maandag 13:00 – 16:00  27 september

Omgaan met hyperventilatie / stress
Dinsdag 19:00 – 22:00 uur  28 september t/m 12 oktober

Yoga Actief
Dinsdag 10:00 – 11:30 uur 
20:00 – 21:30 uur  5 oktober t/m 14 december

Hatha Yoga
Vrijdag 11:00 – 12:00 uur  24 september t/m 17 december

Spaans Beginners
Woensdag 19:00 – 20:30 22 september t/m 15 december

Spaans Beginners III en IV (licht gevorderd)
Woensdag 20:30 - 22:00  22 september t/m 15 december

Franse Conversatie I
Donderdag 16:45 – 17:15 30 september t/m 16 december

Franse Conversatie II
Donderdag 15:00 – 16:30 30 September t/m 16 december

Website bouwen en onderhouden
Woensdag 20:00 - 22:00 15 september t/m 20 oktober

Digitale fotobewerking
Donderdag 20:00 – 22:00  16 september t/m 21 oktober

Aquarelleren, Haarknippen, modelleren en epi-
leren volgens Iranese methode, Spreken in het 
openbaar, Boetseren en Beeldhouwen………….

…… Kijk voor het nieuwe aanbod op onze website:
www.pluspuntzandvoort.nl

voor meer informatie en inschrijfformulieren: 
www.pluspuntzandvoort.nl of 023 574 03 30

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

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

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

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

Lekker een avond uit met vriendinnen, lekker bijkletsen, 
filmpje pakken, nog meer bijkletsen, hapje erbij en na-
tuurlijk een drankje. Want anders is het feest niet com-
pleet. En omdat het Ladies Night is, ook nog een tasje vol 
verrassingen. 

Sex and the City 
en sushi’s

U begrijpt het al, Sex and 
the City staat in de bioscoop 
van Circus Zandvoort dan 
centraal. Voorafgaande aan 
de speciale avond serveert 
café Koper aan het Kerkplein 
speciale sushi’s in het kader 
van ‘wie herinnert zich niet 
de scène uit Sex and the City: 
The Movie waarin Samantha 
als een levend sushihapje 

wacht op haar vriendje’ en 
koppelt daar ook nog iets 
speciaals aan vast. Op ver-
toon van een toegangskaart 
tot de Ladies Night ontvan-
gen de dames ook nog eens 
een Dutch Cosmopolitan, 
aangeboden door café 
Koper! Graag reserveren vóór 
vrijdag, in verband met de in-
koop, via 023-5713546.

www.sportinzandvoort.nl
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Strandpaviljoen 
Thalassa 18

sinds 1959

Wat gaan jullie 
zaterdag 12 juni doen?

Wie……wij???

Haringhappen bij
Thalassa natuurlijk!

Aanvang 14.00 uur

Vers aan zee!!!
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De informatie pagina van de sportraad
www.sportinzandvoort.nl

De handballers van Vo-
lendam hebben zaterdag-
avond hun vierde landstitel 
binnengehaald. Na twee 
jaar de titel mis gelopen te 
hebben is deze daarmee 
weer terug in het Noord-

OGZ feliciteert dorpsgenoot 
Mitchell School met zijn knap-
pe 10e plek in de Nationale 
Jeugdkampioenschappen. 
Op de Noord Nederlandse 
sloot hij afgelopen week 
het kampioenschap af met 
een ronde van slechts 70 
slagen! Ook hebben weer 18 
kinderen half mei hun Golf 
Vaardigheids Bewijs (GVB) 

Hollandse palingdorp na de 
kampioenschappen in 2005, 
2006, en 2007. In eigenhuis 
werd E&O na een moeilijke 
eerste helft voor Volendam 
met 30-28, na een ruststand 
van 13-14, verslagen. In Em-

behaald. De jongste slechts 
8 jaar oud. Echt een felicita-
tie waard! Tijdens de interne 
jeugdcompetitie werd er hard 
gestreden om de prijzen. 
Stijn Hermans was opnieuw 
de winnaar, kort gevolgd 
door Diederik Knol en Victor 
Franzen.
 
Dat golf populair is en blijft, 

Zandvoorter opnieuw 
Nederlands kampioen

Open Golf Zandvoort

Onze plaatsgenoot Martijn Cappel, is afgelopen weekend 
opnieuw Nederlands kampioen handbal geworden. De 
keeper van Kras/Volendam won in een best-uit-driestrijd 
de titel van E&O uit Emmen. Volendam is nu voor de vierde 
keer in de geschiedenis landskampioen geworden.

Al jarenlang beoefenen veel dorpsgenoten de golfsport. Ook 
bij de jeugd neemt de populariteit de laatste jaren enorm toe. 
Open Golf Zandvoort (OGZ) mag zich weer verheugen in de 
geboekte successen van de kinderen in de eigen competitie en 
zelfs in landelijk succes van een aantal kinderen die regelma-
tig op Duintjesveld trainen.

blijkt wel uit de enorme 
opkomst van maar liefst 53 
scholieren tijdens de gratis 
vervolg golfclinic die OGZ 
vorige week woensdag or-
ganiseerde naar aanleiding 
van de sportdag van 20 mei. 
Tijdens die sportdag konden 
leerlingen van de groepen 6, 
7 en 8 van de Zandvoortse 
basisscholen proeven aan 
een aantal sporten, waaron-
der golf. Naar aanleiding van 
de enthousiaste opkomst 
tijdens de clinic heeft OGZ 
besloten een extra lesblok 
op de donderdagmiddag in 
te gelasten tegen zeer gere-
duceerd tarief. Heeft u inte-
resse in de snelst groeiende 
sport van Nederland? Neemt 
u dan contact op met Open 
Golf Zandvoort op via tele-
foonnummer 023-5715743 
of gaat u eens langs aan de 
Duintjesveldweg, naast de 
Korver Sporthal.

men hadden de palingboe-
ren al gewonnen met 23-29 
en hadden thuis dus een 
ruime marge.

Wilt u ook handbal spe-
len maar op een wat lager 
niveau? Of wilt uw kind 
ook zo goed laten worden 
als Cappel? Dan kunt u in 
eerste instantie terecht 
bij de afdeling handbal 
van de Zandvoortse Sport 
Combinatie. Daar is Martijn 
Cappel zelf ook ooit begon-
nen en wie weet groeit er 
iets moois uit! Meer in-
formatie over ZSC vindt u 
op www.zsc.nu. Komt u er 
niet uit, dan kunt u uw vra-
gen ook richten aan Wendy 
Vastenhouw via telefoon-
nummer 023-5717470 of 
een e-mail naar handbal@
zsc.nu.



Zandvoortse Courant • nummer 22 • 03 juni 2010

19

Juist ook ouderen in Huis in de Duinen en de aanleunwonin-
gen willen bij voorkeur hun verjaardag altijd vieren te mid-
den van  familie en vrienden.  Vanwege lichamelijke onge-
makken, die komen nu eenmaal met het ouder worden, zijn 
dan vaak de mogelijkheden buitenshuis wat beperkter.  

Voor onze lezers die nu zo rond de zestig jaar zijn, is de foto 
die bij dit artikel geplaatst is niet bepaald nieuw. De ‘Bulli’, 
‘spijltje’ of hippiebus: het zijn zomaar wat bijnamen van de 
Volkswagen (VW) T1. Dit jaar is het 60 jaar geleden dat het 
model in productie ging. Het busje, een idee van de Nederlan-
der Ben Pon, werd ‘cult’! Meer dan 10,7 miljoen exemplaren 
rolden overal ter wereld van de fabrieksbanden.

IVN Zuid-Kennemerland organiseert op donderdag 10 juni 
een excursie door de duinen van het Kostverlorenpark. Het is 
een prachtig natuurgebied met een rijke historie. Het is een 
terrein van ongeveer 15 hectare centraal en beschut gelegen 
in de duinen ten oosten van Zandvoort. Deze maand wordt een onderzoek gestart naar de effecten 

van goede voeding en een betere ambiance bij maaltijden 
in zorginstellingen. Het onderzoek wordt uitgeveord in op-
dracht van de ministeries van Landbouw, Natuur en Voed-
selkwaliteit (LNV) en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
(VWS) laten onderzoek doen.

Verjaardagsmenu in 
Brasserie ’t Duinpannetje

Kent u hem nog… de Volkswagenbus?

Excursie Zeedorpenlandschap 

Onderzoek naar goede 
voeding in zorginstellingen

seniorenpagina
Heeft u tips? Mail dan naar senioren@zandvoortsecourant.nl

Bert Kersting is uitbater en 
chef-kok van Brasserie ’t Duin-
pannetje, het nieuwe restau-
rant in Huis in de Duinen. 
Sinds kort maakt hij het ou-
deren van het huis en/of de 
aanleunwoningen makkelijk 
om, samen met familie en 
vrienden, te genieten van een 
feestelijk verjaardagsmenu in 
het gezellig ingerichte restau-
rant. Naar wens kan het ook in 
een andere ruimte in Huis in 
de Duinen plaatsvinden. 

Het verhaal van de hippie-
bus, zoals de auto sinds jaar 
en dag wordt genoemd, be-
gon in 1947. De Nederlandse 
VW-importeur Ben Pon ont-
dekte tijdens een bezoek 
aan de Volkswagenfabriek in 
Wolfsburg een door fabrieks-
arbeiders gemaakt voertuig, 
dat werd gebruikt om zware 
platen naar de montagehal-
len te transporteren. Pon 
raakte geïnspireerd door het 
wagentje en smeedde het 
plan om een eenvoudig, sta-
biel busje te gaan bouwen 
en hij wist VW-baas Heinrich 
Nordhoff van het idee te 
overtuigen. In 1949 bouwde 
Volkswagen een prototype 

Sterker dan de meeste Zand-
voorters beseffen hebben 
de inwoners van Zandvoort 
de afgelopen eeuwen hun 
stempel gedrukt op het hen 
omringende duinlandschap. 

Van 14 juni tot 9 augustus 
krijgen bewoners van een 
zorginstelling in Veghel een 
andere maaltijd aangebo-
den in een andere omge-
ving dan normaal. Daarna 

Zo langzamerhand begint 
Kersting daarmee steeds 
grotere bekendheid te krij-
gen. Zo heeft hij onlangs 
drie partijen in een week 
moeten organiseren. Onder 
andere voor een negentig-
jarige bewoner met groot 
gevolg verzorgde hij een 
uitgebreid verjaardagsdiner 
en ook de zesentachtigja-
rige mevrouw Nolte vierde 
zaterdag met haar familie 
en goede vrienden haar me-

en op 8 maart 1950 ging de 
T1, zoals het model officieel 
heet, in productie.

Universeel
Het voertuig deed dienst 
als bestelwagen, brand-
weer- en politieauto, ambu-
lance, camper en soms nog 
steeds als ijscowagen. De 
naam ‘Bulli’ kreeg het busje 
van haar eerste klanten. 
Behalve een personenbusje 
(‘bu’ als afkorting) was de 
T1 ook een bestelwagen (in 
het Duits een Lieferwagen, 
dus ‘li’). “Het was, zeker voor 
die tijd, een heel universeel 
wagentje”, zegt Jielis Boet 
van de Volkswagen Bus Club 

Door deze invloed is het 
‘Zeedorpenlandschap’ ont-
staan. Het is een landschap 
dat zich heeft kunnen ontwik-
kelen door kleinschalige men-
selijke activiteiten, onder an-

wordt bekeken wat het 
effect daarvan is geweest. 
De officiële resultaten van 
het onderzoek worden ge-
presenteerd in september. 
Minister Gerda Verburg van 

morabele verjaardagsfeest 
in het restaurant. 

Met keuze uit vijf voor- en 
hoofdgerechten, sauzen en 
zeer gewilde nagerechten 
maakt Kersting het zijn gas-
ten helemaal naar de zin. Een 
uitgebreid menu heeft hij 
voor u ter inzage. Als voorbe-
reiding vraagt hij zijn gasten 
om drie dagen van tevoren te 
reserveren en de keuze van 
het gewenste menu kenbaar 
te maken. 

Voor velen een welkome uit-
breiding van de service van 
het restaurant waar ook de 
familie van bewoner of be-
woonster veel waardering 
voor heeft. Zorgeloos, gezel-
lig en smaakvol een verjaar-
dag vieren met alle technisch 
noodzakelijke hulp direct bij 
de hand. Overigens hoeft het 
niet persé een verjaardag 
te zijn. Elk te vieren feest 
of feestje in de familie van 
bewoners, kan altijd op een 
gastvrije ontvangst rekenen. 
Maak gewoon een afspraak 
met Bert Kersting, bespreek 
alle wensen en u weet wat 
de mogelijkheden zijn.    

Nederland. Volgens Boet 
komt de fascinatie voor het 
busje door de emotionele 
band die veel mensen ermee 
hebben. “Iedereen heeft wel 
een ver familielid dat ooit in 
zo een T1 heeft gereden. Dat 
busje was vroeger een van de 
weinige praktische bestelwa-
gens. En hij ziet er natuurlijk 
goed uit, nog steeds”, geeft hij 
als zijn mening. Volkswagen 
denkt dat het succes van het 
busje komt door de betrouw-
baarheid en de prijs. “Hij was 
robuust, goedkoop en liet 
je nooit in de steek”, zegt 
VW-woordvoerder Manfred 
Grieger.

Gewild
Dat de ‘Bulli’ nog steeds 
gewild is, blijkt wel uit de 
prijzen die voor de busjes 
betaald worden. Een goed 
onderhouden T1 kan zo-
maar € 20.000 opleveren! 
“Het is maar net wat de gek 
ervoor geeft maar er is een 
flinke handel in”, zegt Boet. 
Boet vindt het geweldig dat 
de T1 na 60 jaar nog steeds 
rijdt en zeer gewild is. Veel 
Europeanen vinden in de 
bus een vergelijking met de 
hippies die eind jaren zestig 
door de Verenigde Staten 
van muziekfestival naar mu-
ziekfestival trokken. “Er gaat 
ongelooflijk veel geld in zit-
ten om zo'n busje op de weg 
te houden. Fantastisch dat 
mensen dat er nog steeds 
voor over hebben”, zegt Boet.

dere in het Kostverlorenpark. 
Een landschap dat zich vooral 
door een speciale flora ken-
merkt! Het blijkt namelijk dat 
een aantal soorten planten 
sterk gebonden is aan de dui-
nen in de omgeving van zee-
dorpen. Met name zijn dat 
bijzondere soorten als oorsi-
lene, kegelsilene, nachtsilene 
en wondklaver.

De excursie start om 19.00  
uur vanaf de ingang aan de 
Q.  van Uf ford laan 1. Duur: 1,5 
uur. Deelname is gratis. Aan-
melden vooraf is niet nodig. 
Informatie bij Roelof Boddaert, 
023 - 571 77 73 of kijk op www.
ivn.nl/zuidkennemerland

LNV geeft een toelichting 
op het onderzoek, liet het 
ministerie van VWS weten. 
Het onderzoek, dat de naam 
‘De Genietende Groene 
Tafel’ heeft gekregen, wordt 
gehouden in zorginstelling 
De Watersteeg in Veghel 
(Noord-Brabant) en uitge-
voerd door Wageningen 
Universiteit Research (WUR) 
samen met Phliss, een on-
derneming die eet- en 
drinkconcepten bedenkt. 
Bron: Zorgvisie

Mevrouw Nolte (r) is 86 jaar geworden

Volkswagen T1 alias hippiebus
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Galerij der kampioenen 2009-2010

Zaterdag 5 SV Zandvoort 
Staande vlnr: Jack Goedegebuure, Freek v.d. Meije, Jordy 
Nieuwenhuis, Berry Buytenhek, Michel Schraal, Patrick Haak, 
Geoffry Koper, Klaas Schaap, Branco Bakels.Hurkend vlnr: 
Jeroen van Dam, Mathijs v.d. Brink, Chris Jongbloed, Timo 
Greeven, Aron Kuilder, Marcel Hittinger en Sander Hittinger.

Voetbal

Basketbal

Judo Hockey Jeu de boules 

C2 SV Zandvoort 
Bovenste rij vlnr: Sjors Mans, Justus Hofman, Julian Polman, 
Wesley Sebregts, Mitchel Luiten, Ewout van Cruysen, 
Quentin Huisman, Yasar Schilpzand, Robby Miezenbeek.
Onderste rij vlnr: Siebe de Vries, Willem Zeitzen, Bas Knotter, 
Dino vd Horn, Donny vd Horn, Jim van Kessel. Yobel Gerges 
Ande kon niet aanwezig zijn.

Meisjes D SV Zandvoort
Bovenste rij vlnr:  Coach Robb de Grauw, Senne Bruijn, Britt 
Wortel, Denise Nanaï, Suraja Cakir, Michelle Nanaï. Onderste 
rij vlnr: Cheyenne de Graauw (geblesseerd), Sjanie Hansen, 
Rosa Emmerik, Jasmijn de Graaf, Niene Michielsen, Sophie 
Minnebo. Liggend vlnr: Jackie Stor, Liza Zandvoort.

E4 SV Zandvoort 
Vlnr: Silvio, Joey, Danny, Sigmar, Mauro, David, Rafiq, Benjamin, 
Dylan, keeper Nicky, coach Willem Schilpzand

F1 SV Zandvoort
Vlnr: Branco Uitendaal, Fransie Maes, Kayen Lock, Jelle de 
Haan, Daan Michielsen, Luc Steenkist, Milan van Laere, 
Harley Brouwer. Ezra v.d. Moot kon niet aanwezig zijn.

F7 SV Zandvoort
Staand vlnr: Sydney van den Broek, Rory Roode, Youri Regeer, 
Zee Fischer, Job Kreuger en Mees Sebregts. Zittend vlnr: Cas 
Vriesema, Ruby Roode, Rens Paap, Daan Schmidt.

Glen Koper (13) is zowel Noord-Hollands kampioen als 
Nederlands kampioen  in de klasse tot 46 kg  geworden

Meisjes D1 ZHC
Vlnr: Coach Menno Vriesema, Elise Vriesema, Dana 
Abbenhues, Emma Bos, Sylvana Hopman, Noor Kapteyn, 
Sophie de Droog, Iwa Curic, Sylvanna Maurik, Sabina Ul 
Haq, Michelle Nanaï, Melanie Storm, Anke Kraayeveld en 
Anoek de Winter.

Vlnr: Richard Kerkman, Johan Moelee en Johan Dorsman 
(promotie naar 1e klasse)

Lions H1
Achterste rij vlnr: Ron v.d. Meij, Lars Leferink, Bart v.d. Storm, 
Marvin Martina. Voorste rij vlnr: Robert ten Pierik, Paul Wessels, 
Philip Prins en sponsor Dave Douglas. Roy Fijma, Alain Clark, 
Niels Crabbendam en Ken van Rhee konden niet aanwezig zijn.

Lions H2
Staand vlnr: Peter Sterker, Carl Noyons, Milan v.d. Storm, 
Evert Bol, Jurgen Bos. Knielend vlnr: Sander Verboom, Jeroen 
Gaus, Willem Dortmundt en Bart Zwemmer. Chris Kemp 
ontbreekt op de foto.

Lions U18
Staande vlnr: trainer/coach Marvin Martina, Elias El Bakkali, 
Duco Boukes, Ken van Rhee, Lars Leferink.
Hurkend vlnr: Luka Markovic, Martijn Wessels, Jaap v.d. Mei en 
Luuk Koote. Dwayn Wijkhuize kon niet aanwezig zijn.
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Vergadering college 
De besluitenlijst van de collegevergadering van week 21 en 
de verdere in week  21 door het college genomen besluiten 
zijn in week 22 vastgesteld. De besluitenlijst is in te zien bij 
de Centrale Balie en op de website. 

VOORGENOMEN ONTTREKKING WEGENWET
Bij besluit van 14 september 2009 heeft de gemeenteraad 
het bestemmingsplan “Zandvoort-Centrum” vastgesteld. Dit 
bestemmingsplan voorziet o.a. de herontwikkeling van het 
gebied  gelegen tussen de Grote Krocht, Koninginneweg, 
Prinsesseweg en Louis Davidsstraat.

De bouw van de Brede School aan de Prinsesseweg met daar-
onder de parkeergarage zal eind dit jaar worden opgeleverd.

In 2011 zal worden begonnen met de bouw van het woonge-
bouw op de Hannie Schaftlocatie met daaronder de parkeer-
garage en aansluitend hieraan de bebouwing op de locatie 
Albert Heijn en het Postkantoor.

Overeenkomstig het bestemmingsplan zal een deel van de 
bebouwing gedeeltelijk onder of op de Cornelis Slegersstraat 
en de Louis Davidsstraat worden gerealiseerd.

De betreffende locaties zijn aangewezen als openbare weg, die 
in verband hiermede op grond van artikel 9 van de Wegenwet 
aan de openbaarheid dienen te worden onttrokken.

Het college van burgemeester en wethouders van de ge-
meente Zandvoort is dan ook voornemens de gemeenteraad 
voor te stellen de betreffende weggedeelten te onttrekken 
aan de openbaarheid. 

Ingevolge artikel 11 lid 2 van de Wegenwet is een openbare 
voorbereidingsprocedure van toepassing (afdeling 3.4 van de 
Algemene Wet Bestuursrecht). De tekening waarop de aan de 
openbaarheid  te onttrekken weggedeelten zijn aangegeven 
ligt tijdens de openingstijden vanaf 4 juni 2010 gedurende zes 
weken voor belanghebbenden ter inzage bij de centrale balie 
op het raadhuis, Swaluëstraat 2 te Zandvoort. 

Na de realisering van de bebouwing zal een herinrichting van 
openbare ruimte plaatsvinden.

Gedurende de termijn van de tervisielegging kan een iedere 
belanghebbende schriftelijk dan wel mondeling zijn zienswij-
zen kenbaar maken. Schriftelijk dienen zienswijzen kenbaar 
gemaakt te worden bij het college van burgemeester en 
wethouders (Postbus 2, 2040 AA Zandvoort). Voor mondelinge 
reacties kan een telefonische afspraak worden gemaakt met 
de heer J.A. Sandbergen, de heer E.J. Kok  of de heer M. van 
Minderhout van de afdeling Ontwikkeling en Beheer, telefo-
nisch bereikbaar onder het algemene nummer: 023 - 5740 100. 

Zandvoortselaan gesloten op 8 juni 2010 i.v.m. wegdekon-
derhoud
Op dinsdag 8 juni 2010 zal de Zandvoortselaan worden af-
gesloten voor al het auto en vrachtverkeer i.v.m. onderhoud 
aan het wegdek. 

Alle stembureaus zijn toegankelijk voor kiezers met lichame-
lijke beperkingen en zijn geopend van 07.30 uur tot 21.00 uur.

Iedere kiesgerechtigde mag zelf bepalen in een van de stem-
bureaus de stem uit te brengen. Als u gaat stemmen moet u 
naast uw stempas ook een niet langer van vijf jaar verlopen 
identiteitsbewijs overleggen. Als u zich niet kunt identificeren 
mag u niet stemmen.

Stembureau Oranje Nassau en NS-station:
Het stembureau in het NS Station is bij de Tweede Kamer-
verkiezing op 9 juni a.s. gevestigd in een ruimte in de hal 
van het stationsgebouw. Het stembureau in de Oranje Nas-
sauschool zal gevestigd zijn in het gymnastieklokaal van de 
school, Lijsterstraat 1.

Identificatieplicht:
Ook bij de komende verkiezing moet u zich identificeren met 
een identiteitsbewijs. Dat kan zijn een Nederlands rijbewijs, 
paspoort of identiteitskaart. Bij de verkiezing van de Tweede 
Kamer mag u een rijbewijs, paspoort of identiteitskaart ge-
bruiken dat op 9 juni 2010 (de dag van de stemming) maxi-
maal 5 jaar is verlopen. U mag dus een rijbewijs, paspoort of 
identiteitskaart gebruiken waarop staat “geldig tot 10 juni 
2005”of elke latere datum. 

VERLENGING TERMIJN VOOR HET AANVRAGEN VAN EEN 
VERVANGENDE STEMPAS
De burgemeester van Zandvoort maakt bekend, dat voor de 
op woensdag 9 juni 2010 te houden verkiezing van de leden 
van de Tweede Kamer der Staten-Generaal het voor kiezers 
mogelijk is om een vervangende stempas aan te vragen ui-
terlijk dinsdag, 8 juni 2010 tot 16.00 uur. Nadere inlichtingen 
worden verstrekt door Bureau verkiezingen, Swaluëstraat 2.

Afval
Klein Chemisch Afval 
Op zaterdag 5 juni haalt de ecocar van Sita weer Klein Che-
misch Afval op. Schema: Dirk v.d. Broek 9.00-10.00 uur, Vomar 
10.10-11.00 uur, Tolweg 11.10-12.00 uur

Schoonmaak GFT-containers
Van 14 juni t/m 18 juni worden de GFT-rolemmers schoon-
gemaakt. Dit gebeurt op dezelfde dag als het legen van uw 
rolemmer. Laat uw rolemmer na het legen staan totdat de 
schoonmaakploeg geweest is. Let op: Dit kan ook na 17.30u 
zijn. 

Ingekomen vergunningenaan
vragen
Bouw-, sloop- en reclameaanvragen
Zandvoort:
- Hogeweg 39, veranderen van de woning, ingekomen 25 mei 
2010, 2010-125Lv
- Hogeweg 39, veranderen van de erfafscheiding, ingekomen 
25 mei 2010, 2010-126Lv

Verzonden besluiten
Kapvergunningen verleend 
Kostverlorenstraat 65, één conifeer Leylandii, deze boom staat 

De Zandvoortselaan zal tussen de rotonde Nieuw Unicum 
en de Westerduinweg in Bentveld worden voorzien van een 
nieuwe slijtlaag (bitumen met split). 
De stremming zal duren van 04.00 uur tot maximaal 10.00 
uur. Hulpdiensten, Connexxion, voetgangers en fietsers zullen 
worden doorgelaten.Een omleiding via de Boulevard en de 
Zeeweg zal door middel van borden worden aangegeven. Voor 
en na 8 juni 2010 vinden ook werkzaamheden plaats.  Deze 
werkzaamheden hebben geen invloed op de doorstroming. 
Wel zal de maximum snelheid worden terug gebracht naar 
30 km/uur. De werkzaamheden vinden alleen plaats als het 
weer dit toestaat.

Verkeerscirculatieplan zomerse dagen en evenementen op 
Circuit Park Zandvoort 
In de vergadering van 18 mei 2010 heeft het college van bur-
gemeester en wethouders van Zandvoort het ‘Verkeerscir-
culatieplan zomerse dagen en evenementen op Circuit Park 
Zandvoort 2010’ vastgesteld. Deze treedt in werking op 3 juni 
2010 en ligt gedurende 6 weken ter inzage bij de Centrale Balie 
in het Raadhuis en staat op de website. Het plan vormt het 
beleid met bijbehorende verkeersmaatregelen om gedurende 
drukke dagen in Zandvoort het verkeer zo optimaal mogelijk 
over het wegennet van Zandvoort te sturen. Er is besloten 
het Verkeerscirculatieplan te effectueren op zondag 6 juni 
2010 gedurende het evenement RTLGP Masters of Formula 3. 

Tevens is besloten: Op donderdag 3 juni 2010 de borden E01 
(Verboden te parkeren) van bijlage I van het Reglement Ver-
keersregels en Verkeerstekens 1990 met onderbord ‘Zondag 
aanstaande’ te plaatsen op de volgende locaties: 
- op het Stationsplein (noordelijk parkeerterrein) direct ten 
zuiden van de Van Speijkstraat.
Vergunningshouder voor de desbetreffende wegen, kunnen 
vanaf zaterdag 5 juni 2010 na 16.00 uur tot maandagmorgen 
7 juni tot 12.00 uur gratis parkeren op het De Favaugeplein.

VERKIEZINGEN 2E  KAMER 2010
ADRESSEN STEMLOKALEN
De burgemeester van Zandvoort maakt bekend, dat voor de 
verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Ge-
neraal op woensdag 9 juni 2010 in onderstaande lokaliteiten 
een stembureau is gevestigd.

	 Aanduiding	stembureau	 Adres	stembureau	

 ZANDVOORTS MUSEUM Swaluëstraat 1 
 STRANDHOTEL  Trompstraat 2 
 SUNPARCS ZANDVOORT  
 ORANJE NASSAUSCHOOL Lijsterstraat 1 
 VOORMALIG VVV KANTOOR ingang Schoolplein 1 
 RODE KRUISGEBOUW Nicolaas Beetslaan 14 
 “DE SCHOOL”  Ingang Emmaweg 22
 VOORHEEN DE GEREF. KERK  
 STICHTING PLUSPUNT Flemingstraat 55 
 ZANDVOORT 
 ZORGCENTRUM Herman Heijermansweg 73
 NIEUW-UNICUM Zandvoortselaan 165 
 STICHTING A.G.BODAAN Bramenlaan 2 
 STATION NS Stationsplein 
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Tv op terras mag tijdens WK voetbal Gebieden voor verblijfsontzegging 
Tijdens het komende WK voetbal mogen Zandvoortse ho-
recaondernemers die in het bezit zijn van een exploita-
tievergunning onder bepaalde voorwaarden Tv-schermen 
buiten op het terras zetten. Dat heeft burgemeester Niek 
Meijer onlangs bepaald.

Burgemeester Niek Meijer heeft onlangs de gebieden die hij kan gebruiken om personen 
een verblijfsontzegging op te dwingen in kaart gebracht. In een vijftal gebieden kan hij nu 
personen het verblijf ontzeggen als hij daartoe aanleiding ziet.

Tijdens alle wedstrijden van 
het Nederlands elftal mag er 
zelfs meer geluid geprodu-
ceerd worden dan normaal, 
de norm komt te liggen op 75 
dB(A) en is min of meer een 
unicum. Hetzelfde geldt voor 
alle finalewedstrijden van an-
dere landen. Daarmee wordt 
bedoeld de wedstrijden om de 
achtste, de kwart, de halve fi-
nale plus de finale en de wed-
strijd om de 3e en 4e plaats. 

De verblijfsverboden kan 
de burgemeester opleggen 
na ongeregeldheden in een 
bepaald gebied. Het is een 
beslissing die voortvloeit 
uit de dreigende situatie 
die was ontstaan rondom 
de ongeregeldheden tij-
dens Pinksteren 2008 met 

op de erfgrens en veroorzaakt overlast, zaaknr: 2010-1719

Belanghebbenden die in een eerder stadium zienswijzen 
hebben ingediend, kunnen tegen de bovenstaande beslui-
ten in beroep gaan bij de rechtbank te Haarlem, afdeling 
Bestuursrecht, Postbus	1621	2003	BR	Haarlem. Het indienen 
van een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Een 
schorsende werking wordt pas bereikt nadat de president 
van de rechtbank dat in een voorlopige voorziening heeft 
bepaald. In geval van onverwijlde spoed kunt u een verzoek 
om voorlopige voorziening indienen bij de president van de 
rechtbank te Haarlem. Een dergelijk verzoekschrift dient ver-
gezeld te gaan van een kopie van het beroepschrift. 
Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening 
wordt griffierecht geheven.

Bouw-, sloop- en reclamevergunningen
Zandvoort:
- Van Lennepweg 79 rood, verwijderen van asbesthoudende 
materialen, verzonden 26 mei 2010, 2010-113S
- Koningstraat 23, veranderen van de achtergevel, verzonden 
27 mei 2010, 2010-102Lv
- Burgemeester van Alphenstraat 63, plaatsen van ventilatie-

units op het dak, verzonden 27 mei 2010, 2010-122Rv
- Van Galenstraat 102 t/m 130, geheel vervangen van de ga-
lerijschermen/leuningen, verzonden 27 mei 2010, 2010-121Rv
- Leeuwerikenstraat 12 t/m 16, gedeeltelijk vernieuwen van 
balkonhekken, verzonden 27 mei 2010, 2010-103Lv 

Bezwaarschriften
De hierboven genoemde verleende vergunningen/ genomen 
besluiten liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt ze 
inzien tijdens openingstijden. Belanghebbenden kunnen 
gedurende een termijn van zes weken na bekendmaking 
een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. De datum van 
bekendmaking is de verzenddatum van de vergunning. Indien 
het geen vergunning betreft is dit de publicatiedatum. U richt 
uw bezwaarschrift met vermelding van “bezwaar” in de rech-
terbovenhoek van uw brief aan het college van Burgemeester 
en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort. Het bezwaar 
schorst in beginsel niet de werking van het besluit waartegen 
het is gericht. In geval van spoed kunt u een verzoek om een 
voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter 
van de Rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht,	Postbus	
1621	2003	BR	Haarlem. Een dergelijk verzoek dient vergezeld 
te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift.

Vervolg gemeentelijke publicatie week 22

Centraal	telefoonnummer	
Alle afdelingen zijn bereikbaar via (023) 574 01 00, maandag 
t/m donderdag 8.30 - 17.00 uur en vrijdag 8.30 - 16.00 uur. 

Melding	of	klacht?	
Bel met de Centrale Meldlijn (023) 574 02 00, óf vul op de  
website het digitale formulier in óf stuur een brief naar de 
klachtencoördinator. 

Openingstijden	Centrale	Balie	
Maandag t/m woensdag:  08.30  -  16.00 uur 
Donderdag:  08.30  -  20.00 uur 
Vrijdag:  08.30  -  12.30 uur 
Tijdens de donderdagavondopenstelling kunt u maar voor een 
beperkt aantal zaken terecht: paspoorten en rijbewijzen e.d. 

Openingstijden	begraafplaats	
De algemene begraafplaats en dierenbegraafplaats aan de 
Tollensstraat zijn dagelijks open tussen 08.00 - 18.00 uur. 

Collegelid	spreken?	
Een afspraak maken met een collegelid doet u via het centrale 
telefoonnummer. Daarbij geeft u aan waarover u het collegelid 
wilt spreken. Het kan zijn dat u eerst naar een vakafdeling 
verwezen wordt. 

Voor de overige wedstrijden, 
zijnde de groepswedstrijden 
van de overige landen, gelden 
de reguliere geluidsnormen. 
Ook is bepaald dat een half 
uur voor de wedstrijden tot 
een half uur na de wedstrij-
den van het Nederlands elf-
tal de Haltestraat zal worden 
afgesloten voor alle verkeer.

De voorwaarden waaronder 
deze mogelijkheden bestaan 

Noord-Afrikaanse relschop-
pers uit Amsterdam. Veel 
Zandvoorters en toeristen 
voelden zich toen niet vei-
lig en sommigen werden 
bedreigd. De politie moest 
hard ingrijpen.

Om eventuele ongeregeld-

zijn bekendgemaakt aan de 
horecaondernemers, zodat de 
openbare orde gehandhaafd 
blijft. Een van de voorwaarden 
is dat op elk terras, waar een 
of meerdere buitenschermen 
worden geplaatst, minimaal 
een persoon verantwoordelijk 
dient te zijn voor het ordelijk 
verloop op het terras en de 
directe omgeving daarvan. 
Ook moeten de televisie-
schermen gericht zijn op het 
terras, en wel zodanig dat 
vanaf de openbare weg niet 
kan worden meegekeken en 
mogen er geen alcoholische 
dranken verkocht worden via 
een mobiele tapinstallatie of 
buitenbar. Tevens moeten de 
horecaondernemers de om-
wonenden informeren als zij 
een of meerdere schermen 
op hun terras plaatsen en er 
dient gestreefd te worden 
naar wederzijds begrip. Ook 
kan de politie verordenen dat 
er geen glaswerk op het ter-
ras komt of extra bewaking. 

heden adequaat aan te pak-
ken heeft de burgemeester 
op 7 mei het gebied aange-
wezen waarin eventueel ver-
blijfsontzeggingen opgelegd 
kunnen worden. Het gebied 
bestaat uit de sectoren A, B, 
C, C1 en D. Een aantal gebie-
den overlapt elkaar. 

D
CA

B C1
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ZSC eindigt vijfde 
in veldcompetitie

RTL GP Masters of Formula 3

handbalautosport

In de werkelijk stromende regen hebben de handbaldames 
van ZSC de veldcompetitie met een verliespartij afgeslo-
ten. In Amsterdam werd nipt met 13-12 verloren van AHC. 
ZSC is op de vijfde plaats geëindigd en blijft ruimschoots 
gehandhaafd in de 1e klasse.

Komend weekend vindt op Circuit Park Zandvoort de 20e 
editie plaats van de Masters of Formula 3.  De Masters geldt 
als één van de belangrijkste Formule 3-races in de wereld. 

Hoogheemraadschap 
 van Rijnland
Hugoos
Kroon Mode
Medina Woninginrichters
Motorrijschool Goede
OHD
P. van Kleeff
Pluspunt
Radio Stiphout
Riche aan Zee
Sea Optiek
Sentinel Alarm b.v.
SKiP St. Kdv. 
 Pippeloentje-Pluk
Thalassa Strandpaviljoen 18
Uitvaartcentrum Haarlem
Van Aacken 
 Glaszettersbedrijf
Van der Valk & Swart 
 Notarissen
Vrijehuizenmarkt.nl
VVV Zandvoort
Zandvoortse Vereniging 
 van Huurders
Zeemeermin, viskar

Administratiekantoor 
 K. Willemse
Algemene uitvaartbegeleiding 
 Zandvoort
Autobedrijf KariMo
Autobedrijf Zandvoort 
Beach Club Tien
Bertram & Brood
Bloemsierkunst 
 Jef & Henk Bluijs
Boom Strandpaviljoen 11
Café Fier
Café Oomstee
Cense en van Lingen
Circus Rigolo
Circus Zandvoort
Club Nautique
Corry's Kaashoek
De Vier Geboden/Piripi
Dorsman Assurantiën
Elvitaal
Greeven, Makelaardij o.g.
Groenestein & Schouten 
 Fin. diensten
Harocamo 
Hema Zandvoort

adverteerders
bridge

De score had een grillig ver-
loop. In de eerste helft waren 
de Zandvoortse dames niet in 
staat om AHC bij te houden. 
Bij rust stond er een 9-5 stand 
op het scorebord. Die afstand 
zou te groot blijken om in de 
tweede helft in te halen. In die 
tweede helft legde ZSC wel het 
vuur na aan de schenen van 

Eindstand buitencompetitie 1e klasse B:

  G W Gl V P Dpv Dpt Verschil

1 Legmeervogels 2 14 13 1 0 27 208 128  80

2 Aristos 14 9 1 4 19 237 194  43

3 Monnickendam 14 8 0 6 16 189 152  37

4 Muiden 14 8 0 6 16 122 107  15

5 ZSC 14 6 1 7 13 203 176  27

6 AHC 14 6 1 7 13 174 184  -10

7 VOS 2 14 4 0 10 8 166 174  -8

8 Omega 14 0 0 14 0 141 325  -184

hun tegenstandsters maar  
waren uiteindelijk een punt 
verwijderd van een gelijkspel.
Scores van ZSC: Romena 
Daniëls 6, Martine Balk en 
Elly von Stein ieder 2 en ten 
slotte Lucia v.d. Drift en Laura 
Koning ieder 1 keer. De komen-
de velcompetitie start weer  
in september.De Masters kennen illus-

tere winnaars zoals David 
Coulthard en ex-wereldkampi-
oen Formule 1 Lewis Hamilton. 
Twee Nederlanders wisten de 
Masters ooit te winnen. In 
1993 was het Jos Verstappen 
en vier jaar later Tom Coronel.

Ook nu weer zullen de beste 
Formule 3-coureurs uit de 
competities van onder meer 
Duitsland, Italië, Frankrijk 
en Engeland tegen elkaar 

uitkomen. Het Circuit Park 
Zandvoort pakt, omdat het 
een jubileumuitgave is, flink 
uit. RTL GP is de naamdrager 
en mediapartner van het eve-
nement. Red Bull verzorgt een 
uitgebreid programma, met 
als één van de hoogtepunten 
een Formule 1-demonstra-
tie van Sebastian Vettel met 
zijn Red Bull Racing-F1 bolide. 
Komend weekend vindt ook 
de finale van de Red Bull Kart 
Fight plaatsvindt op Circuit 

Het bridgeseizoen van ZBC zit er weer op en dus zijn de 
uitslagen weer bekend. De woensdagavondcompetitie gaf 
het vertrouwde beeld te zien dat Tiny Molenaar & Wim 
Brandse met ruim verschil de laatste ronde wonnen en 
hierdoor tevens de Truus Hagenbeker als clubkampioenen 
in ontvangst mochten nemen.

Eindstanden bridgeseizoen 2009-2010

Het paar werd tevens be-
kroond met de eerste prijs 
als slemkampioen. Dit suc-
cesvolle paar legde tevens op 
26 mei met 61.67% beslag op 
de Huub Emmenbeker, op af-
stand gevolgd door Nell Boon 
& Eugenie Spiers en Wout 
Bakker & Ko Luykx. 

In het nieuwe seizoen 
2010-2011 keren vier pa-
ren weer terug in de A-lijn: 
Nellie Castien & Alex Kors, 
Margreet van Kuik & Kees 
Blaas, Margriet Busscher  

& Mark Holtrop en Ans  
Ver hage & Els Visser. Van uit de 
lastige C-lijn promoveren drie 
paren met zeer weinig onder-
ling verschil naar de B-lijn: 
Margreet Blom & Mickey 
Wagner, Marit Zwemmer 
& Ron Kaales en Joke van 
Deursen & Maria Emmelot.

Hoewel Dick Polak & Mar tin 
Vergeest op de donderdag 
de laatste competitieronde 
overduidelijk als winnaars 
afsloten, werd het paar Hans 
Hogendoorn & Peter Weijers 

gehuldigd als clubkampioen 
over het hele seizoen. Met 
gelegenheidspartner Fini 
van der Meulen wist Hans 
eveneens de strijd om de 
Koningsbeker te winnen voor 
Bart Overzier & Kees Blaas en 
Lavina Bosschert & Christien 
Huesken.  Ook bood en maakte 
Ho gen doorn de meeste slems  
van alle donderdagbrid gers.  
Vanzelfsprekend werd ook 
hier het seizoen beëin-
digd met promotie en de-
gradatie. De A-lijn wordt  
in september aangevuld 
met Jos & Joke Ovaa, Riet 
Slegers & Nico van der  
Staak, Thea Greve & Peter 
Scholz en Fini van der Meulen 
& Gonny Doll. Voor de C-lijn 
geldt dit voor Frieda Koper 
& Els Nijsen, Agnes Kuijpers 
& Dick Parmentier, Jennes 

Daniëls & Wil van Teese ling 
en Jenny Pieters & Cor van 
Jaarsveld. Een 'close finish' gaf 
de strijd om de topklassering 
in de D-lijn te zien: met een 
verschil van slechts 0,25% pro-
moveren Diny Hogendoorn & 
Cora Klabou voor Betty Beijer 
& Jeanet Drees. Deze dames 
worden vergezeld door Mimi 
van Kervel & Gerry Schuurman 
en John van Deutekom & 
Rieneke Zwarts. Hier bedroeg 
het onderlinge verschil zelfs 
0,23%!

Vanaf woensdagavond 2 juni 
om 19.30 uur gaat de zo-
meravondcompetitie in het 
Gemeenschapshuis weer van 
start. Iedereen kan hieraan 
deelnemen, lid of geen lid 
en vooraf aanmelden is niet 
nodig. 

Het startveld van de Formule 3 in 2009 | Foto: Chris Schotanus

Park Zandvoort. Daarin zal 
ook Zandvoorter Justin van 
Densen te zien zijn. Voor de 
hoofdtribune wordt een par-
cours uitgezet waarop de 
kartrace zal plaatsvinden.

Erik Weijers, COO van Circuit 
Park Zandvoort, heeft er 
duidelijk zin in. “Naast onze 
trouwe partner en banden-
sponsor Kumho Tyres hebben 
wij wederom twee grote mer-
ken aan dit unieke evenement 
weten te verbinden. Red Bull 
is wereldwijd niet meer weg 
te denken uit de auto- en mo-
torsport en het is geweldig 
dat die internationale acti-
viteiten nu ook in Nederland 
navolging krijgen. RTL GP is al 
jarenlang hét platform voor 
autosport op de Nederlandse 
televisie. Voor de 20e editie 
van de Masters krijgen we 
een fantastisch programma. 
Met dit programma, en de 
mogelijkheid om gratis het 
evenement te bezoeken, 
hopen we op volgepakte tri-
bunes waarmee de grootse 
traditie van de Masters kan 

worden voortgezet”, aldus 
Weijers.

Dutch Supercar Challenge
In het bijprogramma rijdt de 
Dutch Supercar Challenge 
drie races. Daarin zal het duo 
Peter Fontijn uit Hillegom en 
Peter Furth uit Zandvoort te 
zien zijn. Fontijn en Furth ma-
ken op hun thuiscircuit hun 
debuut in deze raceklasse. 
“We kijken hier al maan-
den naar uit. We rijden met 
onze BMW M3 GTR, meer 
dan 400 pk sterk. De NVD 
Beveiligingsgroep, met het 
hoofdkantoor in Haarlem, is 
onze hoofdsponsor”, aldus 
een uitgelaten Fontijn. Ook 
Zandvoorter Peter Furth ziet 
het wel zitten. “We maken een 
goede kans op een podium-
plaats. We weten dat we met 
onze BMW rondetijden van 
1.50 kunnen rijden. In de klasse 
waar wij uitkomen moet dat 
snel genoeg zijn voor een top 
drie-klassering. Als het regent, 
nemen onze kansen alleen 
maar toe. Racen in de regen is 
onze specialiteit’, aldus Furth.
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Het wekelijkse nieuwsblad 
voor Zandvoort en Bentveld
www.zandvoortsecourant.nl Zie onze advertentie op de achterpagina 

De Mannetjes

Zandvoort 
in de picture 

tijdens Masters

‘Gelukkig is die gedeputeerde 
afgeserveerd en blijft het 
circuit gewoon van ons’

Circa 43.000 bezoekers waren afgelopen weekend toege-
stroomd om de RTL GP Masters of Formula 3 op Circuit 
Park Zandvoort bij te wonen. Ook het strand zou het druk 
krijgen met de weersvooruitzichten in het achterhoofd. 
Vrijdag en zaterdag hadden de strandpachters niets te 
klagen maar zondag verliep het toch anders dan zij had-
den gehoopt.

De 12e Wandel4daagse, en dus de 7e editie van de tri-
atlon, is dinsdag vanuit het clubhuis van ZHC toch van 
start gegaan. Lange tijd zag het ernaar uit dat er gestart 
kon worden in verband met een weerwaarschuwing van 
het KNMI.

Druk bezochte Masters 
staan weer op de kaart

Wandel4daagse 
toch van start

Het evenement was een echt 
autosportfeest met veel aan-
sprekende races. Daarnaast 
waren ook de demonstraties 
van Sebastian Vettel in zijn 
Red Bull Racing-Formule 1 bo-
lide en oud-Red Bull Airrace-
piloot Frank Versteegh in zijn 
vliegtuig spectaculaire hoog-
tepunten. 

Buiten het circuit om viel de 
drukte reuze mee. De ANWB 
had in de dagen voor het 
weekend via diverse kanalen 
wereldkundig gemaakt dat 
er wel eens een ongekende 
drukte richting de kust zou 
kunnen ontstaan, vooral 
richting Zandvoort omdat 
daar ook nog eens grote 
drukte op het circuit werd 

verwacht. Die gedachte en 
het minder mooie weer op 
zondag moet veel mensen 
op andere ideeën gebracht 
hebben want er zijn slechts 
zo nu en dan wat verkeers-

17 juni inloopavond Parkeerplan
Gemeenschapshuis Zandvoort

tussen 17 en 20 uur

Rond 17.00 uur kon de organi-
satie toch groen licht geven 
omdat hetzelfde weerbureau 
meldde dat het rond 17.30 uur 
droog zou zijn. Bijna voor het 
eerst hebben ze gelijk gekre-
gen en konden rond de 500 
wandelaars van start voor 
de 5 of de 10 kilometer. De 
hoge temperatuur, ook na de 

middagbuien bleef het rond 
de 20˚C, zorgde ervoor dat 
menig wandelaar toch nat 
aankwam, maar dan van de 
zweetdruppels. 

Morgen (vrijdag, red.) worden 
de wandelaars, begeleid door 
een drumband, ingehaald in 
het centrum van het dorp.

Raadhuisplein 14
T. 023-573 64 61 - Zandvoort 

Actie week 23: 
• Desembrood 
 wit of bruin € 2,75
• Kaasbroodje € 1,25

 Actie week 24: 
• Lijnzaad stokbrood € 1,95
• Div. soorten Oranje gebak.

Stap ook eens binnen voor een 
lekker belegd broodje met één 

van onze heerlijke ambachtelijke 
salades en een lekker kopje koffie

Sebastian Vettel bracht voor even de F1 terug naar Zandvoort 
| Foto's: Chris Schotanus

Drukte bij de start

Volgepakte tribunes bij de demonstraties

opstoppingen geconsta-
teerd. Een aantal onderne-
mers in het dorp klaagde 
zelfs omdat het zondag een 
stuk minder druk was dan 
gedacht. Het verkeer dat 
vanaf de Zandvoortselaan 
kwam, werd bij de Tolweg 
richting parkeerterrein 
De Zuid geleid en mocht 
slechts mondjesmaat via de 
Haarlemmerstraat naar het 
centrum.

Ook de uittocht bracht veel 
minder problemen. Een drui-
lerig regenbuitje zo rond de 
klok van 14.00 uur, en later 
behoorlijk wat meer re-
gen, zorgden ervoor dat de 
strandgasten eerder weg 
waren dan de racefans, die 
ook nog eens gespreid weer 
huiswaarts gingen omdat 
na de hoofdrace er nog een 
paar interessante races op 
het programma stonden. ’s 
Avonds was het dorp weer 
voor de Zandvoorters en 
hadden de restaurants nog 
veel van hun voorraad over.

WK-actie bij Sunparks 
Zandvoort aan zee

Zie pagina 6

SCOOTMOBIELEN
ook met PGB (persoonsgebonden budget)

023 - 5 735 735
4-wielfietsen

BETER MOBIEL, Max Planckstraat 44

Auto Strijder
Zandvoort
023-5714565
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waterstanden

Voor reserveringen bel 
023 -  571 57 07

Buiten wordt er nog hard gewerkt... maar binnen is alles klaar!
Kom snel langs en laat u verrassen in ons nieuwe paviljoen. 

familieberichten

SpotlightS

60 jaar
Geloof het of niet, 
maar toch is het waar, 
mijn lieve Mar, 
15 juni alweer 60 jaar.

Proficiat en nog vele 
gezonde jaren toegewenst.
Love You en een smak van Canhoe

Iets te (ver)kopen?

Plaats een Zandkorrel
Zie pagina 10

burgerlijke stand
29 mei - 4 juni 2010

Geboren:
Tomasz Cornell, zoon van: Chace, Jeffrey Brian en: Zurawska, 
Marzena.
Liv June, dochter van: de Vries, Kuno Antal en: van Lierop, 
Pascale.

Ondertrouwd:
Scott, Jan Raymond en: Kunneman, Melanie Issabelle Maria.

Huwelijk:
Meijer, Jacob Willem Dominicus en: Anagnostopoulou, Eleni.
Korstanije, Michiel Sebastiaan en: Huta Galung, Talitha Ewi.
Veens, Jeroen Alexander en: van der Werff, Angelique.
   
Overleden:
Brinck, Johan Frans, oud 84 jaar.
van Beek, Maria Johanna, oud 88 jaar.

Algemene uitvaartbegeleiding Zandvoort
Omdat u voor kwaliteit kiest!

~ Regelen en uitvoeren van de uitvaart 

~ Verzorging van overledene  
~ Begeleiding voor nabestaanden 

~ Persoonlijke aandacht 
    voor U en Uw dierbare 

Dag en nacht bereikbaar

023 -7515 666
Gevestigd in Zandvoort

Evert H. Schweitzer
Voor een stijlvolle en verzorgde uitvaart

UITVAARTZORGCENTRUM ZANDVOORT
Tollensstraat 67, 2041 PR  Zandvoort.

Telefoon (023) 571 32 78.
www.uzn-nederland.nl

UITVAARTCENTRUM HAARLEM
Parklaan 36, 2011 KW  Haarlem.

Telefoon (023) 532 87 50.
www.uitvaartcentrumhaarlem.nl

Sinds 1992
uw uitvaartondernemer in Zandvoort.
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www.zandvoortsecourant.nl

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

Kantooradres: Kleine Krocht 2 • 2042 JN Zandvoort 
Tel 023 – 5732 752 • info@zandvoortsecourant.nl
Openingstijden: maandag en dinsdag 09.00 - 17.00 uur.
Overige dagen op afspraak.
Advertentie acquisitie: Letty van den Brand-Kinderdijk 
Tel. 06 – 4342 9783 • letty@zandvoortsecourant.nl
advertenties@zandvoortsecourant.nl
Bladmanager: Gillis Kok 
Tel. 06 - 460 460 26 • gillis@zandvoortsecourant.nl
Centrale redactie: Joop van Nes 
Tel. 06 – 1448 2685 • joop@zandvoortsecourant.nl
Vormgeving: IR Design Zandvoort 
Kleine Krocht 2 - 2042 JN Zandvoort
Druk: Dijkman offset 
Visseringsweg 40 - Diemen
Verspreiding: ZVO Verspreiders 
Tel. 06-1139 1478 • www.zvo-verspreiders.nl
Uitgever: Zandvoort Press B.V.
Oplage: 9.250 exemplaren

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

colofon

Houdt van oranje!

Kom voetbal kijken in
ons gezellige beachhouse.

Wint Nederland dan…..
voor de voetbalkijkers

een rondje van het huis!

023-5713200
www.beachclubtien.nl

Breng me weg tot aan de brug 
Ik ben zo bang om daar alleen te staan. 
Als wij daar zijn, ga niet direct terug 
maar wacht totdat ik over ben gegaan 
en zwaai me na, 
dan voel ik me veilig en vertrouwd. 

Met grote droefheid geven wij u kennis van het overlijden van mijn 
lieve echtgenoot, onze vader, schoonvader, opa en overgrootvader 

Willem Gerardus de Joode 
- Wim - 

8 juli 1927                                                       4 juni 2010 

W.A. de Joode  - Kloosterhuis 
Renate-Brigitte en Martin 

Francisca en Edwin 
Solaine 

Chris en Monique 
Thomas 

Zr. Dina Brondersstraat 30 
2042 EE  Zandvoort 

Er is gelegenheid tot afscheid nemen en condoleren op woensdag 
9 juni van 19.00 uur tot 20.00 uur in Uitvaartzorgcentrum 
Zandvoort, Tollensstraat 67 te Zandvoort. 

De begrafenis vindt plaats op donderdag 10 juni om 14.00 uur 
op de Algemene begraafplaats aan de Tollensstraat 67 te Zandvoort. 

Aansluitend is er gelegenheid tot condoleren in de ontvangkamer 
van de begraafplaats. 
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Soms gebeurt het. Niet veel 
gelukkig, maar toch. Val ik 
als een blok in slaap, en na 
drie uur ben ik klaar wak-
ker. Nee, ik ga niet mijn bed 
uit! Als ik dat doe, slaap ik 
helemaal niet meer in. Nu 
is het weer zover. Klaar wak-
ker… Op mijn slaapkant. Op 
mijn rug. Dan op m’n rech-
terkant. Terug. Linkerkant. 
Allerlei gedachten schieten 
door mijn hoofd. Die column 
voor komende week. Waar 
zal ik het over hebben? Snel 
schiet ik mijn bed uit. In de 
badkamer ligt een bloknoot 
en pen. Even het beginnetje 
opschrijven. Vergeet ik het 
onderwerp tenminste niet. 
Oké, nu slapen dan… In het 
donker scharrel ik weer te-
rug naar bed. Acht stappen 
vanaf de badkamer. Au. Toch 
nog mijn teen gestoten. Het 
licht aan? Toch maar niet. 
Echtgenoot ligt nét lekker te 
pitten. Ik schuif het warme 
bed weer in. Vier uur slaat 
de kerkklok. Mmmm, pas zó 
laat? O ja. Je moet tellen als je 
niet kunt slapen… een foefje 
van de fysiotherapeut. Begin 
bij 100. Dan 2 eraf en 1 erbij. 
Ik ga lekker liggen en tel; 
100….98….99…97…98…96. 
Het lijkt te gaan werken. 
Ik soezel zachtjes weg en 
schrik overeind. Die ruzie 
met mijn vriendin. Hoe los 
ik dat nu weer op. Wat trek 
ik morgen aan op die re-
ceptie… Kom op! Wat een 
stomme problemen. Ben 
boos op mezelf. Probeer mijn 
hoofd leeg te maken. De 
klok slaat half vijf… vijf uur… 
tóch maar weer gaan tellen; 
100….98…99… Ik tel tot ik bij 
nul ben en slaap nog niet. 
Hoewel. Opeens slaat de to-
renklok zeven slagen. 
“Ik heb zó slecht geslapen”, 
klaag ik die ochtend. “Ja, je was 
onrustig”, zegt echtgenoot, 
“ik sliep ook slecht”. 
“Kom op, je knorde als 
een marmot!”, zeg ik 
geïrriteerd… Ik praat 
tegen het luchtledige. 
Hij staat al onder de 
douche!

Schaapjes 
tellen

column

Lie
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cartoon Komende maandag en dinsdag vergaderen de commissie Raadszaken en de Planning & 
Control gezamenlijk. De commissies zullen zich buigen over het Jaarverslag 2009 en de 
Voorjaarsnota 2010. Beide stukken moeten aangeven hoe het met Zandvoort staat en of 
er bijgestuurd moet worden.

Hare Koninklijke Hoogheid prinses Máxima was afgelopen 
maandag in Zandvoort. Zij was uitgenodigd om een toe-
spraak te houden op een internationale bijeenkomst over 
kinderrechten en financiën. De bijeenkomst vond plaats in 
NH Hoteles.

Willem Paap (SZ) en Jerry Kramer (VVD) maken zich ernstig zorgen over woonstichting De 
Key. Dat hebben de twee gemeenteraadsleden, namens hun fracties en hun collega’s, per 
brief aan het college gemeld.

In het programmajaarver-
slag, inclusief de Jaarrekening 
2009, wordt verantwoording 
afgelegd over de besteding 
van de middelen in het jaar 
2009 per begrotingspro-
gramma. De Voorjaarsnota 
vormt de jaarlijkse start van 
de nieuwe begrotingscyclus 
betreffende het jaar 2011 en is 
het tijdstip voor de opstelling 
van de Programmabegroting 
2011. Deze nota bevat ook een 

Aflatoun, een organisatie die 
zich inzet voor sociaal-finan-
ciële educatie van kinderen, 
organiseerde de conferentie 
die tot en met woensdag 
doorging. 

Op de bijeenkomst spraken 
vertegenwoordigers van re-
geringen, financiële instel-
lingen, kinderrechtenorga-
nisaties en wetenschappers 
over de negatieve gevolgen 
van de wereldwijde econo-
mische crisis voor kinde-
ren. Ook wisselden zij van 
gedachten over manieren 
om deze gevolgen in de toe-
komst te beperken.

Uit onderzoek blijkt dat het 
vaak kinderen zijn die het 

Zo wil de VVD fractie een 
aantal vragen stellen over de 
relatie tussen de gemeente 
en woonstichting De Key. “De 
laatste maanden is De Key 
volop in het nieuws geweest. 
Het waren veelal negatieve 
berichten over Amsterdamse 
woningcorporatie”, aldus het 
liberale raadslid. De brief gaat 
verder: “De VVD maakt zich 
zorgen om het volkshuisves-
tingsbeleid in Zandvoort. Wij 
zijn bang dat ons sociale huur-
woningbezit in de uitverkoop 
gaat om de gaten van wan-
beleid in Amsterdam op te 
vullen. Zo waren er twee jaar 
geleden mooie verhalen om 
vooral met een Amsterdamse 
corporatie te fuseren, ook het 
college heeft hier aan mee 
gewerkt, en zich nooit afge-
vraagd of het niet verstandi-
ger was om met een meer lo-
kale corporatie in zee te gaan.”

Willem Paap zet zich ook in 
voor de sociale volkshuis-
vesting. In een brief aan het 
college verhult hij niet dat 

beknopte 1e Be gro tings rap-
porta ge met inzichten in de 
begrotingsuitvoering van het 
uitvoeringsjaar 2010 tot op 
heden. 

Ook worden de commissiele-
den verzocht zich uit te spre-
ken over de Jaar ver slagen 
met jaarrekeningen van Pas-
werk en de Veiligheidsre gio 
Ken ne mer land, subsidie-
verlening uit het jeugd- en 

meest door crises getrof-
fen worden, in de vorm van 
verslechterde voeding en 
gezondheidszorg of voortij-
dige schoolverlating. Prinses 
Máxima is 'Special Advocate 
for Inclusive Finance for 
Development'. De prinses 
adviseert in deze functie 
Secretaris-Generaal van de 
Verenigde Naties, Ban Ki-
moon, over toegang tot fi-
nanciële diensten en zet zich 
tevens wereldwijd in om fi-
nanciële diensten voor ieder-
een toegankelijk te maken. 

Aflatoun is actief in 39 lan-
den en heeft zich tot nu toe 
ingespannen voor 500.000 
kinderen tussen de 6 en 14 
jaar. 

hij grote zorgen heeft, ook 
voor het aantal banen bij de 
Zandvoortse vestiging van De 
Key. “Eerst kwam De Key met 
sloopplannen van ‘het rode 
dorp’, de omgeving van het 
Rode Kruis-gebouw. Nu zijn 
er vergevorderde plannen 
om de Sofiaflat te slopen. De 
bewoners zijn al opgedra-
gen hun woning te verlaten, 
terwijl er nog geen sloop- of 
bouwvergunning aanwezig 
is, zover wij weten. De grond 
van de Corodex was door de 
Key opgekocht met de inten-
tie er woningen op te bou-
wen. Inmiddels is het geheel 
al weer doorverkocht aan 
een projectontwikkelaar. Het 
riekt volgens ons naar puur 
‘winstbejag’. Inmiddels is be-
kend dat er meer dan 21 ar-
beidsplaatsen op het kantoor 
Zandvoort gaan verdwijnen. 
Welke dat zijn is nog ondui-
delijk”, aldus de sociaaldemo-
craat. Ook de huurharmoni-
satie staat SZ bepaald niet 
aan en dat lichten zij in de 
brief toe: “Sociaal Zandvoort 

Jaarverslag en Voorjaarsnota 
belangrijkste agendapunten

Prinses Máxima was 
maandag in Zandvoort

Gemeenteraadsleden maken 
zich zorgen over De Key

Politiek Aankondiging commissies Raadszaken en P&C

cultuurfonds en een vergoe-
ding voor het gebruik van 
computers door de college-, 
raads- en commissieleden. 
Beide vergaderingen begin-
nen om 20.00 uur. De toe-
gang tot de raadszaal is aan 
het Raadhuisplein. De verga-
deringen zijn ook te volgen 
via de livestream van de ge-
meente Zandvoort: http://
zandvoort.raadsinformatie.
nl/?Commissie=586.

vindt het moeilijk te begrij-
pen waarom De Key heeft 
gekozen voor het aanpassen 
van de huren voor nieuwe 
bewoners. Deze huurharmo-
nisatie gaat naar 98 % van de 
maximaal toegestane huur-
prijs. Dit betekent dat een zit-
tende huurder € 450 betaalt 
en een nieuwe huurder voor 
dezelfde woning € 634 gaat 
betalen. Nog net onder de 
huursubsidiegrens maar het 
moge bekend zijn dat die elk 
jaar lager komt te liggen.”

Beide briefschrijvers wil-
len van wethouder Andor 
Sandbergen weten wat er 
over is van de prestatie-
afspraken die er gemaakt 
zijn. Kramer vraagt zich af 
of een verzelfstandiging 
van de Zandvoortse tak van 
De Key tot de mogelijkhe-
den behoort. Paap geeft 
Sandbergen de suggestie om 
in gesprek te raken met de 
woonstichting en wil garan-
ties dat gemaakte afspraken 
nagekomen worden.

Protestantse gem. Zandvoort
10.00 uur ds.mr. J.W. Verwijs
www.kerkzandvoort.nl

RK Parochie St. Agatha
10.30 uur  Mevr. T. Boddaert
www.aap-parochies.nl

RK Parochie Antonius & Paulus
10.30 uur Pastor C. van Polvliet

kerkdiensten - zondag 
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Strandpaviljoen Boom 11
te Zandvoort
Tel.023-5717580

Op onze ouderwetse manier
Goulashsoep - 3 soorten vlees - Palacinka of

Vissoep - Zeebaarsfilet - Palacinka 

€10,50
Als brunch, lunch of diner. De gehele week door.

Graag tot ziens, fam. Boom

Dierenartsenpraktijk

Mevr. A.C. Dekker - Lukkassen

Spreekuur: ma. t/m vr. 13.00 - 14.00 uur
 ma.- wo.- vr. avond 19.00 - 20.00 uur
 en volgens afspraak

Lijsterstraat 7  -  2042 CH Zandvoort  -  Tel. (023) 571 58 47

Zondag 20 juni vaderdag

Verwen je vader met een taart

in de vorm van een overhemd of

een doos heerlijke bonbons

van Leonidas in een speciale

vaderdag verpakking.

Elke dag vers gebak

van Tummers.

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

             “Kapsalon Yvonne”

De oudste kapsalon van Zandvoort, ”Yvonne”, heeft helaas
per 1 juni 2010 haar deur moeten sluiten.
Ik zal als zelfstandig hairstyliste Evelyn mijn werkzaamheden 
op de woensdag, donderdag en vrijdag voor u blijven voortzetten.
U bent vanaf heden van harte welkom op het onderstaande  adres.  

Sissy’s Salon 
Hogeweg 27 
2042 GD te Zandvoort

Voor het maken van een afspraak vragen naar Evelyn
Tel:023-571 69 69
Mob:06-24 70 34 06

Hairstyliste Evelyn hoopt u hier met dezelfde 
gezellige aandacht en veel plezier weer 

allemaal te mogen ontvangen.

P.s. wegens vakantie ben ik afwezig 
van 14 juni tot en met 28 juni 2010.

SUMMERSALE SUMMERSALE SUMMERSALE SUM-
MERSALE SUMMERSALE SUMMERSALE SUMMER-
SALE SUMMERSALE SUMMERSALE SUMMERSALE 
SUMMERSALE SUMMERSALE SUMMERSALE SUM-
MERSALE SUMMERSALE SUMMERSALE SUMMER-
SALE SUMMERSALE SUMMERSALE SUMMERSALE 
SUMMERSALE SUMMERSALE SUMMERSALE SUM-
MERSALE SUMMERSALE SUMMERSALE SUMMER-
SALE SUMMERSALE SUMMERSALE SUMMERSALE 
SUMMERSALE SUMMERSALE SUMMERSALE SUM-
MERSALE SUMMERSALE SUMMERSALE SUMMER-

Haltestraat 2d (in Jupiter Plaza)           І           Zandvoort           І           T +31 (0)23 576 33 62
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Zes keer per jaar worden de GFT bakken gratis schoongemaakt. 
Komende week is het weer zover. Laat na het legen uw groene 
bak aan de weg staan, deze wordt dan schoongemaakt. Het 
schoonmaken gebeurt met een wagen met speciale appara-
tuur en heet water. 
Omdat het schoonmaken meer tijd in beslag neemt dan het 
legen van de bakken, kunnen de werkzaamheden uitlopen tot 
na 18.00 uur. 

Samen houden we Zandvoort Schoon!?  

Zandvoort Schoon?! = 
SCHOONMAKEN GFT-BAKKEN

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 met de strekking van de 
betreffende partij het eens is 
of niet. Vooral de Piratenpartij 
heeft zich in Zandvoort daar-
aan bezondigd. Misschien 
kent men de gedragscode 
niet maar dat is niet echt 
waarschijnlijk.

WK voor honden 
is al begonnen

Pedigree, fabrikant van 
dierenvoer, is een nieuwe 
campagne gestart om asiel-
honden een beter leven te 
geven. Van ieder verkocht 
product gaat 2 cent naar 
de Dierenbescherming. Dat 
liep in de vorige campagne 
op tot € 138.000. De nieuwe 
campagne startte bij het 
Kennemer Dierenasiel aan 
de Keesomstraat. De nieuwe 
actie moet bij de erkende 
asiels leiden tot de aanleg 
van speelvelden voor de hon-
den. In Zandvoort is er al een 

gerealiseerd waardoor het 
logisch was om hier te star-
ten. De start was een ‘voetbal-
wedstrijd’ tussen Nederland 
en Denemarken, Hollandse 
honden tegen Deense dogs 
en de uitslag was 2-0 in het 
voordeel van de thuisploeg. 
Kijken of de echte mannen 
dat ook lukt maandag!

Amsterdam 
Beach per fiets
Op zondag 13 juni is het zo-
ver, dan kunt u de horeca-
route van Zandvoort naar 
Amsterdam fietsen. In het 
speciale Casablanca boekje 
staat de route duidelijk 
uitgestippeld. Er wordt om 
11.00 uur vanuit de Klikspaan 
in de Haltestraat vertrokken 

en men fietst langs diverse 
gezellige cafés en restau-
rants naar de Casablanca 
in Amsterdam. U ontvangt 
het informatieve boekje 
gratis (normaal € 7,50) en 
een medaille bij aankomst. 
Bovendien krijgt u het eer-
ste drankje in de Casablanca 
ook gratis. Uiteraard zijn de 
consumpties onderweg 
wel voor eigen rekening. 
Voor meer informatie kunt 
u bellen naar Wim Peeters: 
06-51053604.

Laatste 
kaarten vismaaltijd
Er zijn nog enkele kaarten 
voor de vismaaltijd op het 
Gasthuisplein, die weer in 
ere is hersteld, te koop bij 
Bruna Balkenende aan de 
Grote Krocht. Dat maakte 
de organisatie maandag 
bekend. Voor slechts € 12,50 
krijgt u een lekkere vismaal-
tijd en een drankje. Als u dus 
van dit spektakel wilt genie-
ten, moet u snel zijn. De laat-
ste grote vismaaltijd werd in 
1986 op het Gasthuisplein 
georganiseerd. De leden van 
folklorevereniging De Wurf 
zullen de maaltijd serve-
ren, terwijl café Alex en het 
Wapen van Zandvoort voor 
de drankjes zullen zorgen.

Zandvoorters 
kandidaat
Drie inwoners van de ge-
meente Zandvoort zijn 
woensdag 9 juni kandi-
daat tijdens de verkiezin-
gen voor de Tweede Kamer. 
De heer E. Lucassen staat 
op plaats 12 bij de Partij 
Voor de Vrijheid (PVV). 
Mevrouw Nilgün YerIi de 
15e plaats bezet bij Partij 
Eén. De derde verkiesbare 
plaatsgenoot is de heer 
Rodger van Doorn die de 8e 
is op de groslijst de Piraten 
Partij.    
 
Fred Teeven 
flyerde in Zandvoort
Afgelopen zondag heeft 
Tweede Kamerlid voor de 
VVD Fred Teeven, bij de in-
gang van het circuit de ver-
kiezingscampagne van zijn 
partij ondersteund door 
flyers uit te delen aan de 
toeschouwers. De oud-of-
ficier van justitie werd bij-
gestaan door de kersverse 
VVD-fractievoorzitter in de 
Zandvoortse raad Belinda 
Göransson en een aantal 
studenten. De Haarlemmer 
was zeer tevreden over het 
commentaar dat hij kreeg.

Posters overplakt

Een aantal aanplakbiljet-
ten op de verkiezingsbor-
den in Zandvoort zijn door 
andere partijen overplakt. 
Vooral de PVV moest het 
ongelden. Het is in de poli-
tiek niet de gewoonte dat 
andere partijen hun biljet-
ten over die van de collega-
partijen plakken, of men 

Veel zon tijdens straatspeeldag

Scoutinggroep gaat voor Keurmerk100

Op woensdag 2 juni tijdens de nationale straatspeeldag in 
Zandvoort was het een drukte van belang op het parkeer-
terrein bij de Vomar in Nieuw Noord. Twee grote luchtkus-
sens, een grote (water)sjoelbak en een aantal traditionele 
oudhollandse spelletjes maakten deze straatspeeldag tot 
een succes. De straatspeeldag werd georganiseerd door 
stichting Pluspunt in samenwerking met Sportservice 
Heemstede-Zandvoort.

Dit jaar viert Scouting Nederland haar 100-jarig bestaan. 
Ook in Zandvoort zal dit niet onopgemerkt blijven. Scou-
tinggroep The Buffalo’s organiseert op zondag 13 juni een 
gratis inloopfestijn op het Burgemeester van Fenemaplein 
bij het Palace-gebouw. 

Om één uur stonden de eer-
ste kinderen al te trappelen 
om naar boven te mogen 
klimmen op de enorme 
klimwand die was neergezet. 
Ruim 130 kinderen namen 
deel aan de vele activiteiten 
op het parkeerterrein voor 

Tijdens het inloopfestijn 
zal de Zandvoortse scou-
tinggroep proberen het 
Keurmerk100 in de wacht te 
slepen. Dit keurmerk, speci-
aal door Scouting Nederland 
in het leven geroepen, kan al-

pluspunt in Zandvoort.

Recordpogingen
Het fantastische weer en de 
tuinslang gaven een extra 
dimensie aan deze editie van 
de straatspeeldag. De tuin-
slang werd gebruikt voor de 

levensgrote sjoelbak waarin 
kinderen met een soort bo-
dyboard over het water scho-
ten. De sjoelbak was overigens 
onderdeel van een ‘circuit’ met 
recordpogingen. Op alle on-
derdelen kon tijd of konden 
punten gescoord worden. Was 
iemand de snelste dan kwam 
de naam bovenaan de ‘Wall of 
Fame’ te hangen. Maar ja, er is 
altijd wel weer iemand snel-
ler en dan zakte je weer een 
plaatsje.

De winnaars
Gedurende de hele middag 
werden records gevestigd en 
weer gebroken. Het laatste 
uur werd er met name heel 
serieus gestreden om de 
eerste plaats op de ‘Wall of 
Fame’. Uiteindelijk was Zakaria 
Belkrouf de snelste op de zeep-
helling met een tijd van 4 se-
conden. Richard Koper werd de 
winnaar van het watersjoelen 
met 60 punten en Jordy Valies 
werd de onbetwiste winnaar 
op de klimwand met een tijd 
van slechts 11 seconden.

Watersjoelen tijdens de zonovergoten Straatspeeldag

leen verdiend worden met zo-
genaamde ‘100’-activiteiten. 
The Buffalo’s willen gezamen-
lijk een megatekening van 100 
meter maken, waar iedereen 
aan mee kan doen. Ook kan 
dan worden meegedaan aan 

een levend ganzenbordspel 
en een wensballon worden 
opgelaten. Tussen 14.00 en 
17.00 uur is iedereen vanaf 4 
jaar van harte welkom.
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GENIET VAN HET
 WK VOETBAL 

BIJ SUNPARKS ZANDVOORT AAN ZEE

Wij zenden ALLE WEDSTRIJDEN uit

Op grote schermen met vernieuwde beeldkwaliteit!

Voor een gezellige stadionsfeer zijn speciale tribunes geplaatst!

Uw kinderen kunnen mee, 
 wij hebben een speciaal speelgedeelte voor kinderen!

Maak uw dag compleet door voorafgaand 
 of na de wedstrijd gezellig te gaan bowlen of eten.

Actie: tegen inlevering van deze advertentie ontvangt 
u in het uur voorafgaand aan een WK-wedstrijd twee 
tapbier voor de prijs van één. (Actie geldig in de Beach 
Factory t/m 11 juli 2010, maximaal 4 bier per bestelling)

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

DORSMAN.NL OF 023-5714534

VERSTEEGE’S IJZERHANDEL

Pakveldstraat 19 - Hoek Lippleintje - Tel.: 023-571 25 54

Deze vlag 
is te koop bij
de oudste winkel 
van Zandvoort 
voor € 49,50

Leuk voor Vaderdag!

datum wed-
strijd

Laurel & Hardy
open

aanvang 
wedstrijd

wedstrijden

14 juni      11.00 uur 13.20 uur Nederland - Denemarken

19 juni 11.00 uur 13.20 uur Nederland - Japan

24 juni      16.00 uur 20.30 uur Kameroen - Nederland

ZANDVOORT HOLLAND
11 JUNI T/M 11 JULI 2010

H O L L A N D

HOUSE

Drank & spijslokaal
Laurel & Hardy trapt af!

1 1  juni groot WK openingsfeest
vanaf 21.oo00 uur

Drank & spijslokaal
Laurel & Hardy trapt af!

1 1  juni groot WK openingsfeest
vanaf 21.oo00 uur

Vanaf 11 juni is Laurel & Hardy 
 “HOLLAND HEINEKEN HUIS” 

in Zandvoort

sponsored by:
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evenementen agenda
11 Vismaaltijd - Gasthuisplein, aanvang 18.30 uur

13  Muziekpaviljoen - Big Band Buitenlandse Zaken,
 13.30-16.00 uur

13 Kamerconcert - Muziekpaviljoen, aanvang 18.00 uur

13 Kunst- en Antiekmarkt - Gasthuisplein, 
10.00-16.00 uur 

13 Jazz café - SPOOR 5 in café Alex, aanvang 17.00 uur

14 WK: Poulewedstrijd - Nederland - Denemarken, 
 13.30 uur

15 Bingomiddag ANBO - Gemeenschapshuis, 
aanvang 14.30 uur

19 WK: Poulewedstrijd - Nederland - Japan, 13.30 uur

20  Muziekpaviljoen - Rivermen Band, 13.30 – 16.00 uur

20 Kerkconcert - Pianorecital in Protestantse kerk, 
 15.00 uur

22-25 Fiets 4-daagse - Georganiseerd door 
 stichting vierdaagse

juni

VVV Zandvoort: 7 dagen per week geopend!

Straatvoetbaltoernooi 
geweldig succes

Zandvoortse horeca ‘gaat voor Oranje’

Bijna 100 kinderen in een vijftal leeftijdsklassen hebben 
vorige week zaterdag het 6e Oude Halt Straatvoetbal-
toernooi weer tot een succes gemaakt. Het toernooi be-
gint altijd met de ‘grote’ kleine mannen, dit keer die uit 
geboortejaar 2003. Een aandoenlijk schouwspel, met zo 
nu en dan toch wel kinderen met een zeker balgevoel. 

De Zandvoortse horecaondernemers ‘gaan’ voor Oranje. 
Zo goed als alle cafés en aanverwante bedrijven zullen in 
ieder geval alle wedstrijden van Oranje tijdens het aan-
staande WK aan hun gasten voorschotelen. De meesten 
ook alle overige wedstrijden. Ook zijn er diverse ludieke 
en serieuze acties aan de wedstrijden verbonden. Infor-
meert u bij uw stamlokaal welke dat zijn.

Gedurende de dag wordt de 
speelgroep ouder en de dag 
eindigt met de leeftijdsklasse 
die dit jaar 11 zijn geworden of 
worden en dan wordt er al aar-
dig voetbal gespeeld. Nadat 
iedere leeftijdsgroep de wed-
strijden heeft gespeeld, staat 
er een patatje met een drankje 
klaar namens de Oude Halt.

Het inschrijfgeld, zijnde € 3, 
en het opgehaalde geld tij-
dens het toernooi gaat naar 
een goed doel. Dit jaar was dat 
de stichting Cucu (Indonesisch 

voor ‘kleinkind’), een stichting 
opgericht door drie zussen 
Charldorp, die zich bezighou-
den met fondsenwerving om 
het leven van kinderen in de 
Derde Wereld te verbeteren 
onder het motto: “Kansarme 
kinderen verdienen een kans-
rijke toekomst”. De organisa-
tie maakte aan het eind van 
de schitterende dag ook een 
schitterend bedrag bekend 
dat overgemaakt gaat wor-
den. Niet minder dan € 914 
mag de stichting tegemoet 
zien.

Start van het Oude Halt toernooi

Eén van de vele versierde panden

Walk of Fame
Nee, dit artikel gaat niet over de onlangs geplaatste ste-
nen van beroemde Zandvoorters, maar heeft er wel een 
relatie mee. In de Bakkerstraat opent Mae de Rooij naast 
de VVV haar zeer exclusieve zaak in herenoverhemden. 
Als je het fraai ingerichte pand binnenloopt over het bij-
zondere tapijt, beslist een blikvanger, is de associatie met 
de Walk of Fame die voor de deur ligt duidelijk aanwezig.

Mae, die sinds vijftien jaar 
in Zandvoort woont, heeft 
een ruime ervaring in de 
mode. Naast al haar op-
gedane vakkennis, die zij 
graag deelt met haar klan-
ten, geldt voor haar vooral 
het sociale contact. "Het is 
plezierig om iemand onder 
het genot van een kopje kof-

fie of thee goed te adviseren", 
benadrukt zij. 

Het is altijd al haar ambi-
tie geweest om een eigen 
zaak te beginnen en deze 
wordt nu verwezenlijkt met 
'Walk of Fame'. Heel uniek 
in Zandvoort, want zij heeft 
zich gespecialiseerd in zeer 

Advertorial

bijzondere herenoverhem-
den van beroemde merken, 
zoals Le Dûb, John Miller, 
R2, Kenzo en British Indigo. 
Van dit laatste merk, dat 
o.a. gedragen wordt door 
Matthijs van Nieuwkerk 
van 'De Wereld draait door' 
en andere Tv-coryfeeën, zijn 
tevens bijpassende colberts 
voorradig. 

Mae vertelt enthousiast: 
"Gelukkig wordt de man van 
tegenwoordig veel modebe-
wuster en is hij niet meer 
bang zich te onderscheiden 
met een modieus (getail-
leerd) overhemd, gemaakt 
van linnen of strijkvrij katoen. 
Indien gewenst met extra 
mouwlengte en in de maten 
small t/m xxl.  Mijn collectie 
met ruim 320 shirts leent 
zich vooral voor mannen die 
geen stropdas willen dragen. 
Die verkoop ik dan ook niet, 
maar daarvoor in de plaats 
heb ik geweldig mooie, twee 
meter lange, zijden shawls in 
prachtige dessins." Een zeer 
apart cadeau voor de ko-
mende Vaderdag, waarmee 

hij bijzonder blij zal zijn! 

Dat geldt eveneens voor 
de WK-shirts van Le Dûb. 
Prachtige, beschaafde over-
hemden in wit en blauw 
met kleine oranje accentjes 
en bijvoorbeeld een rood/
wit/blauw streepje aan de 
binnenkant van de boord, 
beslist een 'eyecatcher', voor  
€ 59,95. U krijgt  € 10,00 
open  ings korting en er  
wordt € 2,50 per hemd over-
gemaakt naar de Stichting 
Spieren voor Spieren.

Naast de genoemde col-
berts van British Indigo 
voert Walk of Fame ook 
het bekende merk Luciano 
Baroni en kunt u er ook te-
recht voor bijzondere man-
chetknopen of speciale 
bretels. Kortom, Zandvoort 
is weer een klassezaak rijker 
geworden…

Walk of Fame, Bakkerstraat 
2A, Zandvoort. Tel. 5735902. 
Geopend van dinsdag t/m 
zondag van 10.00 – 19.00 uur. 
www.walkoffameshirts.nl

Het interieur van Walk of Fame

Een paar hebben we er-
uit gelicht. Zo heeft Laurel 
& Hardy een hele poule 
opgezet die moet leiden 
naar een winnaar die uit-
eindelijk een mooi bedrag 
voor zijn of haar kennis 
kan opstrijken. Via een van 
tevoren ingevuld formulier 
kunnen punten verkregen 
worden en wie de meeste 
punten heeft wint ‘de pot’. 
Café Koper organiseert na 
afloop van de wedstrijden 
van Nederland een voetbal-
quiz met leuke prijzen die 
door bekende Zandvoortse 
sportverslaggevers gepre-
senteerd wordt. Café Joy, 
in het souterrain van ho-
tel Keur aan de Zeestraat, 
heeft zelfs een hele tribune, 
het lijkt wel een stadion, in 
de zaak gebouwd zodat de 
gasten allemaal een goed 
uitzicht hebben op het gro-

te scherm. Natuurlijk vragen 
de ondernemers aan hun 
gasten zich uitbundig in het 
oranje te steken en bij suc-
ces van ‘onze jongens’ een 
gezellig feest te bouwen. 
De Zandvoortse Courant is 
ervan overtuigd dat dat ze-
ker zal gebeuren.

Straten, pleinen 
en woonhuizen
Niet alleen de Zandvoortse 
horeca laat zien achter 
Oranje te staan. Het aange-
zicht van onze woonplaats 
begint zo langzamerhand 
ook behoorlijk oranje te 
kleuren. Hele straten, plei-
nen maar ook woonhuizen 
of –blokken en flatgebou-
wen, zijn nu al in de stem-
ming voor het vrijdag te be-
ginnen voetbalfeest in Zuid 
Afrika. Veel voetbalplezier de 
komende weken!
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Karim en Mo
www.autobedrijfkarimo.nl

Curiestraat 10, 2041 CD Zandvoort T. 023-5733792
F. 023-5733793 E. autobedrijfkarimo@planet.nl

Onderhoud en reparatie alle merken
Occasions in - en verkoop

APK

NIEUWE SHOWROOM

WK ACTIE
10% KORTING

11 JUNI T/M 11 JULI

op alle goederen, zoals o.a. 
• reclameartikelen
• relatiegeschenken
• promotionele kleding

Noorderduinweg 48
2041 CA Zandvoort

Tel. 023 - 57 201 69 • Fax 023 - 57 185 23
info@exprom.nl • www.exprom.nl

Wekelijks de krant lezen op internet?
surf naar www.zandvoortsecourant.nl

Petra Geusebroek
Financiële Diensten

Lifestyle Planningen, Hypotheken,
Herfinanciering, Kredieten,

Pensioen en (echt)Scheidingen.

Voordeel dat ik niet gebonden ben 
aan kantooruren en locatie. Ik kom 
bij u thuis of op de locatie welke voor 
u het beste uitkomt. 
Kijk voor meer informatie op mijn site 
www.sevenforlife.nl 
of bel 06-19312574 / 023-5715963

Ontslagvergoeding aan 
geboden?
Ik geef u graag advies welke 
oplossing bij uw persoonlijke 
situatie past. Financieel risico 
ontslag afdekken? 
Laat u goed informeren

Meer dan Hypotheek Advies

Info@sevenforlife.nl

Zondag 20 juni
Paranormale strandbeurs

Geopend van 11.00 tot 17.00 uur
Entree € 4,50

Doorlopend lezingen

Paviljoen 16/Meyer aan Zee
Boulevard Barnaart te ZANDVOORT

(ter hoogte van het Palace Hotel)
Verdere info:www.mooyspiritcentrum.nl

Meijboom Schoonmaakorganisatie B.V.
 is op zoek naar een

parttime schoonmaker 
m/v

 

die voor een relatie in Zandvoort 
bouwketen wil schoonmaken.

 
Werktijden: dagelijks 

(totaal 10 uur per week)
 Salaris: Conform C.A.O.

 
Voor inlichtingen kunt u bellen met ons  

kantoor in Rotterdam. Telefoonnr. 010 – 461 25 00 
of u kunt uw cv mailen aan 

info@meijboom.com.

Medina Woninginrichters 

www.medina-woninginrichting.nl

(Vouw)gordijnen	

023-531 78 40  •  Haltestraat 56  •  2042 LP Zandvoort

Tapijt

Vitrages	

Vinyl Luxaflex	

Laminaat

Zonwering	Parket

Boudewijn’s Visservice
SINDS 1951

Ze zijn er weer!!
HOLLANDSE NIEUWE

En op zaterdag 12 juni en zondag 13 juni ouderwets haring happen 
aan een oud hollandse haringkar (Vers van het mes garantie)
Dit samen met een koude verrassing.

U vindt ons op de boulevard nabij Holland Casino
en op het strand (zuid) van Zandvoort.
Tel: 06-21859577

www.visschotels.com • www.boudewijnsvisservice.nl

De huisartsen van het Beatrixplantsoen 1B, laten u weten dat tot hun spijt dr. J. Schoorl,
oogarts, per 01 mei 2010 zijn werkzaamheden heeft moeten staken. Dit i.v.m. 
het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Ook zijn werkzaamheden 
in het Kennemer Gasthuis heeft hij gestopt.

Gelukkig hebben wij de oogartsen P. Fritsche en G. Tangelder van het Oogheelkundig
Centrum Haarlemmermeer bereid gevonden om de oogheelkundige zorg in Zandvoort 
voor u te continueren. Ze zullen spreekuur houden op donderdagmiddag te Zandvoort 
op het Beatrixplantsoen 1B.

Voor afspraken dient u het volgende nummer te bellen:023-5650357 
Oogheelkundig Centrum Haarlemmermeer, Hoofdweg 634 te Hoofddorp
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De ondernemersgeest in Zandvoort is gelukkig de laatste tijd duidelijk weer in opmars. Tal-
rijke (leegstaande) winkels krijgen een nieuwe bestemming en daar bevindt zich sinds 22 mei 
ook 'Beach Boutique Banana Moon' onder. In het voor vele dorpsgenoten bekend staande 
voormalige winkeltje van 'Juweliertje van Lansdorp' is zeer professioneel omgesprongen met 
de kleine ruimte, waardoor naast de verkoopruimte nog twee paskamers zijn gerealiseerd. 

Eigenaresse Anne-Laure 
Moe   ren  burg is er in geslaagd 
om als eerste zelfstandige 
zaak ('authorised retailer') 
in Ne derland het wereld-
wijd bekende concept van 
het gerenommeerde merk 
Banana Moon op het gebied 
van damesbadkleding te mo-
gen voeren. Zij is als geboren 
Française allang hiermee be-
kend en het leek haar nu een 
ideale mogelijkheid om dit 
merk in deze omgeving te 
introduceren.

Dit van oorsprong in Monaco 
opgerichte bedrijf heeft in 
Frankrijk inmiddels 100-150 
shops en wereldwijd nog 
eens ruim 50, variërend van 
Las Vegas, Mexico, Dubai, 
Johannesburg tot Sharm el 
Sheikh in Egypte aan toe, 
met nu Zandvoort als nieuw-
ste vestiging! Anne-Laure: 
"De Californian Beachware 

Banana Moon

collectie is heel modieus, 
fris van kleur en onderling 
zeer goed te combineren. 
Dat geldt niet alleen voor de 
sprekende dessins, maar in 
het bijzonder voor de vele bi-
kinimodellen in zowel boven-
stukjes als broekjes. Naast 
een aantal complete setjes, 
badpakken en tankini's kan 
een keuze worden gemaakt 
uit triangel-bh's met of zon-
der beugels en ook de hippe 
bandeaus zijn volop voor-
radig. De broekjes zijn even-
eens in elke gewenste lengte 
te koop, van piepklein tot het 
shortmodel.” De prijzen lig-
gen tussen de € 60 en € 80 
per set en de maatvoering 
loopt van 36 t/m 44.

Om de badkleding helemaal 
af te maken en als een hip-
pe Miss Banana Moon naar 
het strand te gaan, verkoopt 
Anne- Laure -uitsluitend van 

hetzelfde merk- bijpassende 
accessoires als pareo's, rokjes, 
tunieken (die ook geweldig 
staan op jeans), tot slippers, 
tassen, hoeden en handdoe-
ken aan toe. U moet beslist 
binnenkort een kijkje gaan 
nemen, u zult verrast zijn 
over de vele mogelijkheden. 
Gegarandeerd zal het moei-
lijk zijn om niet tot aanschaf 
van één of meerdere leuke 
setjes over te gaan! 

Het is beslist haar intentie 
om ook in de wintermaan-
den open te zijn en zij zal dan 
de collectie uitbreiden met 
bijzondere lingerie.

Banana Moon, Kerkstraat 33, 
is op maandag van 12.00 tot 
18.00 uur geopend. Dinsdag 
t/m donderdag van 10.00 
tot 18.00 en vrijdag t/m zon-
dag van 10.00 tot 21.00 uur. 
www.banana-moon.nl.

door Erna Meijer

Groots feest bij SKIP

Brandveilige versiering tijdens WK

Paranormale strandbeurs

De Stichting Kinderdagverblijven Pippeloentje en Pluk 
(SKIP) bestaat 20 jaar. Dat heugelijke feit werd afgelopen 
zaterdag onder prachtige weersomstandigheden uitge-
breid gevierd. Het eerste kinderdagverblijf werd in 1990 
gestart in de Van Heuven Goedhartschool.

Het WK voetbal staat voor de deur. Zandvoort begint lang-
zaam oranje te kleuren. De vele versieringen, helaas nog 
te vaak van brandbaar materiaal, kunnen gevaarlijke situ-
aties tot gevolg hebben. Brandweer Kennemerland vraagt 
burgers alert te zijn op de brandveiligheid.

Op 20 juni organiseert Lona Mooy een paranormale beurs 
in Zandvoort. Als locatie koos zij voor het strand, namelijk 
de intieme sfeer van paviljoen Meijer aan Zee (16). 

Nu, twintig jaar later, be-
stiert Relinde Adegeest met 
circa 20 (parttime) mede-
werkers Pippeloentje aan 
de Quarles van Uffordlaan 
en Pluk in het Darwinhof in 
Nieuw Noord. In totaal wor-
den 120 tot 130 kinderen in 
de leeftijd van 0 tot 4 jaar 
liefdevol opgevangen.

Slingers, vlaggen, papieren 
vlaggetjes, boa’s en andere 
versieringen vliegen gemak-
kelijk in brand met alle ge-
volgen van dien. Burgers zijn 
zelf verantwoordelijk voor 
een brandveilige omgeving. 
Straten worden versierd en 
oranjematerialen worden 
aan huizen bevestigd. Dat 
geldt ook voor de aanrij-
routes die de hulpdiensten 

De beurs is voornamelijk ge-
richt op het toegankelijker 
maken van de paranormale 
wereld. Er zullen verschil-
lende disciplines aanwezig 
zijn. Alle geselecteerd op 
hun kunnen. De meeste 
zijn al jaren actief en heb-
ben vaak een goed lopende 

In het Kostverlorenpark was 
op een bijzonder speelse ma-
nier met veel hulp een span-
nend parcours uitgezet. Daar 
konden alle kinderen, prach-
tig geschminkt, met papa's, 
mama's, opa's en oma's op 
zoek gaan naar clown Bumba 
in zijn circus of schatgraven 
bij de vervaarlijk uitgedoste 

moeten volgen. Ambulances 
en brandweerauto’s moeten 
gemakkelijk bij de huizen 
kunnen komen.

Er zijn een paar eenvou-
dige regels bij het versieren 
van de openbare weg. Zorg 
dat versieringen boven de 
openbare weg hoger dan 
4,20 meter hangen en houd 
een breedte van tenminste 

praktijk. Bezoekers kunnen 
persoonlijk kennismaken 
met mediums, kaartleggers, 
healers, etc. Tevens zijn er 
tal van lezingen, waaronder 
helderziende waarnemingen 
van Leo Roodveldt, Bewust-
Zijn van Monique van den 
Bel, engelenenergie van Else 

Piet Piraat. Bij kabouter Plop 
werd een ieder heel hartelijk 
ontvangen met een stukje 
taart. Vele ouders hadden 
zich bijzonder creatief in de 
keuken getoond en dat resul-
teerde in wel twintig prachtig 
versierde taarten, banketbak-
kerskwaliteit waardig. Alle 
opgeslagen energie konden 
de kinderen kwijt bij Mega 
Mindy, waar allerlei klauter-
spelletjes mogelijk waren en 
daarna was het volop mee-
dansen en zingen met K3!

Aan het eind van de middag 
was het eveneens smullen 
geblazen bij de barbecue voor 
de uitgenodigde kinderen en 
ouders. Ten behoeve van de 
stichting Heppie, die onder 
andere vakantiekampen or-
ganiseert voor kinderen in 
moeilijke situaties, kon een 
ieder foto's laten maken als 
een Pippeloentje beer. De to-
tale opbrengst wordt nog be-
kend gemaakt. Het was een 
bijzonder geslaagde feestdag 
waar jong en oud van heeft 
genoten.

3,50 meter vrij. En gebruik 
natuurlijk brandveilig mate-
riaal. De meeste brandveilig-
heidsregels gelden het hele 
jaar door en voor iedereen. 

Tips voor 
brandveilig versieren
• Goede versiering is niet 
gemakkelijk ontvlambaar, 
dit staat vermeld op de ver-
pakking. Niet alle rood, wit, 
blauw of oranje vlaggetjes 
die in de handel zijn hebben 
de juiste brandvertragende 
kwaliteit. Verzeker u ervan 
dat u brandveilige versiering 
aanschaft en aanbrengt.
• Houd versiering op mini-
maal 50 centimeter afstand 
van spotjes en andere appa-
raten waarvan de oppervlak-
tetemperatuur kan oplopen. 
Dus ook van de televisie.
• Zorg dat versieringen bo-
ven de openbare weg hoger 
dan 4,20 meter hangen. 
Houd een breedte van ten-
minste 3,50 meter vrij.

Op bezoek bij kabouter Plop

Let op dat de versiering brandveilig is
van Scheppingen. Verdere 
onderwerpen zijn Quantum 
Touch, Munay-Ki, Licht op de 
Schaduwkant van het leven.

De beurs vindt zondag 20 
juni van 11.00 tot 17.00 uur 
plaats bij strandpaviljoen 
Meijer aan Zee (16). De en-
treeprijs bedraagt € 4,50, 
kinderen tot 12 jaar gratis. 
Kijk voor meer informatie op 
www.mooyspiritcentrum.nl
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Nagelstyliste worden?? 
De opleiding 

tot nagel styliste 
begint met de gratis 
introductie avond bij 
A.B. Nails in Haarlem. 

Schrijf je in via 
www.abnails.nl 

of bel 023-5245005.
.........................................................

Pedicure Beata Visser 
Ge specialiseerd 

in de diabetische 
en reumatische 

voet- en nagelcorrectie. 
Tel. 06-52461796 / 

023-5715921. 
Bilderdijkstraat 22, Zandvoort. 

Diabetische en 
reumatische voet 

worden vergoed door 
zorgverzekeringen.

.........................................................
Onze poes Gijs 

is weggelopen. 
Hij is wit met oranje vlekken. 

Lani en Jaiden 
missen hem erg. 

Omgeving Nieuwstraat. 
Gijs is heel aanhankelijk. 

Tel 06-30388279
.........................................................

Te koop: 
bedomranding ‘Hülstra’, 
mahonie, izgst. 200x200 

cm, incl. verlichting: € 75,-. 
Dekbed 240x200 cm, 

1x gebruikt: € 25,-
.........................................................

Te huur per 1 juli: loods 
130 m2 + 65 m2 zolder + 45 
m2 parkeerterrein. € 1.100,- 

p.mnd. Tel. 06-53175104
.........................................................

Pedicure Carla
Meer dan 10 jaar 

ervaring. Lid van Pro-voet. 
Tel. 06-46098919. 

www.massagebijrosa.nl

Behang- en schildersbedrijf 
Arnold Nijkamp 
Tel/Fax 571 31 72 

Mobiel 06-54 264 259 
Voor al uw behang-, 

wit- en schilders-
werkzaamheden 

www.arnoldnijkamp.nl 
.........................................................

Autobedrijf Trade Ard. 
Lid BOVAG en NAP. 

Max Planckstraat 44, 
tel. 5730519 / 06-53498304 

www.trade-ard.nl
.........................................................

Beautysalon MYRNA 
Van Speijkstraat 2/101, 

2041KL Zandvoort. 
Behandeling volgens 

afspraak, ook ‘s avonds. 
Tel. 5720108 of 06-48318230
.........................................................

Auto kopen of verkopen? 
Een dure reparatie, 

onderhoudsbeurt, APK of 
schade?Het kan altijd 

goedkoper!! 
Bel Patrick van Kessel 
06-55383624 of kijk op  
www.autoverkoper.nu

.........................................................
L. Paap medische 

hulpmiddelen
Inloopspreekuur

Maandag  9.00 - 12.30 
Flemingsstraat 55

Gebouw OOK Zandvoort 
(pluspunt)

.........................................................
Kabel-internet/adsl 

installa  teur helpt bij alle 
PC-PRO BLEMEN. 
Advies en aanleg 

(draadloos) netwerk. 
Ook avonden/weekend.

 Rep-it, to taal service
 voor computergebruikers. 

023-5719666 of 06-44696001. 
Met garantie en KvK.

ZANDKORRELS INVULBON
Met ZandvoortPas korting op een zandkorrel

Particuliere zandkorrel €7,50
Met ZandvoortPas €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 zandkorrel €12,50 (excl.BTW)
Met ZandvoortPas €10,-
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, Kleine Krocht 2
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 verkeerde of onjuiste inhoud 
van Zandkorrels. Zet- en typefouten voorbehouden. 

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

VAN AACKEN 
GLASZETTERSBEDRIJF 
levering en plaatsing alle glassoorten.

NU OOK:
vernieuwen kozijnen & schilderwerk.

vrijblijvende offerte!
023-5720480 / 06-41374921
e-mail: aacken@kpnmail.nl

Groot assortiment
zomerplanten

Van Stolbergweg 1 -  Tel. 57 170 93

ZANDKORRELS
Bloemen zo

bijzonder mooi.
Specialist voor al uw bloemwerken.

Haltestraat 55
2042 LL Zandvoort
Tel. 023 571 28 39

Ook zondags geopend

2+1
gratis

Schiesser American T-shirt
wit met ronde of V-hals
M-L-XL-XXL

3 stuks van € 29,95

 voor € 20,00

Vaderdag tip!
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Zoekplaatje
In het archief van het Ge noot-
schap Oud Zandvoort bevindt 
zich bijgaande afbeelding met 
daarop 3 personen. We zou-
den graag willen weten welke 
functie de drie personen op de 
foto hadden en natuurlijk wie 
het zijn. 

Reactie kunt u kwijt per e-mail 
op zoekplaatje@oudzandvoort.
nl of bij Cor Draijer op 06-3614 
9717 (graag pas bellen na 19.00 
uur) 

BLD019876

C U L T U U R
Prestatie jeugdtoneel 
Wim Hildering groots

Klaas Koper naar WK-dorpsomroepen

Wat de jeugdgroep van toneelvereniging Wim Hildering binnen 4 maanden geleerd heeft, 
grenst aan het ongelooflijke. Zonder enige ervaring zijn de 16 leden begonnen om het blij-
spel ‘Pak de koffer maar weer uit, schat!’ in te studeren. Ze slaagden met vlag en wimpel!

Onze eigen Klaas Koper heeft een eervolle uitnodiging gekregen om deel te nemen aan het 
WK-dorpsomroepen in het Engelse Chester. Hij zal samen met Henk v.d. Nieuwenhuizen en 
Geert Veen Nederland vertegenwoordigen. Buiten de Nederlandse afvaardiging zijn er ook 
afvaardigingen uit het thuisland, Canada, Verenigde Staten, België, Nieuw Zeeland, Austra-
lië en Frankrijk. In totaal zullen 40 dorps- en stadsomroepers hun luide stemmen over de 
Ierse Zee laten horen.

door Joop van Nes jr.

De jeugdgroep stond on-
der leiding van regisseur 
Ed Fransen en een aantal 
volwassen leden van de to-
neelvereniging. Voor een zo 
diverse groep als deze is het 
moeilijk om een geschikt 
stuk te vinden, de leeftijd 
loopt uiteen van 12 tot en 
met 16 jaar, maar het is ge-
lukt. 

De generale repetitie op don-
derdag was bijna een ramp 
maar de uitvoering een dag 
later ging als een goed ge-

oliede machine. Natuurlijk 
moeten ze nog veel leren 
maar het waren zeer goede 
prestaties die de volle zaal 
vaak aan het lachen brach-
ten. Zonder anderen tekort 
te doen sprongen de hoofd-
rollen van Yordy Kreuger 
als ober Harrie en Kenneth 
Lange als kok Peter er uit. 
Ook de prestatie van Niels 
Verbrugge mag genoemd 
worden. Hij had een drie-
dubbele rol met vaak snelle 
verkleedpartijen.

Het stuk speelt zich af in de 
receptie van een hotel waar 

De hele jeugdploeg van Hildering met begeleiding

een randje in de keuken en 
de dinerzaal vol rook voor de 
grappigste situaties zorgden. 
Ook de rol van Sanne Pol, die 
later de secretaresse van 
Robertus van de Heyde (een 
van de rollen van Verbrugge) 
bleek te zijn, was bepalend 
voor het onverwachte einde 
van een bijna perfect verlo-
pen voorstelling. Hulde voor 
de spelers en begeleiding die 
daar hard voor gewerkt heb-
ben. De groep is zeer hecht 
te noemen en het zou voor 
de toekomst van het toneel 
in Zandvoort een goede zaak 
zijn als deze bijeen zou blijven.

De groep moet eerste ge-
durende 3 dagen een roep 
doen. De vierde dag zullen 
de 12 beste uitmaken wie zich 
de nieuwe wereldkampioen 
mag noemen. Koper: “Ik ben 
vol goede moed. Ik heb al 
twee keer in Engeland mee-
gedaan. Ik werd één keer der-
de en de andere keer vierde, 

dus het ligt mij wel aan de 
andere kant van ‘onze’ zee! Er 
is enkel een nadeel deze keer 
ten opzichte van de vorige ke-
ren: alles moet dit keer in het 
Engels en die taal beheers ik 
niet al te best. Echter mijn 
vrienden Yvo, Jan Dirk en Hille 
zijn mij helemaal aan het 
klaarstomen daarvoor. Maar 

eerst nog even de vismaaltijd 
op het Gasthuisplein (11 juni, 
red.) en het Haringhappen 
bij Thalassa (12 juni, red.). De 
dag daarna wacht Chester op 
mij. Spread the word, spread 
the word!” De Zandvoortse 
Courant zal de verrichtingen 
van Klaas uiteraard nauwge-
zet volgen.

Jaarlijks haringfeest bij Thalassa
Het is komend weekend weer feest bij strandpaviljoen 
Thalassa. De familie Molenaar organiseert komende za-
terdag voor de 6e keer op rij het beroemde Haringhappen, 
een echt Zandvoorts haringfeest! “Haringhappen moet 
een feest zijn voor iedereen zijn”, aldus eigenaar Huig Mo-
lenaar (Bonnie) die dit seizoen nog meer nadruk op ‘vers 
aan zee’ heeft gelegd.

Het Haringhappen is ontstaan 
uit de wil van Huig om eens 
iets terug te doen voor zijn 
gasten. Hij is er dan ook trots 
op dat vanaf editie 1 het een 
zeer geslaagde dag is. 

Huig geeft enthousiast het 

programma prijs: “Dit jaar 
gaan we natuurlijk op de 
ingeslagen weg voort. We 
beginnen met een proeverij 
van oesters en uitgesneden, 
in eigen huis gerookte zalm. 
Niet dat ik mensen oesters 
aan wil praten maar ik wil ze 

juist laten proeven wat voor 
een mooie zilte smaak daar-
aan zit. Vervolgens wordt 
vanuit IJmuiden door Michel 
Maas weer verse vis aange-
voerd waarbij ik een verhaal-
tje zal vertellen. Hierna is het 
Haringhappen. Ik heb een 
partij prachtige, mooi vette 
haring op de kop weten te tik-
ken die niet te versmaden is. 
Deze schitterende haring ser-
veren wij met de begeleiding 
die hij nodig heeft: Corenwyn! 
Daarna is het, voor degene die 
gereserveerd hebben, onbe-
perkt vis eten.”

De drankjes moeten deze 
dag betaald worden met een 
speciale ‘munt’: de Thalassa. 
“Die ‘Thalassa’s’ worden ove-
rigens door mijn moeder, 
tante Rietje, in Zandvoorts 
kostuum verkocht”, sluit Huig 
Bonnie af. Als u snel bent kunt 
u misschien nog in aanmer-
king komen voor een, gratis, 
toegangskaart. Snel dus naar 
Thalassa, strandpaviljoen 18.

Vorig jaar lieten Klaas Koper en Huig Molenaar 
zich de haring goed smaken

Bent u ook klaar om te scoren?
sla dan snel deze pagina om!



Vraagprijs:  € 132.500,= k.k.

Vraagprijs:  € 199.000,= k.k.

Vanafprijs:  € 239.000,= k.k.

Vanafprijs:  € 116.000,= k.k.

Vraagprijs:  € 269.000,= k.k.

Vraagprijs:  € 159.950,= k.k.

Vraagprijs:  € 219.000,= k.k.

Vraagprijs:  € 269.000,= k.k.

Vraagprijs:  € 198.500,= k.k.

Vraagprijs:  € 225.000,= k.k.

W.k. = Woning kopen! 
Zaterdag 12 juni a.s. 

WK OPen HuiZen rOute 
tOt € 350.000,= K.K.

Van 11.00 tOt 13.00 bent u O.a. bij alle Onderstaande WOningen WelKOm!!
CHeCK VOOr alle deelnemende WOningen WWW.greeVenmaKelaardij.nl

scoor nu!!
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De Favaugeplein 21-60

Passage 3-52

Zandvoortselaan 9

Stephensonsplein 11 

Sara Roosstraat 16

De Ruyterstraat 34

Swaluestraat 23A

Jan Steenstraat 8

Passage 3-15

Dr. C.A. Gerkestraat 41 B

NIEUW!
NIEUW!

ZOMERHUIS!
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Vraagprijs:  € 285.000,= k.k.

Vraagprijs:  € 329.000,= k.k.

Vraagprijs:  € 349.000,= k.k.

Vraagprijs:  € 289.000,= k.k.
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Ontvanger Schoutenstraat 3

Noorderstraat 24

Dr. J.G. Mezgerstraat 135 Dr. C.A. Gerkestraat 4

Martinus Nijhoffstraat 97

Van Speijkstraat 2-27

Diaconiehuisstraat 28

Nicolaas Beetslaan 40

Van Speijkstraat 2-143

Boerlagestraat 17

Jan Steenstraat 2

Van Lennepweg 65-33

Stationsplein 13-14

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

De actieve van makelaars van Oranje!

Rob Greeven Kim Dekker Timo Greeven Suzanne Greeven

NIEUW!

NIEUW!

NIEUW!

PENTHOUSE!
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Zin in de zomer?     
Gegarandeerd 15 kilo afvallen voor deze zomer met het 
Prodimed eiwit dieet !!!
Wij bieden voor hem en haar een totaal pakket :
● Omvangsvermindering  ● Lymfe drainage    ●  Huidverjonging      
● Cellulitis behandeling     ● Spierversteviging
● Voedingsadvies         ● Prodimed voeding
PRODIMED, winnaar van de Kassa Dieettest!!!!

Starvac Ultrasound de ontwikkeling op het 
gebied van; vetverbranding, Liposuctie en 

cellulites bestrijding

Wij werken op afspraak van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 21.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 14.00 uur
Tot ziens bij Beauty & Afslankstudio, Klompenmakerstraat 7  Velserbroek  Tel. 023- 5490556 / 5386133

WWW.AFSLANKSTUDIOVELSERBROEK.NL

Speciale Zomeraanbieding Proefbehandelingen: Physo M Bodyformer € 10,00   
Starvac Ultrasound € 30,00, Starvac L300 € 49,00, Vacustep € 5,00 

Bel voor een proefbehandeling of kom vrijblijvend langs voor informatie !!! 

Starvac L300 anti-aging, de ontwikkeling 
op het gebied van; rimpel  bestrijding 
zonder inspuitingen of operaties. 
Reeds na één behandeling resultaat.

Courant 
Zandvoortse 
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                   Maarten van Wamelen

onvermeld blijven: hij schildert beslist niet onverdienstelijk en 
zijn prachtige aquarellen zijn op diverse plekken tentoongesteld.

Hoewel hij wars is van borstklopperij en het liefst bescheiden 
op de achtergrond blijft, kunnen en willen wij niet om zijn vele 
bestuurlijke activiteiten ten behoeve van de Zandvoortse ge-
meenschap heen. Zo is hij jaren voorzitter geweest van TZB, was 
lid van de Sportraad, voorzitter en nu secretaris van de Rotary, 
MBO (Maatschappelijk Betrokken Ondernemen), voorzitter van 
de adviesraad De Key en als opvolger van Gerard Versteege is 
hij nu lid van de KNRM. Het is tekenend voor Maarten dat hij 
eigenlijk deze opsomming van “kijk eens wat ik allemaal doe” 

niet wilde benoemen, want zoals hij het zelf verwoordt: 
"Ik heb deze functies nooit nagestreefd, maar ze 

komen altijd vanzelf op mijn pad, hoewel ik 
wel altijd mijn sociaal/maatschappelijke 

steentje heb willen bijdragen."

Het leven van Maarten en Marjolein 
werd in januari 2009 volledig op 
zijn kop gezet, doordat bij hem 
darmkanker met uitzaaiingen 
naar de lever werd geconsta-
teerd. Eigenlijk begon het al een 
jaar eerder tijdens een vakantie 

in Thailand met een acute blinde-
darmontsteking en maagklachten, 

hoewel hij zich toch 'zo fit als een 
hoentje' voelde. Operaties en chemo-

kuren volgden en gelukkig gaat het thans 
weer een stuk beter en is hij weer voor 60% 

aan het werk. "Ik heb enorm veel positieve support 
gekregen van onze vele vrienden; vooral van Marjolein en onze 
twee zonen ontving ik veel steun, die ik zowel letterlijk als fi-
guurlijk als een warme deken om mij heen heb gevoeld. Door 
dit hele proces hebben wij ook besloten om andere prioriteiten 
in ons leven voorop te gaan stellen. Zo willen wij meer tijd op 
de boot gaan doorbrengen en nóg meer gaan genieten van al 
het goede in ons leven!"

Onder het genot van een lekker glaasje wijn hebben wij na dit 
best beladen onderwerp geproost op hun zeer belangrijke en 
verstandige besluit en wij wensen Maarten, Marjolein en kin-
deren nog een heel gelukkige en gezonde toekomst toe. Het is 
hen van harte gegund!

Dorpsgenoten

Maarten van Wamelen is in 1955 in Dordrecht geboren in een 
sportief gezin. "Mijn vader was keeper in het eerste van DFC en 
heeft zelfs in het Nederlands B-elftal gespeeld. Als klein ventje 
liep ik al in het DFC-stadion aan de Krommedijk rond om sta-
tiegeldflesjes op te halen en op mijn zesde jaar kreeg ik vanzelf-
sprekend mijn eerste voetbalschoenen, nog met stalen 
neuzen en leren noppen." Het gezin verhuisde via 
enkele jaren Middelburg naar Nijkerk, waar 
Maarten bij Sparta Nijkerk ging voetbal-
len. Zijn school stond in Harderwijk en 
daar was het ook dat hij zijn Marjolein 
(“wij zijn nog steeds een twee-een-
heid”) leerde kennen, met wie hij al 
snel ging samenwonen in Ermelo. 
In 1978 werd Maarten als verte-
genwoordiger aangenomen bij 
de diergeneeskundige tak van het 
bekende MSD en tot de dag van 
vandaag is hij bij een dochteronder-
neming werkzaam als Businessunit 
Manager voor de Benelux.

Het gezin, toen wonende in Schoonhoven 
en inmiddels uitgebreid met twee zonen, kwam 
geheel bij toeval in het voorjaar van 1991 tijdens een 
dagje Zandvoort in contact met een makelaar, wat resulteerde 
in de aankoop van een huis aan de Zandvoortselaan. Met de 
toenmalige voetbalclub TZB in de achtertuin was het niet ver-
wonderlijk dat Maarten weer ging spelen. Na een beenbreuk 
was het na 47 jaar voetballen genoeg geweest en werd alle 
aandacht verplaatst naar een andere grote hobby: zeilen! 
"Marjolein komt uit een zeilfamilie en al vanaf de tijd dat de 
jongens klein waren, trokken wij erop uit. Zo huurden wij een 
eilandje in Vinkeveen, waar wij dan ons tentje opzetten; dat was 
daar echt een paradijsje", vertelt Maarten enthousiast. Maar ook 
zeiltochten naar Engeland, Frankrijk en Denemarken werden 
en worden nog steeds ondernomen, want varen is een passie. 
Een geheel ander en artistiek aspect van Van Wamelen kan niet 

Maarten van Wamelen

door Erna Meijer

Hoewel de introductie van de dorpsgenoot van deze week 
via de gebruikelijke chronologische volgorde zal verlopen, 
komt de aandacht op een gegeven moment toch meer te 
liggen op zijn veranderde visie op het leven, na de ziekte 
die hem vorig jaar is overkomen.

politiebericht

In de nacht van zaterdag 
op zondag omstreeks 03.50 
uur meldde een 23-jarige 
Hoofddorpse automobilist 
zich bij de politie. Hij ver-
telde de agenten dat hij uit 
moest wijken voor een hert 

en hierbij een geparkeerde 
auto had aangereden. Dit 
ging met een dermate hoge 
snelheid dat de auto waar hij 
tegenaan botste, doorschoot 
tegen een voertuig dat daar-
voor stond. Deze duwde de 

auto weer door tegen een 
daarvoor geparkeerd staand 
voertuig. In totaal raakten, 
inclusief de auto van de 
veroorzaker, zes auto’s be-
schadigd. De automobilist 
moest meewerken aan een 

blaastest maar dit mislukte 
op straat. De verdachte rea-
geerde agressief en is uitein-
delijk geboeid overgebracht 
naar en politiebureau. Daar 
is hij gevorderd mee te wer-
ken aan een bloedtest. 

Opnieuw wateroverlast 
door lek in leiding

Inloopavond parkeren

Twee weken geleden spoot er door een lek in een waterlei-
ding in de Burg. Engelbertstraat een fontein van drinkwa-
ter omhoog. Donderdagochtend is in de Lorenzstraat, ter 
hoogte van nummer 361, opnieuw een waterleiding van 
PWN gesprongen. 

De gemeente is in 2010 een traject gestart om een nieuw 
parkeerbeleidsplan op te stellen. Inwoners van Zandvoort 
worden uitgenodigd voor een informele bijeenkomst op 17 
juni om hun mening te geven over het huidige parkeerbeleid 
en ook mogelijke verbeteringen voor de toekomst te geven.

Nu was waarschijnlijk een 
zwak punt in de leiding de 
oorzaak. Ook hier ontstond 
een fontein. Deze kon echter 
veel sneller gestopt worden 
dan de vorige, waardoor veel 
minder drinkwater verloren 
ging. Probleem nu echter 

Medewerkers van de gemeen-
te Zand voort en adviesbu-
reau Gront mij zijn aanwezig 
om u te woord te staan, uw 
vragen te beantwoorden en 
opmerkingen en suggesties 
te noteren. De opmerkingen 
en suggesties die tijdens 
deze bijeenkomst worden 
gemaakt kunnen door de 
werkgroep in het traject mee-
genomen worden.

Na de bijeenkomst voor  
de inwoners komt de werk-
groep van raadsleden nog  
twee keer bij elkaar. Ver-
volgens zal het college het 
document in augustus vrij-
geven voor de inspraakpro-
cedure. In de periode van 
ter inzage legging, met een 
duur van maximaal zes we-
ken, worden inwoners en be-
langhebbendenorganisaties 
in de gelegenheid gesteld om 
te reageren op het beleidsdo-

Wateroverlast in de Lorenzstraat

was het feit dat de afvoer-
putten, de zogenaamde kol-
ken, verstopt raakten door 
de vele bloesemblaadjes 
van de omringende bomen. 
De gemeente zal met de 
kolkenzuiger de afvoer weer 
opgang helpen. 

cument ter inzage ligt. 

De inloopavond is in het 
Gemeenschapshuis aan de 
Louis Davidsstraat 5 op 17 
juni aanstaande tussen 17.00 
uur en 20.00 uur. Nadrukkelijk 
wordt gesteld dat het een 
inloopbijeenkomst betreft; 
u kun dus zelf bepalen op 
welk moment tussen 17.00 
en 20.00 uur u komt om uw 
mening te geven en vragen te 
stellen. 

Als u over de inloopavond vra-
gen hebt kunt u contact op-
nemen via telefoonnummer 
023-5740100 of via e-mail 
parkeerbeleid@zandvoort.nl. 
Ook kunt u via bovenstaand 
mailadres uw mening geven 
over het huidige parkeerbe-
leid. Uw bijdrage wordt dan 
meegenomen in het verdere 
proces.
Bron: www.zandvoort.nl

Vijf auto’s geramd
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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

Planeet 51
De zestienjarige Lem 
leeft op Planeet 51, een 
rustige planeet waar 
nooit iets spannends 
gebeurt. De groene 
bewoners leiden een 
heerlijk zorgeloos le-
ven; ze daten, spor-
ten en gaan naar 
hun werk. Tot op een 
dag astronaut Chuck 
met zijn ruimteschip 
in een achtertuin 
landt tijdens een 
familie BBQ. De 
hele planeet staat 
op zijn kop. Ze weten ze-
ker dat deze ‘alien’ hun wereld wil vernietigen! Het hele 
leger rukt uit om hem op te sporen en uit te schakelen. 
Dan ontmoet Lem per ongeluk Chuck en ontstaat er een 
vriendschap tussen de twee.

Zondag
08.00 uur Countrytraxxx (H)
10.00 uur ZFM Jazz
12.00 uur Muziekboulevard
14.00 uur Zondag in Kennemerland
17.00 uur Zandvoortse Zaken 
18.00 uur Golden ZFM (H)
19.00 uur Bijzonder Zandvoort (H)
20.00 uur Inspiratieradio
21.00 uur Tep Zeppi
23.00 uur Het laatste Uur
Maandag
08.00 uur Zandvoort op Zaterdag (H)
11.00 uur De Watertoren
12.00 uur ZFM in de middag
18.00 uur Muziekkoerier
20.00 uur Golden ZFM
21.00 uur Knock Out FM
23.00 uur Het Laatste Uur (H)
Dinsdag
08.00 uur Zondag in Kennemerland (H)
11.00 uur De Watertoren
12.00 uur ZFM in de middag
18.00 uur Bijzonder Zandvoort
19.00 uur Zandvoortse Zaken
20.00 uur ZFM Jazz (H) 
22.00 uur Tussen Eb & Vloed
20.00 uur Gemeenteraad 
(eens per maand rechtstreeks verslag)
Woensdag
08.00 uur Vrijdagavond live (H)
10.00 uur De Watertoren
11.00 uur Inspiratieradio (H)
12.00 uur ZFM in de middag
14.00 uur De Vinyljaren
16.00 uur ZFM De Middag
18.00 uur Country tracks
20.00 uur ZFM Klassiek
22.00 uur Tussen Eb & Vloed

Donderdag
08.00 uur Goedenmorgen Zandvoort (H)
10.00 uur De Watertoren
12.00 uur ZFM in de middag
18.00 uur ZFM De Avond
20.00 uur Alternatieve FM
22.00 uur De Hoop
23.00 uur Tussen Eb & Vloed
Vrijdag
08.00 uur ZFM Jazz (H)
10.00 uur De Watertoren
12.00 uur ZFM in de middag
15.00 uur Eurobreakdown
17.00 uur Het weekend in
19.00 uur Vrijdagavond live
21.00 uur Sea It
Zaterdag
08.00 uur Toebak leeft 
10.00 uur Goedenmorgen Zandvoort
12.00 uur Muziekboulevard
14.00 uur Zandvoort op Zaterdag
17.00 uur Entertainment 4 you
19.00 uur Eurobreakdown (H)
21.00 The Groove Empire
23.00 Night Walk

Radio: 106.9
Kabel:  104.5 
Tekst TV:  Kanaal 45
Internet: 
www.zfmzandvoort.nl 

radio + tv

Weer

Temperatuur

Max 25 20 17 17

Min 16 16 12 11

Zon 60% 70% 70% 85%

Neerslag 70% 60% 45% 20%  

Wind zo. 4 zw. 5 wnw. 4 nnw. 4

Donderdag even 
zomers warm 

Het weekend weerbericht van zandvoort en omgeving

Tot het weekend zijn het 
lagedrukgebieden op een 
zeer ongunstige plaats 
voor ons die de dienst 
blijven uitmaken. Zo’n 
hardnekkige raddraaier 
met daadwerkelijk ‘draai-
deuraspiraties’ trekt het 
komende etmaal via 
Frankrijk en onze omge-
ving naar Noorwegen. 

Op deze donderdag, als we 
tijdelijk in een zuidelijke 
aanvoer zitten, kan het 
gedurende korte tijd zo-
mers warm worden. In een 
zwoele zuidelijke aanvoer 
kan het tot 25 graden wor-
den aan de Zandvoortse 
kust. Het weer krijgt dan 
een wat drukkend karak-
ter. Vooral later op de dag 
en richting vrijdag kan het 
tot onweer komen. Als de 
depressie vervolgens naar 
de Noorse Zee trekt koelt 
het weer af.

In het weekend is droger 
weer te verwachten en is 
het met bijna 18 graden 
best aangenaam maar 
geen strandweer, in te-
genstelling tot een week 
terug. De zon komt vooral 
in het weekend weer volop 

aan zet en met een bolle 
aanlandige wind is het 
typisch Hollands zomer-
weer. 

Al met al zal de eerste 
junihelft als behoorlijk 
antizomers geboekstaafd 
gaan worden straks. Onze 
hoop en verwachting is 
dan ook gevestigd op het 
tweede deel van de zo-
mermaand. Mocht die uit-
loper van hoge druk mooi 
uit de verf gaan komen 
volgende week, zou een 
overgang naar bestendig 
zomerweer voor wat lan-
gere tijd mogelijk kunnen 
zijn.

Een andere optie vanaf 
eind volgende week is een 
gematigde zuidwestcircu-
latie. In dat geval krijgen 
we heel normaal Hollands 
zomerweer met af en toe 
een bui, normale tempera-
turen en redelijk wat zon. 
Volgende week is er veel 
meer bekend over het 
weersverloop tijdens de 
tweede junihelft.    
Meer weer op www.weer-
primeur.nl 

weerman Marc Putto 

Tenminste tot half juni komt een langdurige stabiele 
zomerse periode niet aan zet, maar tegen het einde 
van de periode lijkt de atmosfeer wel te stabiliseren. 
We zien volgende week meer invloed van het Azoren-
hoog tot in onze omgeving op de laatste verwachtings-
kaarten. Dan zou er een reeks met droge(re) dagen in 
kunnen gaan zitten. 

 Do. Vr. Za. Zo. 
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door Ilja NolteeKijk ‘m shinen

Marcel Schoorl 

Sportieve ondernemer in 

de bloei van zijn leven

Marcel Schoorl is 51 jaar en gelukkig getrouwd met 

Marcella. In 1991 is hun zoon Mitchel geboren. Die 

is inmiddels 19 jaar en net als zijn vader zeer actief 

met sport bezig. Schoorl is al 33 jaar actief als zelf-

standig ondernemer.

De eerste 23 jaar heeft hij zich bezig gehou-
den met de verkoop van bloemen en plan-
ten. Hij is begonnen op de Vondellaan en is 
daarna 12 jaar lang met veel plezier actief 
geweest met een bloemenstal nabij de wa-
tertoren. Menig Zandvoorter heeft wel eens 
een bloemetje bij hem gekocht.

Marcel Schoorl startte in 1977 met de hulp 
van zijn broer zijn bedrijf, mede om als zelf-
standige de militaire dienstplicht te ontlo-
pen en zijn voetbalcarrière voort te kunnen 
zetten. Hij heeft namelijk zowel bij Haarlem 
als bij AZ in de jeugd gevoetbald. Na die 
periode heeft hij altijd in het 1e elftal van 
Zandvoortmeeuwen gespeeld. Nog steeds 
voetbalt hij, zowel in de zaal als op het veld, 
en voor velen is hij nog steeds een geduchte 
tegenstander.

Na de periode bij de watertoren afgesloten 
te hebben, vonden Marcel en Marcella het 
tijd voor iets nieuws en dat werd snackbar 
de Oude Halt. De zelfgemaakte frieten wa-
ren en zijn nog steeds een publiekstrekker. 
Dit jaar is met recht het jaar van het echt-

paar omdat twee van hun wensen einde-
lijk in vervulling zijn gegaan: de opening 
van de nieuwe ‘Oude Halt’ en de realisatie 
van de nabijgelegen voetbalkooi voor de 
Zandvoortse jeugd. De nieuwe Oude Halt 
is getransformeerd tot een mooi en gezellig 
buurtcafetaria.

De passies van Schoorl zijn voetbal en “wat 
voor de sportieve jeugd van Zandvoort bete-
kenen”. Hij heeft in het verleden zaalvoetbal-
toernooien voor de Zandvoortse jeugd geor-
ganiseerd en is elf jaar jeugdtrainer geweest 
van de F-junioren van Zandvoortmeeuwen. 
Daarnaast is hij initiatiefnemer van enkele 
golf- en voetgolftoernooien. Onder leiding 
van Schoorl wordt elk jaar een straatvoetbal-
toernooi georganiseerd voor een goed doel. 

Marcel Schoorl wil nog lang gelukkig en ge-
zond blijven met zijn gezin en nog vele leuke 
sportieve evenementen organiseren voor 
onze plaatselijke jeugd. Zakelijk gezien wil 
Marcel samen met Marcella en het team van 
de nieuwe Oude Halt er een mooi bedrijf van 
maken en kwaliteit bieden aan zijn gasten.

door Arjen Schuiten

Ben jij al hip–tip

Ilj
a

column
Svennie !

Tip: Kook Grieks voor je vrienden!
Op mijn vakantie in Griekenland leerde ik de Griekse keuken kennen, vooral 
traditionele gerechten van de lokale bevolking zijn heerlijk! Bij deze deel ik 
met jullie mijn laatste aanwinst van het eiland Lesbos. Zorg voor een wokpan, 
een braadpan en een grote ovenschaal en maak de Griekse stoofschotel ‘AGAS’.

 

Vrijdag 11 juni t/m Zondag 13 juni:
Het is dit weekend 1 groot feest, want het is weer Bennebroekse 
feestweek! Een jaarlijks groots dorpsfeest op de Geitewei in het 
centrum van het dorp Bennebroek, gemeente Bloemendaal. Alle 
dagen zijn er verschillende activiteiten, voor kinderen en volwas-
sen. Op vrijdagavond is er van 20.30 tot 00.30 uur een party met 
538 DJ’s ON TOUR en op zaterdag kun je tussen 10.00 en 17.00 
uur een kijkje nemen bij de braderie op de Bennebroekerlaan. 
Zaterdagavond is er van 20.30 tot 02.00 uur een gezellig feest 
met bekende artiesten als Jeroen van der Boom en Hans Dulfer! 
Neem voor meer info een kijkje op: www.feestweekbennebroek.nl

Zaterdag 12 juni:
De zomer vieren in het Patronaat in Haarlem! Leef je uit met 
Bubbling Beats in een special Summer Edition met optredens 
van Fouradi (bekend van hun hits singles ‘Ping’ & ‘1 Ding’) en Gio 
(bekend van ‘Ik denk aan jou’) laten je lekker swingen! Naast deze 
live optredens komt er ook een dj-set van Alvaro (bekend van de 
hits ‘Chelly’s Took The Night rmx’ & ‘Make It Funky’ en staan ook 
dj’s The Freshmen, Rixs Richardson Mitch, Nicky Bizzle & Kubes 
achter de draaitafels! The party starts @ 23.00u, minimale leeftijd 
is16 jaar (ID verplicht) en kaarten kosten €10,00 ex.fee in de voor-
verkoop: verkrijgbaar bij Free Record Shop, Primera, Van Leest en 
Start@Rabobank. Koop je kaarten online en bespaar op lagere fee 
kosten ga naar www.patronaat.nl of www.restyled-events.com.

Maandag 14 juni:
De oranje toeters mogen nu eindelijk legaal gebruikt worden 
en zet ook de oranjebitter maar vast klaar! Voor de eerste wed-
strijd van Oranje tegen Denemarken om 13.30 uur kun je bij heel 
veel locaties terecht. Zoals bij café Koper, waar je ook nog kunt 
meedoen aan de VoetbalQuiz. Bij de Bierburcht hangt, zoals bij 
elk kampioenschap, weer het grote scherm uit. Je kunt ook eens 
voor iets anders gaan: bij strandpaviljoen Today@Twelve lijkt het 
net Zuid-Afrika!

door Ilja Noltee

In de schappen van een ki-
osk zag ik laatst het blad 
‘Binnenhof’ liggen. Op de cover 
staat een nietsvermoedende 
rokende Femke Halsema. Een 
rode balk met daarop de prik-
kelende tekst ‘Seks op het 
Binnenhof’, over de geheime 
relaties. Ook belooft Binnenhof 
een onthullende reportage 
‘Vuilnisbakkenjournalistiek’, 
over de inhoud van de privé-
vuilnisbakken van politiek Den 
Haag. Spannend!
Na het lezen van Binnenhof 
weet ik nu in wat voor kapita-
le huizen de politici wonen. In 
wat voor dure auto’s ze rijden, 
wat ze eten tijdens de lunch en 
dat Haagse matrassen goed ve-
ren. Altijd handig om te weten. 
Het leeg kieperen van vuilnis-
bakken van een paar politici is 
echt spraakmakend! De jour-
nalist heeft zich duidelijk in de 
materie verdiept. De vuilnisbak 
van de familie Rouvoet is het 
vermelden waard. De huidige 
minister van Onderwijs heeft 
een groot gezin van in totaal 
zeven personen. Dat moet vast 
een hoop afval opleveren. De 
onderzoekjournalist vindt een 
kassabonnetje met daarop de 
aankoop van twee opvallende 
boeken: ‘Waarom Vrouwen 
op Fouten Mannen vallen’ en  
‘Ontdek wie je bent’. De jour-
nalist schrijft vervolgens dat de 
zoektocht een wirwar van bon-
netjes oplevert, persoonlijke 
briefjes, lege zakken chips, af-
gedankte reisspulletjes en dure 
merkkleding. Niet in de zak van 
Max. Nee, zo in de vuilnisbak 
gegooid! Het is me toch wat, 
die familie Rouvoet. Al het vuil-
nis is overigens wel keurig ge-
scheiden. Dat dan weer wel. De 
journalist concludeert dat het 
vuilnis het beeld geeft van een 
vlot gezin. De familie Rouvout 
mag trots op zichzelf zijn. 

Ongelofelijk, wat een onzin! 
Een beetje wroeten in de vuil-
nis van een ander. Moeten ze 
bij mij doen, dan zitten ze met 
hun handen in een vuilnisbak 
vol kattengrind! Ik weet 
een betere naam voor 
het blad: Bagger in het 
Binnenhof! Su

ti
ah
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Bagger in 

het Binnenhof

Ingrediënten (op basis van 4 personen):
2 courgettes, 1 kilo rundvlees (runderlappen, sukadelapjes), 2 paprika’s (rood, geel of groen 
maakt niet uit), 1 pakje/zakje sjalotjes, ± 500 ml olijfolie, 1 blikje Napolina tomatenblokjes met 
kruiden (evt. ander merk), 2 blokken fetakaas (verpakt merk Athos), 3 laurierblaadjes, gedroogde 
oregano, zeezout, gemalen zwarte peper, 1 theelepel chilipeper.

Bereiding: 
1. Snijd het rundvlees in blokjes van ± 2 bij 2 cm, bestrooi ze met zout en peper; schil de courget-
tes en snijd ze vervolgens in grove stukken; snijd de paprika’s in grove stukken; pel de sjalotjes; 
snijd de fetakaas in stukjes.
2. Zet de braadpan op de hoogste stand op het vuur met een flinke scheut olijfolie. Wanneer 
de olie heet is geworden leg je het vlees in de pan. Het vuur vervolgens lager zetten, zodat het 
vlees langzaam een bruin gebakken kleur krijgt. Voeg dan toe: de Napolina tomatenblokjes, 
de sjalotjes, een handje gedroogde oregano, de laurierblaadjes, chilipeper en breng op smaak 
met zout en peper. Het vuur zo laag mogelijk zetten en het geheel minimaal 2 uur laten sud-
deren (hooguit 4 uur).
3. Zet de wokpan met een grote hoeveelheid olijfolie op hoog vuur zodat de olie heet genoeg 
wordt om in te frituren. Voeg dan de courgettes en de paprika’s toe zodat ze een mooi bruin 
randje krijgen. Vervolgens de groenten laten uitlekken in een schaal met keukenpapier.
4. Nadat het vlees een lange tijd heeft gesudderd haal je de braadpan van het vuur. Het vlees is 
nu mals maar stevig, de sjalotjes zijn nog intact maar zacht geworden en er is een mooie saus 
ontstaan. Pak vervolgens de grote ovenschaal en voeg een eerste laag toe van het stoofvlees 
met de saus uit de braadpan. Strooi hier een laag fetakaas en een laag met de gefrituurde 
courgettes en paprika overheen. Herhaal dit tot de ovenschaal vol zit. Vervolgens verwarm je 
de (hetelucht)oven voor op 200 graden en laat je de ovenschotel garen. Na anderhalf uur is 
de stoofschotel klaar, smullen maar!

What’s Happening?



Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week 
Maak elke 
woensdag,
donderdag en 
vrijdag gebruik 
van de 4 = 2 
actie en dage-
lijks van onze 
dagschotel

Hartelijk welkom in het

www.wapenvanzandvoort.nl 
Gasthuisplein 10

2042 JM Zandvoort 
Tel.: 023-8223780

Maandag en dinsdag gesloten

Medina Woninginrichters 

www.medina-woninginrichting.nl

023-531 78 40 
Haltestraat 56
2042 LP Zandvoort

Aanbieding	voor	de	maand	juni:	Vouwgordijnen,	
alle	merken,	gratis	meten,	gratis	plaatsen	10%	korting.

(Vouw)gordijnen	 Tapijt
Vitrages	 Vinyl
Luxaflex	 Laminaat
Zonwering	 Parket

Wist u dat wij
een prachtige collectie 

kristal hebben?
Pashouders 5% korting

 Hele maand juni voor Pashouders:
Asperge-Beenhamschotel 

100 gram € 1,25
 kijk ook eens op onze website:

www.slagerijhorneman.nl

DE LEKKERSTE GRASKAAS
Van Smaaq

MET GRATIS TOASTBAG
HEEL KILO NU € 9,90

TEGOEDBON 
VOOR 1 GRATIS 

ZANDKORREL

Bestel nu de ZandvoortPas 2010

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 vanaf 1 januari 2010 tot en  
met 31 december 2010.

Uw op naam gestelde ZandvoortPas 
wordt, tezamen met een welkomstkado, 
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

ZANDVOORT PAS  

Dobey Zandvoort
Grote Krocht 28
2042 LX Zandvoort
023-5719345

 5%
korting*

Op vertoon van

*Korting geldt niet op aanbiedingen

Voor ZandvoortPas houders 
10 % korting op de kaart
Week 23 special: 
Roti kip € 12,50 
Week 24 special: Chili con carne 
met rijst € 12,50

Open Golf Zandvoort
Duintjesveldweg 3, 2041 TZ Zandvoort
023-5715743, www.opengolfzandvoort.nl



Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week 

Winkeliers: 
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 
Foto Menno Gorter - Grote Krocht
Massage bij Rosa - www.massagebijrosa.nl
Plony’s Haarwinkel - Kosterstraat
Toerkoop Reisbureau - Grote Krocht

Mode en trends: 
Belli E Ribelli Kinderkleding - Haltestraat
Bibi for Shoes - Kerkstraat
Blitzkickers - Haltestraat 61A
Graveer een keer - 023-888 77 58
Sea Optiek - Haltestraat

Wonen en onderhoud:  
Avenue Living & Giving - Kerkstraat
De Bode woonaccessoires - Kerkstraat
Koene Cleaning Service - 06-1432444
Medina woninginrichters - Haltestraat 
Marlène Sjerps Internet - 06-18868837
Versteege’s IJzerhandel - Pakveldstraat
Rep-it - 023-5719666 / 06-44696001

Horeca: 
Harocamo - Kerkstraat
Het Wapen van Zandvoort eten en drinken - 
Gasthuisplein 
Mollie & Co Restaurant - Verlengde Haltestraat
Open Golf Zandvoort - Duintjesveldweg 
Side Döner Kebab - Kosterstraat
Take Five aan Zee Restaurant - Strand nr 5
Zaras, Café Restaurant - Haltestraat

Lijst van deelnemende bedrijven 
(in alfabetische volgorde) 

info@koenecleaning.nl • 06-14 32 44 44 

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

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

Tel. 023 571 44 10Kerkstraat 1a 

for shoes

Officieel SIKKENS dealer
Voor ZandvoortPashouders

is er een leuke verrassing
Pakveldstraat 19 - Hoek Lippleintje

Tel.: 023-571 25 54

Tijdens de maand juni:

Haltestraat 5, T 57 121 74, vrijdag koopavond

GRATIS zachte contact- 
lenzen aanpassen en een maand 

lang uitproberen!! (inclusief vloeistof)
graag tot ziens bij SEA OPTIEK

Top 3!
3 x 100 gram vleeswaren

     Leverkaas +
       Katenspek +
          Rauwe ham
        € 3,25

Haltestraat 54 - T. 023-5712451

BANDSCHOENTJES, 
SANDALEN, SNEAKERS

10% korting voor pashouders
Haltestraat 61A, Zandvoort, 023-5730240

www.blitzkickers.nl

Kerkstraat 14 • 2042 JE Zandvoort
Tel.nr.: 023-5712102

Geopend van 9.00 tot 22.00 uur

Voor Pashouders 
10% korting op ons

Kippotje
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Dier van de Week
Dit is Gizmo en hij is zeker niet 
de jongste. Gizmo is al 14 jaar maar 
voelt zich als een jonge god van 6; 
stoer, krachtig en zeker niet bang. 
Het een van de liefste katten die je je 
maar voor kunt stellen. Hij wordt het 
liefst de hele dag aangehaald, komt 
graag op schoot en is ook erg lief 
voor kinderen. Eigenlijk heeft hij het 
liefst de hele dag gezelschap van zijn 
baasjes. Gizmo is een niet meer fanatieke kater (gecastreerd) en kan dus met 
allerlei katten omgaan, hoewel…ze moeten hem wel liggen. Hij is graag buiten 
en verdedigd zijn tuin met vuur maar dat buiten zijn is niet per se noodzakelijk. 
Door omstandigheden is hij in het Kennemer Dierenasiel terecht gekomen. Wie 
geeft hem een nieuwe kans? 

Kom eens kennis met hem maken in het Kennemer dierenasiel aan de Keesom-
straat 5. Het asiel is geopend van maandag tot en met zaterdag tussen 11.00 
en 16.00 uur. Meer informatie vindt u op http://asielzandvoort.dierenbescher-
ming.nl of via tel. 5713888 tijdens de openingsuren.

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 vlak-
je naast de rij of boven de kolom. 
Indien u in een donker vlakje bij-
voorbeeld 4\8 ziet staan, bete-
kent dat u vertikaal op 4 moet 
uitkomen en horizontaal op 8. 
Let op: er zijn soms meerdere 
oplossingen mogelijk.

    13 31       10 9

 15         11 28\8    

 14     26 12\22        

   27           21 

   15       10\12      

   9     15\18        

   16 5\25           7

 19           10    

 13           7

De oplossing staat elders op deze pagina

De bedoeling van de breinbreker 
is de rekenkundige som op zo een 
manier op te lossen dat hij klopt. 
Gelijke letters zijn gelijke cijfers.
 

Brein
breke

rBreinbreker
Breinbreker Brein

breke
r

  K   KJ     BGA
    x   =    
  x   +       +  
  DD   BD      BA
    -   =    
             
  BBA   GA     HAA
  +   =    

De oplossing staat elders op deze pagina

    13 31         10 9

 15 8 7     11 28\8 7 1

 14 5 9 26 12\22 2 9 3 8

   27 8 3 5 9 2 21  

   15 2 6 7 10\12 8 4  

   9 5 4 15\18 7 5 6  

   16 5\25 8 9 3 4 1 7

 19 7 1 5 6   10 7 3

 13 9 4       7 3 4

Oplossing Kakuro

 5 x 56 = 280
  x   +   +
         
 44 - 24 = 20
         
 =   =   =
 220 + 80 = 300

Oplossing Breinbreker

Cisco viert 25e verjaardag 
met vrijwilligerswerk

Karen Neumann kan er wat van

Cisco vierde vorige week zijn 25e verjaardag met een op-
roep aan alle medewerkers om vrijwilligerswerk te ver-
richten. Voorzitter en CEO John Chambers nodigde iedere 
Cisco-werknemer uit om vier uur van zijn werktijd als vrij-
williger een bijdrage te leveren aan zijn of haar lokale ge-
meenschap. Het doel is wereldwijd in totaal 200.000 uur 
aan vrijwilligerswerk voor de samenleving te verrichten. 
De Nederlandse vestiging was bereid om een groot deel 
van het Zandvoortse strand schoon te maken.

Het concert van Karen Neumann & Swinghouse, afgelo-
pen vrijdag in Oomstee Jazz, is weer een geweldig feest 
geweest. Het café aan de Zeestraat was opnieuw goed ge-
vuld met liefhebbers van deze jazzstijl.

Cisco-medewerkers gaan het strand op

Karen Neumann in Oomstee

Cisco is opgericht door het 
echtpaar Len Bosack en 
Sandy Lerner, twee voorma-
lige wetenschappers van de 
Stanford University. Hun in-
spanningen om e-mail tus-
sen computers op verschil-
lende netwerken mogelijk 

De band Swinghouse was 
niet compleet maar promo-
tor en organisator Menno 
Veenendaal was bereid, ui-
teraard zou men zeggen, om 
de drums tot leven te laten 

te maken, heeft geleid tot 
de uitvinding van de eerste 
multiprotocol router. Deze 
doorbraak speelde een be-
langrijke rol in de ontwikke-
ling van het internet. Waren 
er in 1984 slechts duizend 
'hosts' aanwezig op het in-

komen op de klanken van de 
van oorsprong Amerikaanse 
zangeres. Men zou eigenlijk 
medelijden moeten hebben 
met de mensen die vrijdag-
avond de weg naar Oomstee 

ternet, nu zijn er meer dan 
1,7 miljard internetgebruikers 
wereldwijd.

Sinds zijn oprichting is Cisco 
gegroeid van 2 medewerkers 
met een product naar een 
organisatie met 63.000 me-
dewerkers, werkzaam in 200 
vestigingen met vijftig pro-
ductlijnen. Nu vijfentwintig 
jaar later en meer dan 7.000 
patenten verder, weet Cisco 
als geen ander wat de impact 
van netwerktechnologie is 
op de veranderende wereld.
De betrokkenheid van Cisco 
blijft niet beperkt tot techno-
logisch innovatie. Al vanaf de 
oprichting is Cisco nauw be-
trokken bij de samenleving. 
Zo heeft de organisatie de 
laatste tien jaar meer dan 
een miljard dollar (!) geïn-
vesteerd in onderwijs, soci-
ale integratie en initiatieven 
voor economische ontwik-
keling en hebben Cisco-
medewerkers sinds 2001 
bijna een miljoen uur aan 
vrijwilligerswerk besteed.

niet hebben kunnen/willen 
vinden.

De cyclus van optredens in 
het Zandvoortse jazzcafé is 
veranderd naar één keer in 
de maand om de gasten niet 
te overvoeren. “Nu blijft het 
spannend”, aldus uitbater 
Ton Ariesen. Wie de komen-
de maand gaat optreden is 
bij het ter perse gaan van 
de Zandvoortse Courant nog 
niet bekend. Houdt u deze 
krant in de gaten voor nadere 
informatie.

Komende vrijdag komen Papa 
Louigi e Amici op bezoek. Zij 
zullen de muzikale omlijsting 
verzorgen bij de opening van 
het WK voetbal. Alle wedstrij-
den zijn in Oomstee op mega 
groot scherm te volgen. 
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Swaluëstraat 2,  Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
info @ zandvoort.nl - www.zandvoort.nl

Gemeentelijke publicatie week 23 - 2010

Vergadering college 
De besluitenlijst van de collegevergadering van week 22 en 
de verdere in week 22 door het college genomen besluiten 
zijn in week 23 vastgesteld. De besluitenlijst is in te zien bij 
de Centrale Balie en op de website. 

Commissie Planning & Control/ Raadszaken
De gecombineerde commissie Planning & Control/ Raadsza-
ken vergadert op 15 en 16 juni vanaf 20.00 uur in de raadzaal. 
De deuren gaan om 19.30 uur open. De entree vindt u aan het 
Raadhuisplein. 

Op 15 juni staat op de agenda:
- Opening
- Vaststelling agenda
- Besluitenlijst commissie Raadszaken van 18 mei 2010 
- Vast agendapunt 
- Subsidie jeugdsport- en cultuurfonds 
- Jaarverslag en jaarrekening 2009 Veiligheidsregio Kenne-
merland 
- Jaarverslag en jaarrekening Paswerk 2009 
- Voorjaarsnota 2010 en Berap 2010-1 

Op 16 juni staat op de agenda:
- Accountant 
- Aanpassing Verordening rechtspositie wethouders, raads- en 
commissieleden (computerfaciliteit voor raadsleden) 
- Jaarverslag en jaarrekening 2009 
- Rondvraag
- Sluiting

De agenda kan na het verschijnen van deze krant nog gewij-
zigd zijn. De meest recente agenda vindt u op de website.
In deze commissie kunnen burgers het woord voeren over 
onderwerpen op de agenda. Aanmelding vooraf is niet nodig. 

Herinnering: geen gratis identiteitskaart meer 
voor 14-jarigen
Nog even ter herinnering een paar wijzigen met betrekking 
tot het aanvragen van reisdocumenten:
- Per 1 januari 2010 is de gratis identiteitskaart voor 14-jarigen 
vervallen; 
- De kinderbijschrijving in een paspoort vervalt per 26 juni 
2012;
- Ter compensatie is de identiteitskaart voor kinderen t/m 13 
jaar goedkoper geworden. De prijs bedraagt 8,95. Voor meer 
informatie zie de website van de gemeente Zandvoort www.
zandvoort.nl.

De ophaaldagen voor de papiercontainer
Op 15 en 17 juni worden de papiercontainers opgehaald. De 15e 

berging, verzonden 27 mei 2010, 2010-098Lv

Bezwaarschriften
De hierboven genoemde verleende vergunningen/ genomen 
besluiten liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt ze inzien 
tijdens openingstijden. Belanghebbenden kunnen gedurende 
een termijn van zes weken na bekendmaking een gemotiveerd 
bezwaarschrift indienen. De datum van bekendmaking is de 
verzenddatum van de vergunning. Indien het geen vergunning 
betreft is dit de publicatiedatum. U richt uw bezwaarschrift met 
vermelding van “bezwaar” in de rechterbovenhoek van uw brief 
aan het college van Burgemeester en Wethouders, Postbus 2, 
2040 AA Zandvoort. Het bezwaar schorst in beginsel niet de wer-
king van het besluit waartegen het is gericht. In geval van spoed 
kunt u een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij 
de voorzieningenrechter van de Rechtbank Haarlem, sector Be-
stuursrecht, Postbus 1621 2003 BR Haarlem. Een dergelijk verzoek 
dient vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift.

Centraal telefoonnummer 
Alle afdelingen zijn bereikbaar via (023) 574 01 00, maandag 
t/m donderdag 8.30 - 17.00 uur en vrijdag 8.30 - 16.00 uur. 

Melding of klacht? 
Bel met de Centrale Meldlijn (023) 574 02 00, óf vul op de  
website het digitale formulier in óf stuur een brief naar de 
klachtencoördinator. 

Openingstijden Centrale Balie 
Maandag t/m woensdag:  08.30  -  16.00 uur 
Donderdag:  08.30  -  20.00 uur 
Vrijdag:  08.30  -  12.30 uur 
Tijdens de donderdagavondopenstelling kunt u maar voor een 
beperkt aantal zaken terecht: paspoorten en rijbewijzen e.d. 

Openingstijden begraafplaats 
De algemene begraafplaats en dierenbegraafplaats aan de 
Tollensstraat zijn dagelijks open tussen 08.00 - 18.00 uur. 

Collegelid spreken? 
Een afspraak maken met een collegelid doet u via het centrale 
telefoonnummer. Daarbij geeft u aan waarover u het collegelid 
wilt spreken. Het kan zijn dat u eerst naar een vakafdeling 
verwezen wordt. 

Vragen over een bouwplan? 
Voor vragen over concrete of gewenste bouwplannen is de 
werkeenheid Vergunningverlening op werkdagen telefonisch 
bereikbaar tussen 08.30 en 16.00 uur. 

Op zoek naar werk of aanbieden van vacature? 
Werkgevers en werkzoekers maken gebruik van 
www.werkeninzandvoort.com. 
Voor het vinden of aanbieden van banen in Zandvoort. 

gebeurt dat in  de maandag,donderdag en vrijdag huisvuilwij-
ken, de 17e gebeurt dat in de dinsdag huisvuilwijk.

Schoonmaak GFT-containers
Van 14 t/m 18 juni worden de GFT-rolemmers schoongemaakt. 
Dit gebeurt op dezelfde dag als het legen van uw rolemmer. 
Laat uw rolemmer na het legen staan totdat de schoonmaak-
ploeg geweest is. Let op: Dit kan ook na 17.30 uur zijn. 

Ingekomen vergunningenaanvragen
Bouw-, sloop- en reclameaanvragen
Zandvoort:
- Witte Veld, plaatsen van een overkapping boven een fietsen-
rek, ingekomen 27 mei 2010, 2010-127Lv
- Professor Zeemanstraat 1, plaatsen van een blokhut, ingeko-
men 11 mei 2010, 2010-128Lv
- Van Speijkstraat 18, geheel vernieuwen van de voorgevel, 
ingekomen 1 juni 2010, 2010-129Rv
- Vondellaan 3, verwijderen van asbesthoudende materialen, 
ingekomen 3 juni  2010, 2010-130S

Let op. De hierboven genoemde aangevraagde vergunningen 
liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt deze inzien 
tijdens openingstijden. Deze publicatie betekent niet dat u 
uw zienswijze over deze aangevraagde bouwplannen ken-
baar kunt maken. Slechts indien voor deze bouwplannen 
vrijstelling van het bestemmingsplan of bouwverordening 
kan worden verleend, kan tegen ons voornemen daartoe een 
zienswijze kenbaar worden gemaakt. Een voornemen tot het 
verlenen van vrijstelling wordt afzonderlijk gepubliceerd. 
Deze publicatie betekent ook niet dat u een bezwaarschrift 
kunt indienen. Mocht de vergunning of vrijstelling worden 
verleend dan zal dit worden gepubliceerd en pas dan kunnen 
belanghebbenden bezwaar indienen.

Ontwerpbesluit aanvraag kapvergunningen
- Vondellaan 3, één esdoorn in de voortuin, de boom staat te 
dicht op de gevel en veroorzaakt overlast, geen herplantplicht, 
zaaknr: 2010/3189.

De hierboven genoemde aangevraagde kapvergunning(en) 
ligt/liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt deze inzien 
tijdens openingstijden. Belanghebbenden kunnen binnen 
een termijn van zes weken na publicatie hun zienswijzen 
schriftelijk kenbaar maken bij het college van de gemeente 
Zandvoort, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort.

Verzonden besluiten
Bouw-, sloop- en reclamevergunningen
Zandvoort:
- Zeestraat 39, gedeeltelijk veranderen van het dak van de 
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Winst en verlies softbaldames

Zaalvoetbaltoernooi in tweede faseSoftbalheren ZSC blijven winnen

Nicolaasschool handbalkampioen

softbal - dames

zaalvoetbalsoftbal - heren

schoolhandbal

Het damesteam van ZSC heeft de afgelopen dagen zowel 
gewonnen als verloren. Olympia 7 uit Haarlem werd ruim 
met 17-6 verslagen, maar tegen THB werd in Haarlem 
werd met 1-0 verloren. Een uitslag die op dit niveau zeer 
zeldzaam is.

Het grote zaalvoetbaltoernooi dat in de Korver sporthal 
wordt gespeeld, is in de tweede fase beland. Hierin spelen 
de sterkere en de zwakkere ploeg gescheiden van elkaar 
voor een plaats in de derde ronde, een afvalronde.

De softballers van ZSC hebben afgelopen week twee klin-
kende overwinningen geboekt. Eerst werd Onze Gezellen 
(OG) 3 in Haarlem met 6-21 verslagen. Zaterdagavond kreeg 
het Amstelveense DVH 4 met 19-8 een gevoelig pak slaag.

De leerlingen van de Nicolaasschool hebben op ondubbel-
zinnige wijze laten zien dat zij de enige zijn die recht op de 
schoolhandbaltitel 2010 hebben. Zowel bij de jongens als 
bij de meisjes kwamen ze ongeslagen uit het toernooi te 
voorschijn.

ZSC – Olympia 7
Pas in de 2e inning wisten de 
dames van ZSC en Olympia 
7 voor het eerste te scoren. 
De bezoekers namen zelfs 
een 1-3 voorsprong. Voor ZSC 
scoorde alleen Maura de 
Renardel de Lafalette, nadat 
ze door een fout op de hon-
ken was gekomen. Nadat 
Olympia in de eerste helft 
van de 3e inning de voor-
sprong had uitgebreid tot 
1-4, kwam ZSC via Renardel de 
Lafalette en Marcella Balk via 
met een honkslag en 4-wijd 
van Martina Balk op gelijke 
hoogte, 4-4. Na de gelijkma-

Nadat in de eerste ronde 
het ‘kaf van het koren’ werd 
gescheiden is het nu aan de 
betere ploegen om te be-
palen wie uiteindelijk het 
40e toernooi op zijn naam 

De uitwedstrijd tegen OG 
werd geopend met 5 runs in 
de 1e inning. Tjeerd Buijs en 
Jeroen van ’t Wout kregen 
4-wijd, terwijl Peter Douma en 
Danny van Soest honkslagen 
produceerden. Marcel Paap 
rondde af met een 3-honk-
slag. OG antwoordde met 3 
runs, waardoor het na de 1e 
inning 3-5 was. In 2e inning 
scoorde ZSC vier keer en ook 
in de 3e inning snelden vier 

Al snel werd duidelijk dat 
de strijd bij de jongens ging 
tussen de latere winnaars 
en de Oranje Nassauschool 
(ONS). Bij de meisjes was 
het eerst nog even de kat 
uit de boom kijken maar ook 
daar was de Nicolaasschool 

ker nam ZSC het initiatief 
en zette Olympia in de 4e 
inning voor nul aan de kant, 
maar scoorde zelf 13 runs op 
basis van onder meer zeven 
honkslagen, waaronder een 
homerun van Martina Balk. In 
de 5e en laatste inning kwam 
Olympia nog terug tot 17-6. 
Wilma van Riemsdijk gooide 
voor ZSC 1x3-slag, 0x4-wijd. 
Ze kreeg 9 honkslagen tegen. 
Zij was ook met 3 honkslagen 
uit 4 slagbeurten de beste in 
het slagperk.

Nederlaag
In de uitwedstrijd tegen THB 

mag schrijven. De mindere 
broeders rest niets meer 
dan maximaal de hoofd-
prijs in de Hoofdklasse op 
hun conto te schrijven. Een 
aantal Zandvoortse ploegen 

Zandvoortse honklopers over 
de thuisplaat. Onze Gezellen 
bracht in de gelijkmakende 
slagbeurt de achterstand te-
rug tot 5-13. In de 4e inning 
liep ZSC uit naar 6-17. In de 
5e en laatste inning bepaal-
den honkslagen van De Jong, 
Henk Franke, Buijs en Douma 
de eindstand op 6-21. Buijs 
werd winnende werper met 
de cijfers 1x3-slag, 0x4-wijd 
en 13 honkslagen tegen, zijn 

duidelijk de sterkste. Ook 
de sportiviteitsprijs, een 
plaquette beschikbaar ge-
steld door de Sportraad 
Zandvoort, werd een prooi 
voor de kampioenen. Dit 
keer was er een nieuwe 
prijs beschikbaar gesteld 

in Haarlem misten de ZSC-
dames vrijdagavond een 
groot aantal vaste krachten. 
Desondanks werd het spel-
technisch gezien een van de 
betere wedstrijden van dit 
seizoen. Beide teams hiel-
den elkaar zes inning zowel 
aanvallend als verdedigend 
in evenwicht. Beide werp-
sters kregen geen runs en 
slechts een beperkt aantal 
honkslagen tegen. De be-
slissing viel pas in de laat-
ste slagbeurt. Nadat ZSC 
niet wist te scoren, kon THB 
in de gelijkmakende 7e in-
ning de enige run van de 
wedstrijd maken. Wilma 
van Riemsdijk werd met 3x 
3-slag, 2x 4-wijd en 6 honk-
slagen tegen de verliezende 
werpster. Haar Haarlemse 
collega kreeg echter slechts 
2 honkslagen tegen.

heeft zich voor het boven-
ste schema geplaatst. Na 
de tweede ronde volgt de 
afvalronde. De winnaars 
daarvan gaan door naar de 
kwartfinales. Het toernooi 
wordt voorlopig nog op ie-
dere werkdag vanaf 19.30 
uur gespeeld. Na de afval-
ronde kan er een dag over 
worden geslaan om tot rust 
te komen. 

veld speelde foutloos. Douma 
en Van Soest sloegen ieder 4 
honkslagen uit 5 slagbeurten.

DVH
De thuiswedstrijd tegen DVH 
4 verliep in de eerste twee in-
nings niet naar wens, na twee 
slagbeurten keek ZSC tegen 
een 5-8 achterstand aan. In 
de 3e inning wist ZSC het tij 
te keren door de achterstand 
om te buigen in een 10-8 
voorsprong. De DVH-aanval 
kon daarna tegen de steeds 
beter sluitende Zandvoortse 
verdediging geen punten 
meer scoren. De ZSC-aanval 
draaide echter op volle toe-
ren en tilde de voorsprong in 
de 4e inning naar 12-8.  Runs 
van De Jong, Ernesto Vonsee, 
Djim Douma, Buijs, Van Soest, 
Van ’t Wout en Peter Douma 
waren voldoende voor de 19-8 
overwinning.  Buijs (2-2-13) 
was de winnende pitcher. In 
het slagperk sloegen Peter 
Douma, Danny van Soest en 
Jeroen van ’t Wout ieder twee 
honkslagen. 

voor de beste handballer 
en de beste handbalster. 
Marloes Ravensbergen van 
de Nicolaasschool en Laslo 
Cramer, leerling van de ONS, 
mochten de eerste trofee in 
ontvangst nemen.

Eindstand meisjes:
1. Nicolaasschool; 
2. Mariaschool; 
3. Beatrixschool; 
4. ONS; 
5. Hannie Schaftschool;
6. Duinroosschool.

Eindstand jongens: 
1. Nicolaasschool; 
2. ONS; 
3. Duinroosschool; 
4. Mariaschool; 
5. Beatrixschool;
6. Hannie Schaftschool.

Sportiviteitsprijs: 
Nicolaasschool 45 punten.

De kampioenen van de Nicolaasschool

Ernesto 'Mr. de Bruin' Vonsee aan slag
Circus Zandvoort
Club Nautique
Dierenarts Dekker
Dorsman Assurantiën
Exprom Relatiegeschenken
Greeven, Makelaardij o.g.
Groenestein & Schouten
 Fin. diensten
Hairstyliste Evelyn
Huisartsen Centrum 
 Zandvoort 
Kings and Queens
Kroon Mode
La Bonbonnière
Laurel & Hardy

Administratiekantoor K. Willemse
Algemene uitvaartbegeleiding 
 Zandvoort
Auto Strijder 
Autobedrijf KariMo
Beach Club Tien
Beauty & Afslankstudio 
 Velserbroek
Bertram & Brood
Beter Mobiel
Bloemsierkunst Jef & Henk Bluijs
Boom Strandpaviljoen 11
Boudewijn's Visservice
Café Oomstee
Cense en van Lingen

adverteerders
Medina Woninginrichters
Meijboom 
Schoonmaakorganisatie B.V.
Mooy Spirit Centrum
Motorrijschool Goede
P. van Kleeff
Radio Stiphout
Riche aan Zee
Seven For Life
Sunparks Zandvoort 
Uitvaartcentrum Haarlem
Van Aacken 
 Glaszettersbedrijf
Versteege's IJzerhandel
Walk of Fame
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Valtteri Bottas op herhaling tijdens RTL GP Masters of Formula 3

Spectaculair bijprogramma Masters

autosport

autosport

Meerdere Formule 3 rijders hebben het geprobeerd om twee 
keer de Masters te winnen. Het was er nog nooit één gelukt, 
tot afgelopen zondag. De Fin Valtteri Bottas herhaalde zijn 
kunststukje van vorig jaar en behaalde voor de tweede maal 
op rij de overwinning in Zandvoort. Een unieke prestatie dus.

Een van de spectaculaire programma-onderdelen was de landelijke finale van de Red Bull 
Kart Fight, waarin de diverse provinciale winnaars in de categorieën onder en boven 15 
jaar het tegen elkaar opnamen. Het jonge Zandvoortse kart-talent Justin van Densen 
mocht ook starten in de finale en eindigde op de vierde plaats.

Winnaar Valtteri Bottas | Foto’s: Chris Schotanus

Zandvoorter Ron Swart (r) derde in de Toerwagen Dieselcup

De BMW van Duncan Huisman en Ricardo van der Ende was de concurrentie te snel af | Foto’s: Chris Schotanus

De Fin op weg naar zijn 2e overwinning op rij

De 14-jarige Mark Megens uit 
Oss werd de winnaar in de 
jongste categorie. In de ca-
tegorie boven 15 jaar ging de 
overwinning naar Sander van 
Os uit Hilversum. Zij kregen 
hun prijs uitgereikt door Red 
Bull Racing-coureur Sebastian 
Vettel, die later op de dag een 
spectaculaire Formule 1-de-
monstratie verzorgde. 

Toerwagen Dieselcup
Liesette Braams wist vorige 
week al een mooie presta-

tie neer te zetten bij het af-
scheid van Ton Spee en Trees 
Huisman, door samen met 
de band van Ruud Jansen 
en Joyce Meister het num-
mer ‘Proud Mary’ op een ei-
gen manier te brengen. Dit 
weekend bleek de Krimpense 
samen met Gaby Uljee suc-
cesvol in de korte Endurance 
race van de Argos Supreme 
Toerwagen Diesel Cup. Het 
leeuwendeel kwam op naam 
van Uljee, maar Braams hield 
in haar beurt stand op de 

De Fin durfde de gok aan 
om op ‘slicks’ (de profielloze 
banden) te vertrekken, ter-
wijl het gros van het veld 
op nat weer banden vertrok. 
Vlak voor de start begon het 
zachtjes te regen. De regen 
zette echter niet door, wat 
voor Bottas de winst bete-
kende in de twintigste edi-
tie van de RTL GP Masters of 
Formula 3. De Nederland ers 
Stef Dusseldorp en Nigel 
Melker kwamen in het stuk 
niet voor en eindigden res-
pectievelijk op plaats 20 en 13.

Na afloop was Bottas dik 
tevreden. Tijdens de pers-
conferentie na afloop kwam 

vijfde plaats. Waar de safety 
car vorige keer tijdens de 
pinksterraces spelbreker was, 
kwam het dit keer voor Uljee 
goed uit. De Alphense wist de 
equipe van good old Michael 
Bleekemolen en Ronald 
van de Laar te verschalken 
en pakte de eerste plaats. 
Zandvoorter Ron Swart en 
Haarlemmer Marcel van Leen 
legden beslag op de derde 
plaats. De lange wedstrijd 
op vrijdagmiddag ging naar 
Jeroen Dik.

de vraag wat er nu precies 
was gebeurd na de overwin-
ning van vorig jaar. “Na de 
Masters won ik geen wed-
strijd meer in de Euroseries 
van de Formule 3. Daarom 
was ik gebrand om deze 
wedstrijd te winnen”, ant-
woordde Bottas. De Fin le-
verde een unieke prestatie. 
“Vroeger als kleine jongen 
keek ik naar Mika Häkkinen 
en ooit hoop ik eens de 
wereldkampioen van de 
Formule 1 te worden”, al-
dus Bottas. Op het moment 
dat hij deze uitspraak deed, 
kwam er een glinstering in 
de ogen van de jonge cou-
reur. 

HTC Dutch GT4
In de hoofdrace was de winst 
voor Duncan Huisman en 
Ricardo van der Ende met de 
Ekris BMW. Vooral Van der 
Ende was dik tevreden. “We 
hebben vooral de banden 
gespaard en daarmee wisten 
we de winst te pakken. De 
sprintraces werden gewon-
nen door de Porsche rijders 
Phil Bastiaans en Christiaan 
Frankenhout.

Formido Swift Cup 
Marth de Graaff kon ein-
delijk weer eens lachen. De 
Graaff won de eerste race, 
voor Niels Langeveld van 
het Zandvoortse Certainty 
team en Marcel Dekker. In de 
tweede race op zondag ging 
de winst naar Niels Kool, 
voor Zandvoorter Dennis van 
de Laar en Sven Snoeks. Door 
de winst van Niels Kool nam 
deze de leiding in het klasse-
ment weer over.

Formule BMW 
Een mooie hoofdrol eiste de 
Nederlander Robin Frijns op 
in de tweede race. Waar de 
Nederlander eerder nog de 
winst moest laten aan de 
Engelsman Jack Harvey in de 
eerste race, zo genadeloos 
sloeg Frijns toe in de tweede. 

Na een fout in de beginfase 
begon hij aan zijn zegetocht 
die eindigde op het hoogste 
schavot.

BOSS GP 
De zondag race was een 
spannende. Klaas Zwart leek 
op rozen te zitten, maar toen 
Frits van Eerd met zijn Tyrrell 
spinde in de Tarzanbocht, 
kwam Hoofddorper Marijn 
van Kalmthout ineens opzet-
ten. Van Kalmthout moest 
achteraan starten en zorgde 
bijna voor een sensatie door 
de race te winnen. Zwart 
wist met iets minder dan een 
halve seconde de race op zijn 
naam te schrijven. Zwart won 
ook de eerste race, daar waar 
van Kalmthout pech had.

Formule Renault 
Jeroen Mul mocht in de eer-
ste race de winst naar zich 

toe trekken, in de tweede 
race speelde de Nederlander 
een mindere rol van beteke-
nis. De Deen Mac wist de 
tweede race naar zich toe te 
trekken. Kelvin Snoeks was 
met een derde plek de beste 
Nederlander in de tweede 
race. 

Dutch
Supercar Challenge 
Zandvoorter Peter Furth en 
Hillegommer Peter Fontijn 
waren goed voor een derde 
plaats in de eerste race op 
vrijdag. De tweede race op za-
terdag verliep minder goed en 
een plaats buiten de top vijf 
viel de heren ten deel. In de 
derde race op zondag verliep 
het weer wel naar wens. Een 
vierde plaats zorgde er voor 
dat beide Peters met een 
tevreden gevoel huiswaarts 
gingen.
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De Mannetjes

Vismaaltijd

‘Ze hebben er wel eerst vier 
dagen voor moeten lopen’

Het is al weer 24 jaar geleden dat Zandvoort kon genie-
ten van een vismaaltijd in de open lucht. Alleen tijdens de 
feestelijkheden rond Zandvoort 700, in 2004, vond er een 
soortgelijke maaltijd op het strand plaats. Vele inwoners 
grepen deze gelegenheid dan ook met beide handen aan. 
De organisatoren Jaap Kroon, de Wurf, café Alex en het 
Wapen van Zandvoort, die alle lof verdienen, konden dan 
ook zeer tevreden zijn.

Afgelopen vrijdag was het weer een drukte van belang 
op het Kerkplein. De start van de laatste etappe van de 
Zandvoortse Wandel4daagse was traditiegetrouw weer 
op het gezellige plein in het hart van Zandvoort, dat 
weer eens overvol was.

Vismaaltijd smaakt naar meer! Wandel4daagse 
was weer succesvol 

Ook Erwin Hilbers stak, in 
Zandvoorts kostuum gesto-
ken, de handen uit de mou-
wen. Hij vond het helemaal 
geweldig dat dit initiatief, 
dat in 1970 mede door zijn 
vader Theo en de Wurf voor 
het eerst was georganiseerd, 
weer in oude glorie is hersteld. 

De leden van de Wurf ser-
veerden de meer dan hon-

derd gasten een verrukkelijke 
maaltijd, bestaande uit royale 
stukken verse kabeljauw, die 
ter plekke werden gebak-
ken. Daarbij wat brood, een 
lekkere rauwkost- en aard-
appelsalade en natuurlijk 
een drankje. Het weer was 

Weten of er bouwvergunningen 
zijn aangevraagd in uw buurt? 

Kijk op pag 14

Rond de 500 wandelaars had-
den zich daar verzameld om 
gemeenschappelijk te star-
ten voor de 5 of 10 kilome-
ter. En ook traditiegetrouw 
werden ze, na hun afstand 
te hebben volbracht, bij de 
Agathakerk opgevangen om 
onder begeleiding van een 
drumband triomfantelijk 
op het Kerkplein te worden 
onthaald. Een prima presta-
tie kwam er van de jeugdige 
Zandvoortse wandelaars. 

Ieder jaar weer doen er meer 
jonge kinderen mee aan 
dit zeer vriendelijke festijn. 
Vrijwel iedereen heeft het 
met goed resultaat volbracht. 

De meeste delnemers zul-
len zich gaan opmaken voor 
het volgende vierdaagse-
evenement, de Fiets4daagse. 
Dit evenement zal plaatsvin-
den van dinsdag 22 juni tot 
en met vrijdag 25 juni. Meer 
daarover leest u op pagina 15.

Raadhuisplein 14
T. 023-573 64 61 - Zandvoort 

Actie week 24:  
• Lijnzaad stokbrood € 1,95 
• Div. soorten Oranje gebak

Actie week 25: 
• Fijn volkoren € 1,75
• Vanille muffin € 1,25
• Div. soorten oranje gebak

Stap ook eens binnen voor een 
lekker belegd broodje met één 

van onze heerlijke ambachtelijke 
salades en een lekker kopje koffie

Drukte voor de start van de laatste avond | Foto: Rob Bossink

De traditionele vismaaltijd staat weer op de kaart | Foto: Rob Bossink

Geheel volgens traditie werd aan lange tafels genoten 
van een heerlijke vismaaltijd

in eerste instantie was fris-
jes, maar later op de avond 
kwam de zon zelfs even om 
de hoek kijken. Dit ontlokte 
burgemeester Niek Meijer, 
die samen met zijn vrouw 
eveneens aanwezig was, de 
uitspraak dat dit evenement 
in alle opzichten 'hartverwar-
mend warm' was.

De sfeer werd nog extra ver-
hoogd door het optreden 
van het Gemengd Zand-
voorts Koper En semble, op 
de accordeon begeleid door 
Gerard Bosman. Op het laat-
ste moment was Maaike 
Koper benaderd en natuur-
lijk “sprongen zij met veel 
plezier in het ontstane gat”. 
Vanzelfsprekend bestond 
het repertoire uit de bekende 
zeemansliedjes en werd afge-
sloten met het Zandvoorts 
volkslied. De gezelligheid 
was troef en er blijkt aan dit 
soort activiteiten een duide-
lijke behoefte te bestaan, dus 
hopelijk wordt de vismaaltijd 
weer een jaarlijkse traditie. 
Dit feest was in ieder geval 
bijzonder geslaagd! 

WK-actie bij Sunparks 
Zandvoort aan zee

Zie pagina 6

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

De leukste Vaderdag 
kado’s vind je 
natuurlijk bij 
Sea Optiek!

SEA OPTIEK, 
zichtbaar beter!

Zondag 20 juni 2010
 Pianorecital: 

Herman Rouw speelt 
Bach, Beethoven, Chopin 

en Scarlatti
Locatie: Protestantse kerk, 
Kerkplein 1
Aanvang: 15.00 uur 
(kerk open: 14.30 uur)
Toegang: gratis
www.classicconcerts.nl
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Strandpaviljoen Club Nautique het hele jaar geopend 
van 9.00 tot 24.00 uur voor ontbijt, lunch, diner en een  

unieke locatie voor bedrijfsbijeenkomsten, bedrijfsuitjes,  
trouwen, recepties, en andere feesten.

Voor reserveringen bel 023 -  571 57 07

waterstanden

www.clubnautique.nl

familieberichten Algemene uitvaartbegeleiding Zandvoort
Omdat u voor kwaliteit kiest!

~ Regelen en uitvoeren van de uitvaart 

~ Verzorging van overledene  
~ Begeleiding voor nabestaanden 

~ Persoonlijke aandacht 
    voor U en Uw dierbare 

Dag en nacht bereikbaar

023 -7515 666
Gevestigd in Zandvoort

Evert H. Schweitzer
Voor een stijlvolle en verzorgde uitvaart

UITVAARTZORGCENTRUM ZANDVOORT
Tollensstraat 67, 2041 PR  Zandvoort.

Telefoon (023) 571 32 78.
www.uzn-nederland.nl

UITVAARTCENTRUM HAARLEM
Parklaan 36, 2011 KW  Haarlem.

Telefoon (023) 532 87 50.
www.uitvaartcentrumhaarlem.nl

Sinds 1992
uw uitvaartondernemer in Zandvoort.
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Houdt van oranje!

Kom voetbal kijken in
ons gezellige beachhouse.

Wint Nederland dan…..
voor de voetbalkijkers

een rondje van het huis!

023-5713200
www.beachclubtien.nl

Dankbaar voor de liefde waarmee hij ons omringde, delen wij 
u mee dat van ons is heengegaan mijn lieve man, onze lieve 
vader, schoonvader en opa 

Gerrit Paap 

in de leeftijd van 86 jaar. 

Wij zijn dankbaar voor de goede en liefdevolle verzorging 
die hij heeft ontvangen van de medewerkers van 

de Thuiszorg en van het Huis in de Duinen, 
afd. de Branding. 

Wil Paap - Schijff 

Peter 

Volkert en Julia 
Caroline, Helena 

9 juni 2010 
Kostverlorenstraat 58-10 
2042 PJ  Zandvoort 

De crematieplechtigheid heeft inmiddels plaatsgevonden. 

vaderdaG-MeNU € 29,50
Welkomstcocktail

***
Gamba’s in bierbeslag 

met chorizo en zeewiersalade
of

Pastrami van Iberische lende 
met spekjes en honing-mosterdsaus

***
Hele dorade van de grill 

met huisgemaakte rosevalfrites en verse groente 
of

Mixed grill 
lamskotelet, ossenhaasbiefstuk 
en huisgemarineerde spare-ribs

***
dessert de Papá

witte chocolade-ijs, hopjessiroop en Tia Maria

www.beachclubtakefive.nl
voor reserveringen 023-5716119/info@tfaz.nl

HOLLAND HEINEKEN HUIS
LAUREL & HARDY

SUPER ORANJE FAN VAN DE WEEK

	 Leven	is:
	 vast	willen	houden
	 en	toch	los	
	 moeten	laten.

Na een leven van hard werken, toewijding en 
zorg is van ons heengegaan, onze moeder, 
schoonmoeder, oma, overgrootmoeder en zuster

Cornelia van der Sloot - Kerkman
Corrie

weduwe van Piet van der Sloot

4 september 1931                                  15 juni 2010 

 Kinderen
 Kleinkinderen
 Achterkleinkinderen

Correspondentieadres:
Mevrouw Y. van der Sloot 
Midden Tuindorpslaan 2
2015 HN  Haarlem

Moeder is overgebracht naar het Yarden 
uitvaartcentrum Kennemerland, Zijlweg 183 
te Haarlem, alwaar gelegenheid is tot afscheid 
nemen zondag 20 juni van 13.00 uur tot 13.45 uur.
De crematieplechtigheid zal plaatsvinden 
maandag 21 juni in het crematorium Westerveld, 
Duin en Kruidbergerweg 2-6 te Haarlem.
Tijd van samenkomst 9.45 uur.
Na de plechtigheid is er een informeel samenzijn 
in de koffiekamer van het crematorium.
Zij die geen kaart hebben ontvangen gelieve 
deze advertentie als zodanig te beschouwen.
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deden we vroeger niets aan 
vaderdag. Eigenlijk was de 
reden vrij simpel, de vaders 
van toen bemoeiden zich 
nergens mee. Ook mijn va-
der niet! Hij was iemand die 
niet van die onzin hield. Zijn 
stelregel was: doe maar ge-
woon dan doe je gek genoeg. 
Zelfs zijn hobby’s waren ge-
woon, hij zong in een koor en 
hield van vissen.

Dat vissen deed hij in de vij-
ver van de Vijverhut in Plan 
Noord waar we dichtbij 
woonden. Hij heeft menig 
karper gevangen. Later lagen 
ze in een zinken teil in onze 
tuin bij te komen van de 
schrik. Soms bracht hij een 
aal mee die, na het schoon 
zwemmen in het aquarium 
van Blub de visboer, door 
mijn moeder gevild werd. 
Tijdens het bakken bewo-
gen de stukjes aal nog in de 
koekenpan. Sindsdien eet 
ik geen aal meer, zelfs niet 
gestoofd. Als we op vakan-
tie gingen moest er bij het 
huisje viswater in de buurt 
zijn want anders verveelde 
mijn vader zich. Mijn ouders 
konden niet zwemmen dus 
ik was altijd de klos als mijn 
vader in de roeiboot ging 
vissen. Stel je voor dat hij 
overboord viel dan was ik de 
persoon om hem te redden! 
Natuurlijk was ik verplicht 
om ook een visje te vangen. 
Het vastpinnen van het 
wormpje aan het martel-
werktuigje deed mijn vader 
voor me. Het grappige is dat 
ik al zijn hengels bewaard 
heb en zijn kleinkinderen het 
leuk vinden om in een vijver 
of sloot te gaan vissen. Toch 
nog iets van opa geërfd. 

Mijn vader leeft allang niet 
meer. Maar stel dat hij nog 
bij ons was dan zou ik te-
gen hem willen zeggen: 
“Hoi pap, ondanks 
dat je vaderdag on-
zin vindt, heb ik een 
heel mooi cadeau. 
Het zijn de fijne her-
inneringen die we 
samen delen.” 

Volgens mij…
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SpotlightS
Het is echt waar, 

Marianne is vandaag 

50 jaar!
Gefeliciteerd van
de Webbertjes, de Luitjes, de 
Bartjes en van de Meertje!

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

www.zandvoortsecourant.nl

Verschijnt iedere donderdag en wordt gratis
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Woonstichting De Key heeft gereageerd op het artikel in 
de Zandvoortse Courant van vorige week. Daarin werden 
de brieven van twee raadsleden aangehaald. Volgens De 
Key staan er onjuistheden in deze brieven. 

Per e-mail meldt De Key over 
het project Sophiaweg het 
volgende: “Voor ons com-
plex aan de Sophiaweg is 
in 2004 al besloten om het 
complex te slopen en op de 
locatie nieuwe woningen te 
gaan bouwen. Dit sloopbe-
sluit is ook vastgelegd in de 
prestatieafspraken met de 
gemeente Zandvoort. De 
sloop- en bouwvergunning 
zijn afgegeven en het pro-
ject is in voorbereiding. De 
(tijdelijke) herhuisvesting 
van de huurders is gaande. 
Met de inmiddels afgegeven 
urgentieverklaring komen 
de huurders met voorrang 
in aanmerking voor wo-
ningen in de regio Zuid-
Kennemerland. Huurders 
kunnen terugkeren naar 
de nieuwe woningen en 
kunnen in de tussentijd 
gebruikmaken van een wis-
selwoning.” Over het terrein 
van de Corodex zijn ze even-
eens helder: “Het Corodex-
complex is eigendom van 

De Key. De Key-De Principaal, 
de ontwikkelaar van De Key, 
brengt op dit moment in 
kaart welke mogelijkheden 
er zijn voor ontwikkeling van 
het complex.”

Vestiging 
De Key in Zandvoort
De Key in Zandvoort is een 
vestiging van De Key en 
dit blijft ook zo. Dit is ook 
vastgelegd in het fusiedo-
cument. De Key Zandvoort 
beschikt over 21 fte’s (vol-
waardige werkplekken). Er is 
een aantal parttimers, waar-
door deze 21 fte’s ingevuld 
worden door 26 medewer-
kers. De afgelopen maan-
den zijn veel tijdelijke (in-
terim) krachten vervangen 
door vaste medewerkers. 
Hiermee is de Zandvoortse 
vestiging nu en in de toe-
komst goed bemand en 
kunnen de taken die afge-
sproken zijn bij de fusie- en 
prestatieafspraken naar be-
horen worden uitgevoerd.

De Key reageert op brieven raadsleden
Huurharmonisatie
De Key heeft als kerntaak 
het huisvesten van woning-
zoekenden met een laag 
inkomen. Daarvoor houdt 
zij de huren betaalbaar. 
In 2010-2011 gaat De Key 
het huurbeleid van De Key 
(Amsterdam, Zandvoort en 
Diemen) herijken en opnieuw 
opstellen. Over dit huurbeleid 
zal overlegd worden met de 
huurdersverenigingen, de ge-
meenten en overige stakehol-
ders. De Key wil de huren har-
moniseren, wat inhoudt dat 
bij huuropzegging de huur 
verhoogd worden naar 98% 
van de maximaal toegestane 
huur op basis van het wo-
ningwaarderingsstelsel (pun-
tensysteem). In Zandvoort zal 
hierdoor in veel gevallen de 
huurprijs zelfs lager uitvallen.

“Per woning zal na huurop-
zegging bekeken worden of 
we de huur gaan harmonise-
ren en met welk bedrag. Voor 
zittende huurders verandert 
er niets. Nieuwe huurders 
krijgen, wanneer de huur 
geharmoniseerd wordt, een 
huurcontract aangeboden 
met de nieuwe huurprijs”, al-
dus het antwoord van De Key. 

Zandvoort viert feest
Eindelijk was het zover, Oranje speelde maandag de eerste wedstrijd op het WK voetbal 
in Zuid Afrika. Ondanks het tijdstip, midden op de dag om 13.30 uur, waren de etablisse-
menten waar de voetbalwedstrijd werd uitgezonden goed gevuld. 

Toen het Nederlands elftal 
vlak na rust op 1-0 kwam 
barstte er een feest los in het 
centrum. Zowel binnen als 
buiten de etablissementen 

juichten en dansten de gasten. 
Tot lange tijd na de wedstrijd 
was het feest op straat. Net als 
de rest van Nederland, maakt 
ook Zandvoort zich op voor de 

tweede groepswedstrijd. Die 
wordt komende zaterdag om 
13.30 uur gespeeld. Verwacht 
wordt dat het dan nog drukker 
zal worden in de straten.

Tot buiten aan toe stond men te kijken Feest na het eerste doelpunt
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Strandpaviljoen Boom 11
te Zandvoort
Tel.023-5717580

Op onze ouderwetse manier
Goulashsoep - 3 soorten vlees - Palacinka of

Vissoep - Zeebaarsfilet - Palacinka 

€10,50
Als brunch, lunch of diner. De gehele week door.

Graag tot ziens, fam. Boom

Strandpaviljoen 24

zoekt per direct
Afwashulp m/v

023-5715791

Passage 2-4  Zandvoort
Tel.: 023-5716785

direzione: 
Alfredo Caramante

BY CHRIS KUIN

Naast onze à la carte kaart :
 driegangen menu voor € 29,50 

Gegratineerde mosselen 
met paprika, ui, oude kaas en knoflook 

of
Lamsham met groene kruidendressing

iii

Entrecote met rode wijnsaus 
van spekjes en champignons

of
Gebakken meervalfilet 

met een roomsaus van dille en Pernod
iii

Sorbetijs
 Ook voor feesten en partijen 

Dinsdag gesloten
Zeestraat 36

2042 LC Zandvoort
023-5736680

www.restauranthugoos.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 

 

 

 

 

Seniorenmenu: € 7,00 
Ma 14-09-09  Gebakken tartaar met gebakken aardappelen en spinazie 

Di 15-09-09  Kibbeling met frites, sla en sausjes 

Wo 16-09-09  Macaroni met een gebakken ei 

Do 17-09-09 Andijvie stamppot met een bal gehakt 

Vr 18-09-09  Vissticks met frites, doperwten en wortelen 

Za 19-09-09  Nasischotel met 1 stokje saté en een gebakken ei 

Zo 20-09-09  Kippotje met frites en sla 

Ma 21-09-09  Gebakken lever met aardappelpuree en rode kool 

Di 22-09-09  Scholfilet met gebakken aardappelen en wortelen 

Wo 23-09-09 Hutspot met warme worst en gebakken spek 

Do 24-09-09  Schnitzel met frites en witlof 

Vr 25-09-09 Gestoofde kabeljauw met aardappelpuree en bloemkool 

Za 26-09-09  Kippenbout met frites en sla 

Zo 27-09-09  Bal gehakt met gebakken aardappelen en bloemkool 

Bestellen voor 11.00 en bezorgd tussen 12.00 en 14.00 uur of eventueel tussen 16.00 en 
17.30 uur.  U kunt ook een plaatsje reserveren in ons restaurant om gebruik te maken 
van het seniorenmenu. Bent u in bezit van de ZandvoortPas, dan krijgt u een toetje 
gratis. 

Brasserie restaurant Harocamo 

Kerkstraat 14  |  023-5712102 

Geen zin om te kokkerellen? Gewoon Harocamo even bellen!
Wij bezorgen voor ieder wat wils, zoals broodjes, saté, 
spareribs, diverse visgerechten of een uitgebreid diner.
U kunt het zo gek niet bedenken!

Let op: Wij bezorgen gratis!
Ook de seniorenmenu’s à € 7,-- en de daghap à € 10,--

  Bel: 5712102 
  kijk voor meer info:
  www.harocamo.nl 

Brasserie restaurant Harocamo 
Kerkstraat 14, 2042 JE Zandvoort
Geopend van 9.00 tot 22.00 uur

Vaderdagcadeau?

Uitgaven van het 
Genootschap Oud Zandvoort
Verkrijgbaar bij Bruna Balkenende, 
Grote Krocht 18

Straatnamenboek 
van Zandvoort
nu in de aanbieding: € 9,95

Voor overige Vaderdag cadeaus
zie: www.oudzandvoort.nl

Uw sloggi dealer

Haltestraat 55
2042 LL Zandvoort
Tel. 023 571 28 39

Ook zondags geopend

Karim en Mo
www.autobedrijfkarimo.nl

Curiestraat 10, 2041 CD Zandvoort T. 023-5733792
F. 023-5733793 E. autobedrijfkarimo@planet.nl

Onderhoud en reparatie alle merken
Occasions in - en verkoop

APK

STUDIO 118  LET’S DANCE 
NA EEN OVERWELDIGEND SUCCES 
VAN DE DANS UITVOERING VELSEN

 STARTEN WIJ NIEUWE CURSUSSEN: 
PREBALLET vanaf 4jaar • KLASSIEKBALLET • K.3 DANCE

STREETDANCE KIDS • STREETDANCE/ HIPHOP • MOTHERS JAZZDANCE
HIPHOP BOYS & GIRLS • BREAKDANCE BOYS • POPPING

NU AANMELDEN VOOR HET NIEUWE SEIZOEN.
GRATIS PROEFLES 

STUDIO ADRES:FLEMINGSTRAAT 55 ZANDVOORT
0235712598/ 0650425028

Vraagt met spoed:
GLASZETTERS

•	 In	het	bezit	van	rijbewijs
•	 Vakbekwaam
•	 Regelmatig	meedraaien	in	de	
	 standby	weekenddienst	is	een	vereiste

Wij bieden een hoog salaris, 
extra premies voor werken buiten diensttijd

Voor	informatie	bel:	023-5715602,	Paradijsweg	1a,	2042	GC		te	Zandvoort
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Woont u in Oud Noord? Wilt u meer weten over de inrichting van 
de openbare ruimte? Of heeft u vragen of opmerkingen over de 
bestrating, straatverlichting, zwerfafval, speelplekken, straatmeu-
bilair of soortgelijke zaken?  

U bent van harte welkom op het wijkspreekuur 
donderdag 24 juni van 19.00 tot 20.00 uur in het Rode Kruis ge-
bouw, Nicolaas Beetslaan 14. Vooraf aanmelden is niet nodig; de 
koffie staat klaar!

ZANDVOORT SCHOON!?  
24 juni wijkspreekuur Oud Noord 

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 tweetal jeugdigen die 
Renardel de Lavalette 
regelmatig ondersteu-
nen in haar werk om 
“weer eens iets anders 
te doen”.

Al ijsmoe?
Opnieuw hebben de 
Zand voortse adres-

sen met de cijfers 2042 van 
hun postcode, de ijsprijs 
gewonnen in de Nationale 
Postcode Loterij. Tenminste, 
degene die in de Nationale 
Postcode Loterij meespelen. 
Het lijkt wel of de duivel zijn 
behoefte op een grote hoop 
doet want het is ondertus-
sen al de vierde keer dat ze 
per lot een beker van het 
zeer smakelijk ijs van Ben 
& Jerry’s kunnen ophalen. 
Dit kan op vertoon 
van een voucher, die 
toegestuurd wordt. 
Alle winnaars op-
nieuw gefeliciteerd!

Sponsor het 
Kunstfestijn
Op 15 september 
wordt voor het 

derde jaar op rij 
het Kunst festijn 
g e o r g a n i s e e r d 
in het muziek-
paviljoen op het 
Ra a d  h u i s p l e i n . 
Het Kunstfestijn 
is uitgegroeid tot 
een evenement 
waar jong artis-
tiek talent van 8 

tot 21 jaar de kans krijgt om 
zich te presenteren. De acts 
worden beoordeeld door 
een vakjury. Voor komende 
editie is de organisatie op 
zoek naar een sponsor, om 
het evenement tot de punt-
jes te kunnen organiseren. 
Vindt u het leuk om jong 
talent de kans te geven? 
Sponsor dan het kunstfes-
tijn! Stuur een e-mail naar 
roy@onair-events.nl of bel 
06-19427070 voor meer in-
formatie.

Nachtelijke zoekactie
De afdeling Zandvoort 
van de KNRM heeft vrij-
dagavond, vlak voor mid-
dernacht, de reddingboot 
Annie Poulisse naar het 
strand gebracht en gelan-
ceerd voor een zoekactie. 
Er waren meldingen bin-
nengekomen dat er een 
jacht op zee in problemen 
zou zijn. Na enkele zoek-
slagen is in overleg met de 
Nederlandse Kustwacht 
besloten te stoppen met 
zoeken en kon men de boot 
weer op de wagen laden. Zo 
is opnieuw gebleken dat de 
vrijwilligers van de KNRM 
dag en nacht klaar staan 
om mensen te redden!

Ascot in Zandvoort

De jaarlijkse Ladies Day 
vriendinnendag op Open 
Golf Zandvoort stond deze 
keer in het teken van het 
Engelse Ascot, wat inhield 
dat alle dames verplicht 
een hoed dienden te dra-
gen. De meest fantastische 
hoeden passeerden de re-
vue, doch de ochtendprijs 
voor het toepasselijkste 
exemplaar ging terecht 
naar Leida Zwemmer met 
haar prachtige, door een 
golfbal geïnspireerde, 
hoofddeksel. Er werd na-
tuurlijk ook nog gespeeld 
en wel in twee catego-
rieën. De eerste prijzen 
gingen naar Mirjam Vrees 
en Marion Koster met 26 
punten en Jenneke v.d. Lind 
en Lisette Brands met 25 
punten. De neary was voor 
Janie de Bock en Ria de Mes 
sloeg de longest drive.
 

Klaas Koper naar WK 

Onze eigen Klaas Koper 
gaat deze week naar 
het wereldkampioen-
schap dorpsomroepen 
in het Engelse Chester. 
Burgemeester Niek Meijer 
heeft hem uitgeleide ge-
daan en gaf Klaas een 
presentje mee voor zijn 
Engelse collega, de 'Lord 
Mayor'. De provinciale 
Tv-zender RTV-NH heeft 
daar beelden van gemaakt 
die afgelopen woensdag 
werden uitgezonden. Rob 
Bossink was erbij toen 
de opnames werden ge-
maakt en schoot een paar 
plaatjes. Wij wensen Klaas 
veel succes in Engeland!

Strandvoetbal bij 1216 
Forgotten Foundation

Maura Renardel de La va-
lette van de stichting die 
zich inzet voor de ‘verge-
ten’ generatie kinderen 
tussen 12 en 16 jaar, heeft 
voor deze groep afgelo-
pen zondag een strand-
voetbaltoernooi georga-
niseerd. Maar liefst 80 
kinderen in de bewuste 
leeftijdsklasse hadden 
zich aangemeld en speel-
den tot circa 13.30 uur een 
lekker toernooi. De orga-
nisatie lag in handen van 

VVV biedt wethouder
Zandvoorts vliegtuig aan

Ferry Verbrugge (L) overhandigt het cadeau aan de wethouder

De PVV is als de grote winnaar in de gemeente Zandvoort uit de bus gekomen. Ten op-
zichte van de Tweede Kamerverkiezingen van 2006 heeft de partij van Geert Wilders een 
winst van maar liefst 12,7% geboekt.

Ook D66, de VVD en GL boek-
ten winst ten opzichte van 
2006, respectievelijk een 
percentage van 5,2%, 4,9% 
en 2%. De VVD blijft wel met 
voorsprong de grootste par-
tij in Zandvoort. De liberalen 
staan 15,7% voor de PVV, dat 
met 19,1% de tweede partij is 
geworden.

De grootste verliezer is het 
CDA dat bijna 2/3 van haar 
aanhang verliest en van 
20,8% naar 7,5% duikelt . Ook 
de SP verliest stevig en is in 
Zandvoort gehalveerd (7% 
nu, 14,4% toen). Opvallend 
is ook het verlies van de 
Christen Unie. De kleinste 
regeringspartij gaat van 1,3% 
naar nog maar 0,4%. De SGP 
verdwijnt helemaal van de 
Zandvoortse politieke kaart 
(0,0% nu).

Belinda Göransson, fractie-

leider van de grootste poli-
tieke partij in Zandvoort is 
zeer verheugd over de winst 
die haar partij hier heeft 
gemaakt. “Een fantastische 
uitslag, de grootste partij. De 
stijgende lijn van het aantal 
VVD-stemmers zet zich ook 
in Zandvoort voort. In moei-
lijke tijden is er altijd weer 
geloof en vertrouwen dat 
VVD ons land er doorheen 
kan slepen. Want de bood-
schap was duidelijk: onze 
economie kan wel wat VVD 
gebruiken!”, zei ze tegen de 
Zandvoortse Courant.

De 'overige partijen' (zie 
schema) die in Zandvoort 
dit jaar aan de verkiezingen 
meededen hebben te weinig 
stemmen gekregen om een 
percentage te bepalen. Meer 
details vindt u op www.
zandvoort.nl/tkverkiezin-
gen/index.html

PVV grote winnaar in Zandvoort

Partij 2010 2006 Verschil
CDA 7,5 20,8 -13,3
PvdA 15,6 16,8 -1,2
SP 7 14,4 -7,4
VVD 34,8 29,9 4,9
PVV 19,1 6,4 12,7
GL 5,4 3,4 2
Chr.Unie 0,4 1,3 -0,9
D66 6,7 1,5 5,2
PvdD 2 3,6 -1,6
SGP 0 1,1 -1,1
TON 0,6 0 0,6
MenS 0,4 0 0,4
Een 0,1 0 0,1
Feijen 0,1 0 0,1
Piraten 0,3 0 0,3
Overige 2006:   -1,8

Hieronder vindt u de volledi-
ge uitslag in procenten. Het 
eerste getal geeft de uitslag 
van 2010 aan, het tweede 
die van 2006 en het derde 
is het verschil ten opzichte 
van elkaar.

Wethouder Wilfred Tates 
heeft dinsdagochtend een 
bijzondere attentie van de 
VVV gekregen. Voor zijn werk 
dat hij heeft verricht om van 
de regionale VVV een zelf-
standige Zandvoortse VVV te 
maken, werd hij verrast met 
een vliegtuig op schaal van 
Amsterdam Beach Airlines, 
uiteraard in de Zandvoortse 
kleuren. Tates was blij verrast 
met het schaalmodel. Lana 
Lemmens overhandigde 
eveneens een exemplaar van 
het KLM-blad waar een arti-
kel over Zandvoort in staat.
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GENIET VAN HET
 WK VOETBAL 

BIJ SUNPARKS ZANDVOORT AAN ZEE

Wij zenden ALLE WEDSTRIJDEN uit

Op grote schermen met vernieuwde beeldkwaliteit!

Voor een gezellige stadionsfeer zijn speciale tribunes geplaatst!

Uw kinderen kunnen mee, 
 wij hebben een speciaal speelgedeelte voor kinderen!

Maak uw dag compleet door voorafgaand 
 of na de wedstrijd gezellig te gaan bowlen of eten.

Actie: tegen inlevering van deze advertentie ontvangt 
u in het uur voorafgaand aan een WK-wedstrijd twee 
tapbier voor de prijs van één. (Actie geldig in de Beach 
Factory t/m 11 juli 2010, maximaal 4 bier per bestelling)

DORSMAN.NL OF 023-5714534

Autoverzekering
vanaf € 6,- p/mnd

* startkorting tot 65%

www.sportinzandvoort.nl

“Sport is goed voor lichaam en geest” Strandpaviljoen Thalassa 18
Het haringhappen was weer groots!

Wij bedanken voor hun inzet en medewerking:

Haring - Haringhandel A. Hoek - Katwijk
Boot vol vis - Dutch Seafood - IJmuiden
Oesters en mosselen - Adri en zoon uit Yerseke
Dorpsomroeper - Klaas Koper
Gitaar/zang - Ad Goossens
Orgel - Broer de Jong
Springkussen - Victor Bol
Boot - Kema Zandvoort
Shanty koor - Weespertrekvaart koor

Het team van Thalassa!

Vers aan zee!!!



Zandvoortse Courant • nummer 24 • 17 juni 2010

7

evenementen agenda
19 WK: Poulewedstrijd - Nederland - Japan, 
 aanvang 13.30 uur

20  Muziekpaviljoen - Rivermen Band, 13.30 – 16.00 uur

20 Kerkpleinconcert - Pianorecital in Protestantse kerk, 
 aanvang 15.00 uur

22-25 Fiets 4-daagse - Georganiseerd 
door stichting vierdaagse

24 WK: Poulewedstrijd - Kameroen - Nederland, 
 aanvang 20.30 uur

26 Swingsteesjun - Strandfeest voor 25+. 
 Riche aan zee, aanvang 21.00 uur

27  Muziekpaviljoen - De Teisterband, 13.30 – 15.30 uur

27 Kunst- en Boekenmarkt - Gasthuisplein, 
 10.00-16.00 uur

27 Italia a Zandvoort - Circuit Park Zandvoort 

juni

VVV Zandvoort: 7 dagen per week geopend!

‘Haringfeestweek’ in Zandvoort
Het leek vanaf het moment dat de eerste Hollandse 
Nieuwe weer aan land kwam wel een ‘haringfeestweek’ 
in Zandvoort. Een drietal ondernemers hebben drie ver-
schillende acties ondernomen om de nieuwe haring te 
promoten. De Zandvoorters die niet vies van een haring 
zijn, hadden daar mooi profijt van.

Arie Guyt (r) overhandigt de eerste Hollandse Nieuwe

Lagarde-Fotografie
Komende zaterdag wordt opnieuw een nieuw bedrijf bin-
nen Zandvoort geopend. Lagarde-Fotografie opent 19 juni 
in de Kerkstraat een winkel om foto’s af te drukken, klaar 
terwijl u wacht, maar zeker niet alleen dat. Johan Lagarde, 
de fotograaf en animator hierachter, heeft zijn nieuwe 
zaak op een bijzondere manier ingericht. Een bevlogen 
man met één passie: fotograferen!

Lagarde-Fotografie biedt 
klanten de mogelijkheid 
om met behulp van de zoge-
naamde ‘picture kiosk’ bin-
nen de kortste keren echte 
afdrukken, uitvergrotingen, 
fotoalbums, wenskaarten 
en dergelijke van digitale 
opnamen te maken, ge-
woon in de winkel. Er is al-
tijd een medewerker in de 
buurt om te assisteren. En 
dat allemaal onder het mot-
to: klaar terwijl u wacht, met 

een lekker kopje koffie. 

De mogelijkheden zijn legio: 
afdrukken op ieder voorwerp 
of een afdruk op poster-
formaat of nog veel groter. 
Collages, foto’s op canvas, fo-
toalbum? U kunt het zo gek 
niet verzinnen of Lagarde-
Fotografie heeft er een oplos-
sing voor. In de winkel is ook 
een themahoek, een plaats 
die kan worden gebruikt om 
foto’s te maken in allerlei 

Advertorial

soorten thema’s als strand-, 
zomer-, winter- of kerstta-
fereel. Binnen 24 uur kan de 
studio worden omgetoverd en 
waant u zich bijvoorbeeld op 
het circuit inclusief raceauto. 

In het souterrain is een profes-
sionele fotostudio waar door 
fotograaf Lagarde een mooie 
reportage gemaakt kan wor-
den van bijvoorbeeld familie, 
vrienden of een pasgeboren 
baby. De studio, voorzien 
van de modernste belichtin-
gapparatuur, is ook te huur. 
Inclusief achtergronden, ac-
cessoires, make-up tafels en 
een gezellige lounge-set. 

Het milieu staat bij Lagarde-
Fotografie hoog in het vaan-
del. De drukmachine is zo 
geavanceerd dat het een 
zogenaamde groene ma-
chine is. Dus geen giftige en 
voor het milieu gevaarlijke 
stoffen meer. De hele zaak 
is voorzien van duurzaam 
materiaal dat zoveel moge-
lijk bij Zandvoortse onderne-
mers is afgenomen. Lagarde-
Fotografie heeft een visie. “Wij 
willen door samenwerking het 

imago van Zandvoort opvijze-
len en daardoor de levendig-
heid van Zandvoort verbete-
ren. Ons bedrijf moet meer 
dan een winkel zijn. Het moet 
een goede integratie tussen 
Zandvoorters en de toeristen 
worden”, zegt Johan.

Het is niet echt gebruikelijk 
om een fotozaak het stem-
pel ‘gezellig’ te geven. In de 
zaak van Lagarde-Fotografie 
kan je niet anders. Gezellig 
ingericht en gezellige mede-
werkers met een passie voor 
de foto maken dat mogelijk 
en zorgen tevens voor een 
laagdrempelig effect.

Komende zaterdag om 09.00 
uur gaat Lagarde-Fotografie 
voor het eerst open en 
kunt u kennismaken met 
Johan Lagarde en zijn team. 
Lagarde-Fotografie is in 
het zomerseizoen 7 dagen 
in de week open van 10.00 
tot 18.00 uur, in de winter 
op zondag en maandag ge-
sloten. Lagarde-Fotografie, 
Kerkstraat 6, tel. 5720193. 
Internet: www.lagarde-foto-
grafie.nl.

De thema-hoek bij Lagarde-Fotografie

Allereerst trakteerde Arie 
Guyt, van de haringkraam Arie 
Koper op het Raad huis plein, 
woensdag alle leden van de 
stembureaus in de gemeente 

Zandvoort op een uitstekend 
smakende haring. Deze geste 
werd door iedereen enorm ge-
waardeerd. Vrijdag konden de 
Zandvoorters en hun gasten 

Nieuw: 
de “ Zin in Zandvoort ” 
(bedrijfs)plakpostzegel 

Deze is alleen per 50 stuks te koop maar  
natuurlijk verkopen we ook nog steeds de 
losse “Zin in Zandvoort” postzegel. De post-
zegels hebben een waarde van 44 cent en 
zijn gewoon te gebruiken zoals elke andere  
postzegel. Het verschil is alleen dat u met-
een aan Zandvoort-promotie doet bij het 
verzenden van uw post. 

Interesse? 
Bestel ze dan vandaag nog via 023-5737933, 
marketing@vvvzandvoort.nl of kom langs bij 
ons VVV kantoor en 'verzend’ ook de bood-
schap ‘Zin in Zandvoort’. 
(eventuele verzendkosten zijn voor eigen rekening)

VVV Zandvoort, Bakkerstraat 2/B 

een haring proeven bij de nieu-
we viszaak Pesce Fresco in de 
Haltestraat. Eigenaar Richard 
de Wette had zijn overbuur-
man van de Klikspaan bereid 
gevonden om samen met hem 
de haringen voor slechts € 1 
aan te bieden. Ook hier alleen 
maar genietende mensen die 
de haring en de drankjes zich 
goed lieten smaken.

Haringhappen
Zaterdag was het alweer voor 
de 6e keer het traditionele 
Haringhappen bij strandpavil-
joen Thalassa van de familie 
Huig Molenaar (Bonnie). Zoals 
al jaren wordt er bij Thalassa 
een echt feest gevierd als de 
Hollandse Nieuwe er weer 
is. Vooraf konden de gasten 
genieten van kakelverse oes-
ters en in eigen keuken ge-
rookte zalm die vakkundig 
mooi dun werd getrancheerd. 

Vervolgens bracht Michel 
Maas verse vis uit IJmuiden 
waarover Huig het een en an-
der aan de toeschouwers ver-
telde. Daarna was de haring 
aan de beurt. De mooie, toch 
wel vette haring, werd gretig 
afgenomen en werd begeleid 
door een schitterende ijskou-
de Corenwyn, de meest per-
fecte combinatie die iemand 
maar kan verzinnen. Dit alles 
werd omlijst door oudholland-
se muziek uit het schitterende 
draaiorgel van Broer de Jong 
en een aantal optredens van 
de band van Ad Goossens. Na 
het haringhappen stond er 
nog een vismaaltijd gereed 
waarbij men zoveel vis kon 
eten als men wilde, althans 
als men gereserveerd had. 
Opnieuw een topevenement 
bij Thalassa dat ongetwijfeld 
volgend jaar op herhaling 
komt.



Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week 
Maak elke 
woensdag,
donderdag en 
vrijdag gebruik 
van de 4 = 2 
actie en dage-
lijks van onze 
dagschotel

Hartelijk welkom in het

www.wapenvanzandvoort.nl 
Gasthuisplein 10

2042 JM Zandvoort 
Tel.: 023-8223780

Maandag en dinsdag gesloten

Medina Woninginrichters 

www.medina-woninginrichting.nl

023-531 78 40 
Haltestraat 56
2042 LP Zandvoort

Aanbieding	voor	de	maand	juni:	Vouwgordijnen,	
alle	merken,	gratis	meten,	gratis	plaatsen	10%	korting.

(Vouw)gordijnen	 Tapijt
Vitrages	 Vinyl
Luxaflex	 Laminaat
Zonwering	 Parket

Wist u dat wij
een prachtige collectie 

kristal hebben?
Pashouders 5% korting

 Hele maand juni voor Pashouders:
Asperge-Beenhamschotel 

100 gram € 1,25
 kijk ook eens op onze website:

www.slagerijhorneman.nl

NIELS JOUBERT
MOOIE WIJN UIT ZUID-AFRIKA

IN ROOD,WIT EN ROSÉ. PER FLES: € 5,95 
NU 6 FLESSEN: € 25,00 

TEGOEDBON 
VOOR 1 GRATIS 

ZANDKORREL

Bestel nu de ZandvoortPas 2010

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 vanaf 1 januari 2010 tot en  
met 31 december 2010.

Uw op naam gestelde ZandvoortPas 
wordt, tezamen met een welkomstkado, 
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.

Plony’s
Haarwinkel



Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week 

Winkeliers: 
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 
Foto Menno Gorter - Grote Krocht
Massage bij Rosa - www.massagebijrosa.nl
Plony’s Haarwinkel - Kosterstraat
Toerkoop Reisbureau - Grote Krocht

Mode en trends: 
Belli E Ribelli Kinderkleding - Haltestraat
Bibi for Shoes - Kerkstraat
Blitzkickers - Haltestraat 61A
Graveer een keer - 023-888 77 58
Sea Optiek - Haltestraat

Wonen en onderhoud:  
Avenue Living & Giving - Kerkstraat
De Bode woonaccessoires - Kerkstraat
Koene Cleaning Service - 06-1432444
Medina woninginrichters - Haltestraat 
Marlène Sjerps Internet - 06-18868837
Versteege’s IJzerhandel - Pakveldstraat
Rep-it - 023-5719666 / 06-44696001

Horeca: 
Harocamo - Kerkstraat
Het Wapen van Zandvoort eten en drinken - 
Gasthuisplein 
Mollie & Co Restaurant - Verlengde Haltestraat
Open Golf Zandvoort - Duintjesveldweg 
Side Döner Kebab - Kosterstraat
Take Five aan Zee Restaurant - Strand nr 5
Zaras, Café Restaurant - Haltestraat

Lijst van deelnemende bedrijven 
(in alfabetische volgorde) 

info@koenecleaning.nl • 06-14 32 44 44 

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

Kabel-internet/adsl installateur
helpt bij alle
PC-PROBLEMEN.
Advies en aanleg (draadloos) netwerk.
Ook avonden/weekend.
Rep-it, totaalservice voor
computergebruikers.
023-5719666 of 06-44696001.
Met garantie en KvK.

Startaanbieding:
Pashouders 25% korting

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

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

ZandvoortPas houders 10% korting

SIDE DÖNER KEBAB

Kosterstraat 13B, tel.: 06-46155581
Geopend van 12.00 - 24.00 uur 

Voor Pashouders t/m 30 juni a.s.:

Döner schotel voor € 6,--

Ondernemers opgelet:
Meedoen aan de ZandvoortPas 
vergroot uw vaste klantenkring

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

	 Enkele	voordelen	voor	u	op	een	rijtje:
•		 Ruim	1000	huishoudens	zijn	in	het	bezit	van	een	zandvoortpas
•		 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.zandvoortsecourant.nl/zandvoortpas
•		 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…)
•		 Ter	ondersteuning	zijn	gratis	toonbankstandaards	en/of	raamschildjes	verkrijgbaar,		
	 waarop	u	zelf	uw		ZandvoortPas	aanbiedingen	kenbaar	kunt	maken
•		 Vraag	naar	de	zeer	voordelige	tarieven	en	de	uitgebreide	mogelijkheden	
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Het Pakhuis, een kring -
loopwinkel waar van alles 

te koop is! Van serviezen en
 glaswerk tot meubels 

en van kleding tot boeken. 
De winkel is geopend 

op don-vrij-zat 10-17 uur. 
Info: 06 - 53693409

Noorderduinweg 48,  
(Corodex) Zandvoort.

.........................................................
Te huur GARAGE in centrum 

Z’voort, groot ca. 30 m2
€ 250,= p/maand

Te huur GARAGE/
OPSLAGRUIMTE in centrum 

Z’voort , groot ca. 80 m2
€ 795,= p/maand

Te huur GARAGE/
OPSLAGRUIMTE in centrum 

Z’voort, groot ca. 65 m2
€ 565,= p/maand

Info Greeven Makelaardij o.g.
Telefoon 023-5739234

.........................................................
www.dierenvoeding-

vooreenprikkie.nl
Eindelijk heeft Zandvoort 

een  bezorgservice voor al uw 
dierenbenodigdheden. Wij 
bezorgen op wo-do-vrijdag 
avond.Tel 023-5738808. De 
goedkoopste in de regio !!!

.........................................................
Te huur: biertap
Alle merken bier

www.goedkoopdrank.nl
Reserveren: tel. 5738777

.........................................................
Hondentrimster ‘De 4 Pootjes’. 

Bij U aan huis. Annemiek 
Wolters: 06-23093264

Behang- en schildersbedrijf 
Arnold Nijkamp 
Tel/Fax 571 31 72 

Mobiel 06-54 264 259 
Voor al uw behang-, 

wit- en schilders-
werkzaamheden 

www.arnoldnijkamp.nl 
.........................................................

Autobedrijf Trade Ard. 
Lid BOVAG en NAP. 

Max Planckstraat 44, 
tel. 5730519 / 06-53498304 

www.trade-ard.nl
.........................................................

Beautysalon MYRNA 
Van Speijkstraat 2/101, 

2041KL Zandvoort. 
Behandeling volgens 

afspraak, ook ‘s avonds. 
Tel. 5720108 of 06-48318230
.........................................................

Auto kopen of verkopen? 
Een dure reparatie, 

onderhoudsbeurt, APK of 
schade?Het kan altijd 

goedkoper!! 
Bel Patrick van Kessel 
06-55383624 of kijk op  
www.autoverkoper.nu

.........................................................
L. paap medische 

hulpmiddelen
PRODUCTEN VOOR 

SLECHTZIENDEN
i.d.m. vergoeding via 

zorgverzekeraar.
Bel voor een afspraak bij 

u thuis: 06-51815360.
Inloopspreekuur: maandag 
9.00- 12.30 Flemingsstraat 

55 (Pluspunt)

ZANDKORRELS INVULBON
Met ZandvoortPas korting op een zandkorrel

Particuliere zandkorrel €7,50
Met ZandvoortPas €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 zandkorrel €12,50 (excl.BTW)
Met ZandvoortPas €10,-
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, Kleine Krocht 2
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 verkeerde of onjuiste inhoud 
van Zandkorrels. Zet- en typefouten voorbehouden. 

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

VAN AACKEN 
GLASZETTERSBEDRIJF 
levering en plaatsing alle glassoorten.

NU OOK:
vernieuwen kozijnen & schilderwerk.

vrijblijvende offerte!
023-5720480 / 06-41374921
e-mail: aacken@kpnmail.nl

Groot assortiment
zomerplanten

Van Stolbergweg 1 -  Tel. 57 170 93

ZANDKORRELS

Bloemen zo
bijzonder mooi.

Specialist voor al uw bloemwerken.

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

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

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

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

APK KEURING
Alle merken vanaf € 29,-

vraag naar de voorwaarden

Bij grote beurt gratis!

politieberichten
Nachtelijke drankrijders 
Zondagochtend, even na 
05.00 uur, hield de politie in 
de Tollensstraat een 18-jarige 
Amsterdammer aan omdat 
hij onder invloed van alcohol 
had gereden. Een nacht eer-
der werd rond 03.25 uur een 
22-jarige Haarlemmer staan-
de gehouden op de Kleine 
Krocht. De Haarlemmer viel 
direct op bij de politie, om-
dat hij tegen de rijrichting 
in reed. Ook hij bleek onder 
invloed van alcohol. Tegen 
beide bestuurders is proces 
verbaal opgemaakt.

Man mishandelt 
zwangere ex-vrouw
Donderdagavond rond 20.00 
uur heeft de politie een 42-ja-
rige man  aangehouden voor 
het mishandelen van zijn ex-
vrouw. De vrouw die 6 maan-
den zwanger is, werd op haar 
hoofd geslagen en in het bij-
zijn van haar peuter met een 
kinderzitje tegen haar buik 
geslagen. Zij is naar een zie-
kenhuis vervoerd voor contro-
le van haar en het ongeboren 
kind. De man was weggere-
den, maar kon korte tijd later 
worden aangehouden.
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Sportieve avondwandeling WK voetbal 
muzikaal geopend

Scouting The Buffalo’s 
ontvangt Keurmerk100

Pianorecital in 
Protestantse kerk

Geen zin in het WK-voetbal? Kom dan zelf in beweging en 
loop woensdagavond 23 juni mee met de sportieve avond-
wandeling in de Algemene Waterleiding Duinen, onder de 
noemer: Natuur-voetbal 22-0!

Papa Luigi e Amici hebben in hun eigen stijl het WK voet-
bal in café Oomstee geopend, ten minste voor de gasten 
van uitbater Ton Ariesen. Papa Luigi, alias Louis Schuur-
man, had nog een drietal muzikanten meegenomen. 

Scouting Nederland bestaat 100 jaar. Om dit te vieren 
heeft Scouting The Buffalo’s afgelopen zondag op het 
Burg. van Fenemaplein een inloopfestijn gehouden voor 
jong en oud. Het festijn stond geheel in het teken van ‘100’ 
en het behalen van het Keurmerk100. Zo werd er een teke-
ning van maar liefst 100 meter gemaakt.

Komende zondag zal pianist Herman Rouw in de Protes-
tantse kerk een pianorecital verzorgen in het kader van de 
Kerkpleinconcerten van de stichting Classic Concerts. Op het 
programma staan werken van Domenico Scarlatti, Johann 
Sebastian Bach, Ludwig van Beethoven en Frédéric Chopin.

De boswachter blijft niet 
op het middenveld hangen 
maar struint kriskras door 
het duin. Er kunnen 22 men-
sen mee, dus er zijn net als 
bij voetbal twee elftallen 
nodig! De wandeling start 

Onder die muzikanten was 
Ebe de Jong, leadgitarist 
van VanKessel, een echte 
gitaarvirtuoos. Hij speelde 
de voornamelijk zigeuner-
stijl die Schuurman met zijn 

In eerste instantie was er 
sprake van een papieren uit-
voering, maar de wind maak-
te dit onmogelijk. Gelukkig 
kon de tekening met behulp 
van een berg stoepkrijt toch 
gemaakt worden. Het gan-
zenbord met maar liefst 100 
vakken bleek een behoorlijke 
uitdaging. Uiteindelijk wist 
iedereen de eindstreep te 

Herman Rouw ontving zijn 
eerste pianolessen van Jan 
Deckers en debuteerde op 
16-jarige leeftijd als solist met 
orkest. Daarna studeerde hij 
piano en koordirectie aan het 
Sweelinck Conservatorium in 
Amsterdam bij Edith Lateiner-
Grosz en Jan Pasveer. Tevens 
volgde hij masterclasses in 
Parijs bij Eric Heidsieck en in 
Siena bij Guido Agosti. Een 
cursus orkestdirectie volgde 
hij ook, bij het Noordhollands 
Philharmonisch Orkest.

Momenteel is Rouw piano-
docent aan de Muziekschool 
Amsterdam waar hij zich 
heeft gespecialiseerd in het 

om 20.00 uur bij ingang Pan-
neland. Deelname is € 5,-. 
Aanmelden is noodzakelijk 
en kan bij bezoekerscen-
trum De Oranjekom, tel. 
020-6087595 (dinsdag t/m 
zondag, 10.00-17.00 uur).

viool zo prachtig kan spelen, 
met het grootste gemak 
mee. Het laaiend enthou-
siaste publiek in Oomstee 
kon de openingsact zeer 
waarderen.

halen. Als beloning kon iedere 
deelnemer zijn eigen wens-
ballon maken en oplaten. Een 
zakje snoep en wat te drinken 
maakte het feest compleet. 
Voorzitter Adrie Pool nam 
met blijdschap het bijbeho-
rende schildje van wethouder 
Andor Sandbergen aan. Het 
keurmerk zal een prominente 
plaats in het clubhuis krijgen. 

coachen van jong talent op 
de podiumafdeling. Naast 
zijn concertpraktijk in bin-
nen- en buitenland werkt 
hij veelvuldig mee aan ra-
dio- en tv-uitzendingen en 
cd-opnames en is hij sinds 
2003 initiatiefnemer van het 
Sporenburgconcert in het 
Oostelijk Havengebied te 
Amsterdam.

De toegang tot dit bijzondere 
concert is geheel gratis. Na af-
loop is er een open schaalcol-
lecte voor nieuwe sanitaire 
voorzieningen in de kerk. Het 
concert begint om 15.00 uur 
en de deur van de kerk gaat 
om 14.30 uur open.

Foto: AWD
Papa luigi e amici

Wethouder Andor Sandbergen overhandigt 
het Keurmerk aan voorzitter Adrie Pool

Grau Schilders & Stucadoors B.V.
Het pand in de Dr. J.G. Mezgerstraat 46 is nog bij vele Zand-
voorters bekend als 'De Sonnehoeck'. Het befaamde uit 
twintig kamers bestaande hotel-café-restaurant, dat voor-
heen door drie gezinnen werd bewoond, stond in latere 
jaren bekend onder de naam Fawlty Towers Hotel.

Langzamerhand raakte het 
oorspronkelijk in Jugendstil 
gebouwde pand ernstig 
in verval en zowel van bin-
nen als van buiten leek het 
op een spookhuis. Totdat 
Marco Grau het in 2006 be-
sloot te kopen. Het kostte 
hem een jaar om de totale 
verbouwing en renovatie af 
te ronden, alvorens daar zijn 
bedrijf aan huis te vestigen. 
Het resultaat is dan ook een 
zeer fraai gerestaureerd ob-
ject geworden, waarmee te-

vens zijn visitekaartje wordt 
afgegeven.

Marco Grau, oorspronkelijk uit 
Haarlem afkomstig, werkte 
in de vakanties regelmatig 
bij zijn vader, die een schil-
dersbedrijf had. Totdat hij in 
1993 op 21-jarige leeftijd zijn 
eigen zaak startte. Inmiddels 
woont hij dus in Zandvoort, 
samen met zijn vrouw Miri 
die hij leerde kennen toen zij 
bij de Albatros werkte, en hun 
twee kinderen. Het bedrijf is 

Advertorial

gespecialiseerd in stucwerk 
en schilderwerk/latex spui-
ten van wanden en plafonds. 
Er wordt gewerkt met een vast 
team van mensen die ruime 
ervaring hebben op dit gebied. 

Alle werkzaamheden kun-
nen uitgevoerd worden in 
zowel traditionele als nieuwe 
technieken, zoals glad pleis-
terwerk, spachtelputz/sier-
pleister, lijsten op plafonds 
enz. Het latex aanbrengen 
op wanden gebeurt door 
Grau voornamelijk met een 
verfspuit en goede verf van 
het gerenommeerde Engelse 
merk Farrow & Ball, waardoor 
een egale wand ontstaat zon-
der rollerstructuur. Dit werkt 
in het bijzonder voor grotere 
oppervlakten sneller en is 
daardoor goedkoper! Marco: 
"Wij leveren kwaliteit, maar 
bieden wel een scherpe prijs. 
Daarnaast zijn wij vrij flexibel; 
als mensen bellen voor een af-
spraak kom ik meestal direct 
langs en zowel grote als klei-
nere projecten kunnen door 
ons in kort tijdsbestek naar 
tevredenheid worden gerea-
liseerd, zowel voor de particu-

liere als de vastgoedmarkt."

Ook voor de installatie van 
keukens en badkamers kunt 
u sinds kort bij Grau terecht 
(www.badkamergarant.nl) 
en wat heel praktisch is: het 
geheel op maat laten maken 
van bijvoorbeeld badkamer-
meubels of ander timmer-
werk op plekken, waar geen 
standaardmaten bruikbaar 
zijn.

Zijn grote passie ligt echter 
bij de restauratie van oude 
panden. "Ik vind het prach-
tig om een oud pand weer 
in de oude staat terug te 
brengen en de bewoners te 
adviseren. Ik kom altijd met 
eigen ideeën en zoek naar 
de juiste kleuren, ornamen-
ten, gezandstraalde ramen 
of paneeldeuren", geeft hij 
met enthousiasme aan. 

Grau Schilders en Stucadoors 
B.V., Dr. J.G. Mezgerstraat 46, 
tel. 06-55324606. Alle mo-
gelijkheden die Marco Grau 
kan bieden, staan uitgebreid 
vermeld op de website www.
schildersenstucadoors.nl. 

Marco Grau
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Pluspunt Zandvoort
Flemingstraat 55

023. 574 03 30
www.pluspuntzandvoort.nl

Schermen 8 t/m 12 jaar
Woensdag 16:00 – 17:00 uur  22 september t/m 15 december 

Website bouwen voor Kids
Vrijdag 16:00 – 17:30 uur  10 september t/m 22 oktober

Digitale Fotobewerking voor Kids
Vrijdag 16:00 – 17:30 uur 5 november t/m 10 december

Faalangst Training 9 t/m 12 jaar
Dinsdag 15:30 – 17:00 uur  20 september t/m 29 november

Sociale Vaardigheden 6 t/m 9 jaar
Dinsdag 15:30 – 17:00 uur  21 september t/m 30 november

Peuters in Beweging 2 t/m 4 jaar
Samen met je (groot)ouders de wereld spelenderwijs verkennen
Woensdag 9:30 – 10:30  22 september t/m 1 december

Pimp up your bike / fietsreparatie
Vrijdag 17:15 – 18:45   5 november t/m 10 december

Workshop numerologie
Maandag 13:00 – 16:00  27 september

Omgaan met hyperventilatie / stress
Dinsdag 19:00 – 22:00 uur  28 september t/m 12 oktober

Yoga Actief
Dinsdag 10:00 – 11:30 uur 
  20:00 – 21:30 uur    5 oktober t/m 14 december

Hatha Yoga
Vrijdag 11:00 – 12:00 uur 24 september t/m 17 december

Spaans Beginners
Woensdag 19:00 – 20:30 22 september t/m 15 december
Spaans Beginners III en IV (licht gevorderd)
Woensdag 20:30 - 22:00  22 september t/m 15 december

Franse Conversatie I
Donderdag 16:45 – 17:15 30 september t/m 16 december
Franse Conversatie II
Donderdag 15:00 – 16:30 30 September t/m 16 december

Website bouwen en onderhouden
Woensdag 20:00 - 22:00 15 september t/m 20 oktober

Digitale fotobewerking
Donderdag 20:00 – 22:00  16 september t/m 21 oktober

Senioren Computercursussen
Dinsdag en donderdag 10:00 – 11:30 uur

Aquarelleren, Haarknippen, modelleren  
en epileren volgens Iranese methode, 
Spreken in het openbaar, Boetseren  

en Beeldhouwen………….

Expositie van kunstenaar 
Ger Daniels in diverse ruimtes

voor meer informatie en inschrijfformulieren: 
www.pluspuntzandvoort.nl of 023 574 03 30

Weer

Temperatuur

Max 20 17-18 15-16 16-17

Min 11 11 10 10

Zon 85% 70% 35% 65%

Neerslag 5% 10% 45% 40%  

Wind nno. 4 n. 4 nnw. 4-6 nnw. 4

Zeer koel en een bui 
in het weekend

Het weekend weerbericht van zandvoort en omgeving

Ook de komende pakweg 
tien dagen blijft de druk 
hoog richting Schotland en 
IJsland alsmede een deel 
van de Atlantische Oceaan. 
Het gevolg is voortdurend 
een noordelijk getinte cir-
culatie richting de Benelux 
met veelvuldig aanvoer van 
een enigszins onderkoelde 
luchtsoort. Soms liggen de 
temperaturen overdag rond 
zo’n 15 graden, bijvoorbeeld 
aanstaande zaterdag.

Dit koele weer in juni wordt 
in de volksweerkunde ook 
wel schapenscheerders-
koude genoemd. Vanwege 
het koele en niet bijzonder 
zonnige weer werden de 
schapen vooral vroeger juist 
ten tijde van dit weerbeeld 
ontdaan van hun dikke wol-
len vachten. Vijftien uren zon 
immers (dag in dag uit) zou 
de kale schapenhuiden te 
snel doen verbranden.       

Voor echt mooi zomerweer 
zijn trouwens een paar din-
gen noodzakelijk. In de eerste 
plaats zou het hogedrukge-
bied zich naar het centrum of 
oosten van Europa moeten 
uitbreiden. Dan immers kan 
de sterk verwarmde land-
lucht ook richting Benelux 
stromen. Ten tweede, en 
dat is tevens de beste oplos-
sing, zou het hoog domicilie 

moeten gaan kiezen boven 
Zweden, Noorwegen, of zelfs 
Finland. Dan zou een stabiele 
oostenwind ‘duurwarmte’ 
kunnen geven. 

Op dit moment kruipt het 
hoog nog te veel naar Enge-
land en Schotland en houdt 
de wind die kille noordcom-
ponent. Vanaf de Noordzee 
worden wel wat meer wol-
kenpartijen meegenomen 
richting en in het weekend. 
De kans op enkele ondiepe 
stofbuien neemt vanaf dat 
moment dan ook toe en het 
wordt merkbaar koeler. 

Deze donderdag verblijven 
we nog even in een schone 
en niet al te kille polaire 
luchtsoort en met 20 gra-
den is het ronduit prima ju-
niweer. Zaterdagmiddag is er 
gelukkig voetbal, want bui-
ten wordt het onaangenaam 
met amper 15 graden en een 
krachtige noordwester.

Op speciaal verzoek nog even 
de actuele badwatertempe-
ratuur langs de Zandvoortse 
kust: deze ligt momenteel 
rond 14,5 graden en dat is 
ruim een graad kouder dan 
normaal rond half juni.
Meer weer is er op www.
weerprimeur.nl.

weerman Marc Putto 

Voorlopig blijven we gevrijwaard van serieuze warm-
teperikelen in het Zandvoortse. De kans op tropische 
warmte gedurende het tweede deel van de maand lijkt 
niet groot te zijn. Zelden zagen we zo’n hardnekkige 
luchtdrukverdeling boven het noordwesten van Europa.

 Do. Vr. Za. Zo. 
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                    Astrid Termaat-Baars

nog 8 en 6 jaar), kwam daardoor op zijn schouders. Het is 
niet niks om 4 jaar lang 2 avonden en 1 dag in de week plus 
stage de deeltijdopleiding PABO te doen en ook nog bij de 
kapsalon te werken. Maar met hulp van haar familie en haar 
schoonmoeder behaalde Astrid vorig jaar haar diploma. Als 
‘juf’ bij de Mariaschool in het centrum is ze na een jaar al goed 
ingeburgerd in het vak. “Alleen mis ik af en toe de onderlinge 
gezelligheid van de kapsalon. Zo heb ik met de kerst één dag 
in de kapsalon meegedraaid en vorige week stond ik opeens 
weer haren te verven omdat ik voor mijn eigen kappersbe-
handeling toch moest wachten. Het was heerlijk om het weer 
even op te pakken. Maar mijn hart ligt bij het onderwijs, na 

de kerstvakantie gaan we met z’n allen naar de nieuwe 
school in het Louis Davids Carré, wat natuurlijk 

best spannend is!”

Vrijwilliger
Astrid kent haar Rocco al vanaf haar 

15e jaar, ze hebben elkaar bij het 
schoolhandbal ontmoet. Als vrij-
williger hebben ze, ondanks hun 
drukke bestaan, tijd vrijgemaakt 
om mee te helpen bij ‘het Oranje 
comité’. Daarnaast is Rocco bij 
de vrijwillige brandweer. “Het is 

begonnen toen ik zag, hoe druk 
het op Koninginnendag was bij het 

schminken. Ik heb toen als moeder 
meegeholpen. De groep is hecht en zo 

gezellig dat we ons hebben aangesloten. 
Het is best veel werk en soms denk je: voor 

wie doe ik het? De meeste mensen vinden het ge-
woon en zullen na afloop nooit zeggen, zal ik even meehel-
pen? Maar uiteindelijk doe ik het voor de kinderen die elk jaar 
genieten van de kinderspellen en de vossenjacht.” Sinds kort is 
Astrid sportief aanwezig bij de sportschool. Daar doet ze aan 
spinning en ze loopt een keer per week hard. Verder houdt ze 
van lezen en dat kon ze bij haar PABO-opleiding goed gebrui-
ken. Als bijvak had ze ondermeer ICT en ze zou het geweldig 
vinden als in haar klas een digibord zou komen. “Zo klein als 
de kinderen zijn, zo handig zijn ze al met een computer.” Eén 
van haar heerlijkste hobby’s is met het gezin gezamenlijk op 
vakantie gaan. Dit jaar staat Amerika op de lijst en Astrid kijkt 
er reikhalzend naar uit. “Lekker weg met z’n allen, even tijd 
voor elkaar na ons drukke bestaan.”  Geniet er maar lekker 
van, jullie hebben het echt verdiend! 

Dorpsgenoten

Zoals zoveel Zandvoorters is Astrid 
Baars (1969) geboren in Haarlem 
en opgegroeid in Zandvoort. Haar 
ouders kwamen oorspronkelijk 
uit Amsterdam en toen Astid 
twee jaar werd verhuisde het 
gezin naar de Flemingstraat in 
Zandvoort. Aan de overkant van 
het huis lag, lekker dichtbij, de Van 
Heuven Goedhartschool, de huidi-
ge Duinroos. Na de basisschool ging 
Astid naar de Wim Gertenbach Mavo 
waar ze na het behalen van het diploma 
de kappersopleiding heeft gedaan. “Mijn 
vriendinnetje ging naar deze opleiding en ik 
dacht dat is ook wel iets voor mij. Het grappige is dat 
we nooit bij elkaar in een klas hebben gezeten", vertelt Astrid. 
Met haar diploma’s op zak ging ze op zoek naar een baantje en 
kwam na een kapperszaak in Overveen en Schalkwijk terecht 
bij kapsalon Headsigns van Roy Warmerdam. Daar werkte ze 
18 jaar met veel plezier maar toch twijfelde ze of ze dit werk 
wel tot aan haar 65ste jaar wilde blijven doen.

Ommezwaai
Ook nu weer gaf een vriendin de doorslag. “Misschien is le-
rares wel iets voor jou?”, vroeg die op een dag. De beslissing 
voor deze grote ommezwaai in haar leven heeft ze eerst goed 
met haar man Rocco besproken. Want hij moest wel voor 
100% achter haar besluit staan want het meeste werk van 
het gezin, bestaande uit dochter Renske en zoon Idse (toen 

Astrid Termaat-Baars

door Nel Kerkman

Soms heb je wel eens dat je iemand ziet voor de rubriek 
dorpsgenoot en niet weet wat haar achternaam is. Zo had 
ik het dit keer bij Astrid; ik kende haar als kapster bij kap-
salon Headsigns maar omdat ze daar sinds verleden jaar 
niet meer werkt, kon ik geen navraag doen. Maar Astrid 
Termaat-Baars kwam nogmaals op mijn pad, ze doet na-
melijk veel meer activiteiten voor Zandvoort. Zo is ze on-
der meer vrijwilliger bij Stichting Viering Nationale feest-
dagen Zandvoort, dus uiteindelijk kon ik haar vragen of ze 
mee wilde werken aan deze rubriek. Verbaasd vroeg zij zich 
af waarom ik haar gekozen had. De reden is...  
dat ga ik u nu vertellen.

Bastaardsatijnrupsen 

Aanmelden buurtfeest
wordt makkelijker

De stranden van Kennemerland worden geplaagd door de 
bastaardsatijnrups. De GGD Kennemerland heeft verschil-
lende meldingen ontvangen van mensen met huidirritatie 
door de brandharen van de rups. Ook in de duinen komen 
deze rupsen momenteel veel voor.

Minder regels en meer service. Een veelgehoorde kreet in 
het politieke landschap maar in Zandvoort wordt er ook echt 
werk van gemaakt. In het voorjaar van 2010 is de nieuwe 
APV vastgesteld. Hiermee is een eerste stap gemaakt naar 
het vereenvoudigen van de dienstverlening.

Het advies is om contact met 
rupsen, spinsels en nesten 
te vermijden. De bastaardsa-
tijnrups is te herkennen aan 
zijn donkere kleur met twee 
rode stippen op de rug. Hij is 
bedekt met bosjes lange geel-
bruine haren en korte zwarte, 
brandharen. Hij leeft vooral 
in duindoorns, maar kan ook 
voorkomen in meidoorns, slee-
doorns, eiken en fruitbomen. 
De rups wordt uiteindelijk een 
nachtvlinder.

De rups heeft brandharen die, 
bij contact ermee, een reactie 
kunnen geven vergelijkbaar 
met die van de bekende ei-

Een mooi voorbeeld hiervan is 
het aanvragen van een klein 
evenement. Te denken valt 
aan een buurtfeest, een pre-
sentatie, een wedstrijdje op 
het strand of een kinderacti-
viteit. Kortom, kleine en gezel-
lige bijeenkomsten waar toch 
iets voor geregeld moet wor-
den. Hiervoor hoeft slechts 15 
werkdagen voorafgaand een 
aanvraag te worden gedaan. 

Ook is er een helder meldings-
formulier ontwikkelt: U komt 
er tijdens het invullen al ach-
ter of u in aanmerking komt 
voor het houden van een klein 
evenement of dat u toch ge-
bruik moet maken van het 

kenprocessierups. Mogelijke 
gezondheidsklachten zijn hef-
tige jeuk, huiduitslag, irritatie 
van ogen en luchtwegen. Ook 
losse haren van de rups, die 
bijvoorbeeld worden meege-
voerd door de wind, kunnen 
irritatie geven.
 
Geadviseerd wordt om contact 
te vermijden met rupsen, spin-
sels en nesten. Draag bedek-
kende kleding. Bij aanraking 
moeten huid en (zo nodig) 
ogen goed met water gespoeld  
worden. Bij ernstige klach-
ten kan het nodig zijn  
contact op te nemen met de 
huisarts. 

aanvraagformulier voor een 
groot evenement. Zo staat 
er in het formulier zelfs een 
aantal voorwaarden, zoals het 
verwachtte aantal personen 
mag niet meer zijn dan 300. 
En…de openbare weg mag 
niet worden afgesloten. 

En een tip: bekijk altijd even 
de evenementenkalender 
op www.zandvoort.nl want 
wanneer er op de door u be-
oogde dag een aantal andere 
evenementen staan inge-
pland, bestaat de kans dat uw 
aanvraag wordt afgewezen. 
Het formulier kan via www.
zandvoort.nl gedownload 
worden. 

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:

Voor	structurele	bezorgklachten:	ZVO-verspreiders,	
tel.	06-1139	1478	of	www.zvo-verspreiders.nl

•	Centrale	balie	Gemeente	Zandvoort
•	Bruna	Balkenende	(Grote	Krocht)
•	Greeven	Makelaardij	(Oranje	buitenhuisje)
•	Pluspunt	Noord	(Flemingstraat)
•	Shell	Duinzicht	(pompstation	Dr.	Gerkestraat)

Afhaalpunten
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Gemeentelijke publicatie week 24 - 2010

Vergadering college 
De besluitenlijst van de collegevergadering van week 23 en de 
verdere in week 23 door het college genomen besluiten zijn in 
week 24 vastgesteld. De besluitenlijst is in te zien bij de Centrale 
Balie en op de website. 

Vrijwilligersnota ‘Volle kracht vooruit’ vastgesteld
In de vergadering van 1 juni 2010 heeft de gemeenteraad van 
Zandvoort de vrijwilligersnota ‘Volle kracht vooruit’ vastgesteld. 
Deze nota treedt in werking op 1 juli 2010 en loopt tot 1 juli 
2014. De doelstelling van de nota is een goede en brede vrijwil-
ligersondersteuning en een stijging van het aantal nieuwe, met 
name jonge vrijwilligers. Dit wil de gemeente bewerkstelligen 
door het aanbieden van een samenhangend aanbod van pro-
motie, informatie, scholing en ondersteuning. Hierbij wordt de 
komende jaren ingezet op het ontplooien van activiteiten door 
een vrijwilligerswinkel die bij Pluspunt wordt ondergebracht.

Uitnodiging openbare vergadering Wmo-raad
Op maandag 21 juni vergadert de Wmo-raad over welzijnszaken 
die van belang zijn voor alle burgers. De vergaderingen van 
de Wmo-raad worden gehouden op de tweede maandag van 
iedere maand.

Iedereen is van harte uitgenodigd de openbare bijeenkomst bij 
te wonen. De vergadering vindt plaats in Gebouw De Krocht, 
kleine zaal, en begint om 19.30 uur.

Ingekomen vergunningenaanvragen
Bouw-, sloop- en reclameaanvragen

Zandvoort:
- Nassauplein 3, bouwen van een aanbouw, ingekomen 7 juni 
2010, 2010-131Lv
- Celsiusstraat 71, verwijderen van asbesthoudende materialen, 
ingekomen 7 juni 2010, 2010-132S
- Haltestraat 7, veranderen van een terras, ingekomen 7 juni 
2010, 2010-133Lv
- Lorentzstraat 26, gedeeltelijk veranderen van een draagmuur, 
ingekomen 9 juni 2010, 2010-134Rv
- Zandvoortselaan, plaatsen van een stuw, ingekomen 9 juni 
2010, 2010-135Rv

Bentveld:
- Zuidlaan 51, slopen van een binnenstal, ingekomen 9 juni 
2010, 2010-138S

Verzoek om ontheffing bestemmingsplan

ONTHEFFING artikel 3.23 van de Wet ruimtelijke ordening
Het college van Burgemeester en Wethouders is voornemens 
om met toepassing van artikel 3.23. van de Wet ruimtelijke 
ordening ontheffing en bouwvergunning te verlenen voor het:
- gebruik als pension met 6 pensionkamers op het perceel 
Dr.Joh.G.Mezgerstraat 24 te  Zandvoort (bouwaanvraagnum-
mer: 2010-109Vr).

ONTHEFFING artikel 3.23 van de Wet ruimtelijke ordening
Het college van Burgemeester en Wethouders is voornemens 
om met toepassing van artikel 3.23 van de Wet ruimtelijke 
ordening ontheffing en bouwvergunning te verlenen voor het:

- in de Kleine Krocht direct ten westen van het Raadhuisplein.

2. op donderdag 24 juni, 8 en 22 juli 2010 de borden E01 van 
bijlage I van het Reglement Verkeersregels en verkeerstekens 
1990 met onderbord ‘Zondag a.s.’ te plaatsen op de locatie van 
de Kunst en Boekenmarkt. 

De gemeente neemt dit verkeersbesluit om de Kunst- en Boe-
kenmarkt veilig en gezellig te laten verlopen. Inwoners en 
ondernemers worden vriendelijk verzocht rekening te houden 
met de genomen verkeersmaatregelen. 

Bezwaarschriften
De hierboven genoemde verleende vergunningen/ genomen 
besluiten liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt ze inzien 
tijdens openingstijden. Belanghebbenden kunnen gedurende 
een termijn van zes weken na bekendmaking een gemotiveerd 
bezwaarschrift indienen. De datum van bekendmaking is de 
verzenddatum van de vergunning. Indien het geen vergunning 
betreft is dit de publicatiedatum. U richt uw bezwaarschrift 
met vermelding van “bezwaar” in de rechterbovenhoek van uw 
brief aan het college van Burgemeester en Wethouders, Postbus 
2, 2040 AA Zandvoort. Het bezwaar schorst in beginsel niet 
de werking van het besluit waartegen het is gericht. In geval 
van spoed kunt u een verzoek om een voorlopige voorziening 
indienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Haar-
lem, sector Bestuursrecht, Postbus 1621 2003 BR Haarlem. Een 
dergelijk verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van 
het bezwaarschrift.

Centraal telefoonnummer 
Alle afdelingen zijn bereikbaar via (023) 574 01 00, maandag 
t/m donderdag 8.30 - 17.00 uur en vrijdag 8.30 - 16.00 uur. 

Melding of klacht? 
Bel met de Centrale Meldlijn (023) 574 02 00, óf vul op de  
website het digitale formulier in óf stuur een brief naar de 
klachtencoördinator. 

Openingstijden Centrale Balie 
Maandag t/m woensdag:  08.30  -  16.00 uur 
Donderdag:  08.30  -  20.00 uur 
Vrijdag:  08.30  -  12.30 uur 
Tijdens de donderdagavondopenstelling kunt u maar voor een 
beperkt aantal zaken terecht: paspoorten en rijbewijzen e.d. 

Openingstijden begraafplaats 
De algemene begraafplaats en dierenbegraafplaats aan de 
Tollensstraat zijn dagelijks open tussen 08.00 - 18.00 uur. 

Collegelid spreken? 
Een afspraak maken met een collegelid doet u via het centrale 
telefoonnummer. Daarbij geeft u aan waarover u het collegelid 
wilt spreken. Het kan zijn dat u eerst naar een vakafdeling 
verwezen wordt. 

Vragen over een bouwplan? 
Voor vragen over concrete of gewenste bouwplannen is de 
werkeenheid Vergunningverlening op werkdagen telefonisch 
bereikbaar tussen 08.30 en 16.00 uur. 

Op zoek naar werk of aanbieden van vacature? 
Werkgevers en werkzoekers maken gebruik van 
www.werkeninzandvoort.com. 
Voor het vinden of aanbieden van banen in Zandvoort. 

- plaatsen van een luifel  op het perceel Boulevard Barnaart 59 
a-f te Zandvoort (bouwaanvraagnummer: 2010-046Lv).

ONTHEFFING artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening
Het college van Burgemeester en Wethouders is voornemens 
om met toepassing van artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke or-
dening ontheffing en bouwvergunning te verlenen voor het:
- veranderen van de erfafscheiding op het perceel Hogeweg 39 
te Zandvoort (bouwaanvraagnummer: 2010-126Lv).

Voormelde bouwaanvragen met conceptbesluiten liggen met 
ingang van 18 juni 2010 gedurende 6  weken ter inzage bij de 
Centrale Balie van het gemeentehuis tijdens de openingstijden. 
Gedurende de termijn van de terinzageligging kan een ieder 
schriftelijk haar/zijn zienswijze omtrent de aanvraag kenbaar 
maken bij het college van Burgemeester en Wethouders, Post-
bus 2, 2040 AA Zandvoort. U dient in de rechter bovenhoek van 
uw brief ‘zienswijze’te vermelden.

Verzonden besluiten
Bouw-, sloop- en reclamevergunningen

Zandvoort:
- Boulevard Barnaart 58, plaatsen van reclame op het pand, 
verzonden 7 juni 2010, 2010-107Lv
- Zandvoortselaan 165, slopen van 12 personeelswoningen, 
verzonden 7 juni 2010, 2010-117S
- Van Lennepweg 53-3, verwijderen asbesthoudend materiaal, 
verzonden 8 juni 2010, 2010-114S
- Kerkplein 4, verwijderen  asbesthoudend materiaal, verzonden 
9 juni 2010, 2010-106S
- Van Speijkstraat 18, geheel veranderen van de voorgevel, ver-
zonden 9 juni 2010, 2010-129Rv 
- Zandvoortselaan 313, gedeeltelijk vergroten van de woning, 
verzonden 9 juni 2010, 2010-097Rv
- Nassauplein 3, bouw van een aanbouw, verzonden 11 juni 
2010, 2010-131Lv.
- Kerkplein 4, vernieuwen van de indeling van de eerste verdie-
ping, verzonden 11 juni 2010, 2010-082Rv.
- Haltestraat 1, gedeeltelijk vergroten van de winkelruimte, 
verzonden 11 juni 2010, 2009-236Rv.

Bentveld:
- Groot Bentveld 1-6, plaatsen van een kunstwerk, verzonden 11 
juni 2010, 2009-124Lv.
- Groot Bentveld 1-6, plaatsen van een kunstwerk, verzonden 11 
juni 2010, 2010-048Rv.
- Parnassialaan 12, uitbreiden van de woning, verzonden 11 juni 
2010, 2010-043Rv.

Verkeersbesluit Kunst- en Boekenmarkt
Het college van Burgemeester en Wethouders heeft besloten, 
ten behoeve van de Kunst- en Boekenmarkt, om gedurende 
het evenement:

1. over te gaan tot de plaatsing van fysieke afsluitingen op 27 
juni, 11 & 25 juli 2010 van 06:00 - 19:00, inclusief de borden con-
form model C01 van bijlage I van het Reglement Verkeersregels 
en Verkeerstekens 1990 op de volgende locaties:
- in de Swaluestraat direct ten noorden van het Gasthuisplein
- in de Gasthuisstraat direct ten noorden van het Gasthuisplein;
- in de Kruisstraat direct ten zuiden van de Agnetastraat;
- in het Wagenmakerspad direct ten oosten van het Dorpsplein;
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Harocamo 
Hugoos
Keur Glas b.v.
Kroon Mode
La Fontanella
Lagarde-Fotografie
Laurel & Hardy
Medina Woninginrichters
Motorrijschool Goede
P. van Kleeff
Pluspunt
Riche aan Zee
Sea Optiek
Sentinel Alarm b.v.
Stichting Classic Concerts
Strandpaviljoen 24
Studio 118 Dance
Sunparks Zandvoort 
Thalassa Strandpaviljoen 18
Uitvaartcentrum Haarlem
Van Aacken 
 Glaszettersbedrijf

Administratiekantoor 
 K. Willemse
Algemene uitvaart-
 begeleiding Zandvoort
Autobedrijf KariMo
Autobedrijf Zandvoort 
Beach Club Tien
Beachclub Take Five
Bertram & Brood
Bloemsierkunst 
 Jef & Henk Bluijs
Boom Strandpaviljoen 11
Café Oomstee
Cense en van Lingen
Circus Zandvoort
Club Nautique
Dorsman Assurantiën
Gemeenschapshuis
Genootschap Oud 
 Zandvoort
Grau Schilders & Stucadoors
Greeven Makelaardij

adverteerders

Fiets4daagse 2010
Dit jaar wordt voor de 8e keer de Fiets4daagse in Zand-
voort georganiseerd door de Stichting Zandvoortse 
4daagse. Van dinsdag 22 juni tot en met vrijdag 25 juni 
kunt u 4 dagen lang iedere dag een mooie toertocht van 15 
kilometer maken in de directe omgeving van Zandvoort. 

Elke avond kan er gestart wor-
den tussen 18.30 en 19.00 uur 
bij de kantine van de Zand-
voortse Hockeyclub in Duin-
tjesveld. Voor de deelnemers 
die 4 avonden hebben gefietst, 
ligt er op vrijdagavond een 
mooie medaille klaar. Deel-
name kost € 7. Voor de triatlon-
deelnemers ligt de kaart de 
eerste avond klaar bij de start.
 
Kinderen onder de 10 jaar 
moeten worden begeleid door 
een volwassene. Voor de pech-
vogels onder de fietsers geen 
nood. Als u een lekke band 
krijgt of andere fietspech, 
dan komt een servicewagen 
van Versteege Wielersport u 
helpen. De monteurs probe-
ren het probleem onderweg 

op te lossen en anders krijgt 
u een leenfiets. Zo zijn ook elke 
avond medewerkers van het 
Rode Kruis aanwezig om men-
sen te helpen die gewond zijn. 
Tijdens de Fiets4daagse zullen 
er lootjes worden verkocht 
voor de loterij. Onder de win-
naars worden leuke prijzen 
verloot, met als eerste prijs 
een prachtige fiets. De lootjes 
kosten slechts 50 cent.

Kaarten voor deelname zijn 
te koop bij: Bruna Balkenende 
aan de Grote Krocht; Versteege 
Wielersport in de Haltestraat; 
Ankie Miezenbeek, Haar lem -
mer straat 12 en Martine Jou-
stra, Witte Veld 11. 
Voor meer inlichtingen: 
www.zandvoortse4daagse.nl.

De Duinroos wint 'kijk Oranje op school' actie
Na een sensationeel spannende strijd is groep 6 van de Zandvoortse basisschool De Duin-
roos winnaar geworden van de landelijke 'kijk Oranje onder schooltijd-actie'. De kinderen 
uit deze klas mochten daardoor maandag de WK-wedstrijd van het Nederlands elftal te-
gen Denemarken onder schooltijd in de klas kijken. Bovendien werden ze door de organi-
satie van het KNVB straatvoetbal extra in het zonnetje gezet.

In samenwerking met Calvé 
trakteerde de Nederlandse 
voetbalbond de hele klas 
voor de wedstrijd op brood-
jes pindakaas. Ook ging er 
een verrassingspakket rich-
ting Zandvoort met daarin 

onder meer een aantal 
KNVB-agenda’s en een 
voet balalbum van Panini 
met 500 voetbalplaatjes! 

Voor Sigmar Po linet is het 
helemaal feest. Hij gaf zijn 

klas op voor de WK-actie en 
als winnaar krijgt Sigmar 
een shirt van het Nederlands 
elftal met daarop de hand-
tekeningen van alle spelers! 
Hij gaat het shirt veilen voor 
een goed doel, namelijk CF, 

Groep 6 van De Duinroos

Cystic Firbrosis, ook wel 
taaislijmziekte genoemd. 
De Duinroos verzamelde 
uiteindelijk 728 stemmen. 
Net iets meer dan groep 
8 van basisschool Berg en 
Beek uit Sint Anthonis. Zij 
bleven steken op 688 stem-
men.

Sigmar wijst op de hyves-
site (http://groep6duin-
roos.hyves.nl/) waarop een 
link staat waarop het shirt 
geveild zal worden: “Ik ben 
heel blij met het T-shirt van 
het Nederlands elftal dat ik 
gewonnen heb, maar toch 
wil ik het samen met mijn 
groep veilen, zodat wij er 
andere kinderen mee kun-
nen helpen en misschien 
wel beter kunnen maken. 
Ik weet dat het een erge 
ziekte is want mijn neefje 
heeft het ook. Wij hopen dat 
er veel geld binnen komt, 
zodat ik mijn mooie T-shirt 
niet voor niks weg doe!”

Zaterdag 26 juni van 11.00 – 13.00 uur: WK OPen HuiZen rOute  
vOOr WOningen bOven de € 350.000,= K.K.                                      ScOOr dat HuiS!!!!

meer: info greevenmakelaardij.nl

ZSC-softbalteams doen het goed

softbal

Het herensoftbalteam van ZSC blijft aan de winnende 
hand. De uitwedstrijd tegen Flags 2 in Lisse werd zeer over-
tuigend met 15-4 gewonnen. De dames bleven in Haarlem 
Schoten 2 met 15-3 de baas. Zowel het dames- als het he-
renteam bezetten de tweede plaats in hun afdelingen.

De ZSC-heren namen direct 
in de 1e inning een voor-
sprong. Jeroen van ‘t Wout 
en Edgar Koper bereikten 
de kussens met een honk-
slag, 0-2. Flags stelde daar 
1 punt tegenover. In de 2e 
inning bracht Danny van 
Soest na een honkslag de 
stand op 1-3. ZSC ging ge-
woon door met het scoren. 
In de 3e inning bereikte zo-
wel Djim Douma als Danny 
Schreuder het thuishonk, 
1-5. In de 4e inning besliste 

ZSC de strijd definitief. De 
werper van Flags moest 
acht honkslagen incas-
seren. Het leverde zeven 
runs op van Van ‘t Wout, 
Peter Douma, Djim Douma, 
Schreuder, Marcel Paap, Ben 
de Jong en Van Soest waar-
door het 1-12 werd. In de 
gelijkmakende slagbeurt 
wist Flags de achterstand 
terug te brengen tot 2-12. 
In de laatste slagbeurt 
voegden Schreuder, Paap 
en De Jong daar nog 3 runs 

aan toe. Omdat Flags in de 
laatste slagbeurt nog twee 
keer wist te scoren kwam 
de eindstand op 4-15. 

Van ‘t Wout werd na vijf 
innings de winnende wer-
per met geen enkele maal 
3-slag/4-wijd en 13 honksla-
gen tegen. In het slagperk 
was Van Soest het best op 
dreef met een slaggemid-
delde van 1.000 (4 uit 4). 

Dames
In de uitwedstrijd tegen 
Schoten 2 namen de da-
mes van ZSC direct een 0-6 
voorsprong. Laura Koning 
opende met een honkslag. 
Haar voorbeeld werd ge-
volgd door Maura Renardel 

de Lavalette, Wilma van 
Riemsdijk, Marcella en 
Martina Balk. Sylvia Koper 
liftte mee en scoorde het 
zesde punt. In de 2e en 3e 
inning werden nog eens vijf 
runs aan het totaal toege-
voegd, waardoor de voor-
sprong op liep tot 0-11. In 
de gelijkmakende 3e inning 
kwam Schoten terug tot 
3-11. In de slotinnings werd 
de eindstand bepaald op 
3-15. Sylvia Koper gooide in 
drie innings 2x3-slag, 2x4-
wijd en kreeg 2 honkslagen 
tegen. Wilma van Riemsdijk 
nam in de 4e inning het 
werpen over en kwam tot 
perfect game 3-0-0. Zij 
sloeg vier honkslagen uit 
evenzovele slagbeurten.        
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Het wekelijkse nieuwsblad 
voor Zandvoort en Bentveld
www.zandvoortsecourant.nl Zie onze advertentie op de achterpagina 

De Mannetjes

Smeer’m!

‘Goeie tekst. Zouden ze 
dat ook roepen tegen 

ongewenste relschoppers?’

Wethouder Gert Toonen heeft maandagochtend de prijs uitgereikt die behoort bij de ac-
tie 'Verstandig zonnen'. Alle groepen van de Zandvoortse basisscholen werden gevraagd 
een nieuwe slogan te verzinnen voor de campagne. Groep 5 van de Oranje Nassauschool 
bedacht de winnende.

Afgelopen dinsdag vertrok een recordaantal van 305 
fietsers vanaf de kantine van de Zandvoortsche Hockey-
club in Duintjesveld voor de 9e Fiets4daagse. De eerste 
etappe van maar liefst 15 kilometer, in de directe omge-
ving van Zandvoort, was heerlijk vanwege het zachte 
weer en de plezierige zonnestralen. 

Smeer’m! nieuwe slogan voor 
campagne 'Verstandig zonnen'

Fiets4daagse onderweg

Een aantal weken gele
den startte het Koningin 
Wilhelmina Fonds (KWF) de 
landelijke actie 'Verstandig 
zonnen'. Daarin vraagt het 
kankerfonds aandacht voor 
huidkanker, veroorzaakt 
door zonnebrand. De actie 
in Kennemerland startte 
bij de Oranje Nassauschool 
(ONS) en hamert vooral op 
het constant insmeren van 
de huid die bloot staat aan 
de zon. 

Winnende slogan
Na de aftrap van de cam
pagne op de ONS kregen 
ook de groepen van alle 
andere Zandvoortse basis
scholen onderricht over 
preventie van zonnebrand. 
Aan deze lessen was ook 

een wedstrijd verbonden. Er 
werd gevraagd een nieuwe 
naam voor de ‘Verstandig 
zonnen’ campagne te ver
zinnen. Groep 5 van de ONS 
had de mooiste: ‘Smeer’m!’. 
Wethouder Gert Toonen 
deelde aan alle leerlingen 
van groep 5 een frisbee 
uit met de tekst ‘Groep 5 
ONS’. Deze frisbees zul
len de komende weken op 
en rond het Zandvoortse 
strand worden uitge
deeld. Ook de Zandvoortse 
Reddingsbrigade had een 
leuke prijs voor de winnaars. 
Ernst Brokmeier nodigde na
mens de ZRB de hele groep 
uit om een dagje langs te 
komen op het strand en mee 
te kijken met de reddings
brigade.

Hoe laat mogen cafés sluiten? 
Kijk op pag 21

Een servicewagen van Ver
steege Wielersport reed mee 
en hielp direct bij pech onder
weg. Ook de mensen van de 
EHBO waren overal bereikbaar. 
Via een route langs de boule
vard werd afgebogen richting 
Heemstede, langs Huis in de 
Duinen met een verfrissende 
limonadestop. Daarna de ver
volgroute via de Blinkertweg 
naar het Vis serspad en via de 

Sophiaweg linea recta naar 
sponsor de Oude Halt aan de 
Vondellaan voor een traktatie 
en tenslotte weer terug naar 
de hockeyclub. Morgen, vrijdag 
25 juni, wordt in de kantine 
van de ZHC, zo rond 20.30 uur, 
een prachtige fiets aangebo
den aan de winnaar van de 
loterij. De start en finish zijn 
vrijdag in het centrum van 
Zandvoort gepland.

Raadhuisplein 14
T. 023-573 64 61 - Zandvoort 

Actie week 25:
• Fijn volkoren € 1,75
• Vanille muffin € 1,25

Actie week 26: 
• Zonnekorn € 2,50
• Aardbeienschelp € 1,75

• Div. soorten oranje gebak

Stap ook eens binnen voor een 
lekker belegd broodje met één 

van onze heerlijke ambachtelijke 
salades en een lekker kopje koffie

In de rij voor een limonadestop

Wethouder Gert Toonen deelt de prijs uit

Insmeerteam
Niet alleen op het strand is 
insmeren belangrijk, ook als 
kinderen buitenspelen staan 
zij voortdurend bloot aan de 
vernietigende zonnestralen. 
Vaak wordt gedacht dat je 
met een zonnebrandcrème 
factor 30 of hoger niet bruin 
wordt. Niets is minder waar. 
Door in te smeren worden 
alleen de schadelijke UV
stralen, die de zonnebrand 
veroorzaken, tegengehou
den. Binnenkort zal een zo
genaamd 'insmeerteam' van 
het KWF op diverse dagen het 
Zandvoortse strand bezoeken 
om de zonnebaders te wijzen 
op de gevaren van te lange 
tijd blootgesteld staan aan 
de directe stralen van de zon. 
Gisteren was de eerste keer.

SCOOTMOBIELEN
ook met PGB (persoonsgebonden budget)

023 - 5 735 735
4-wielfietsen

BETER MOBIEL, Max Planckstraat 44

Auto Strijder
Zandvoort

www.autostrijder.nl

Benieuwd naar 
de laatste 

nieuwtjes?
 

Nu ook met filmpjes
www.zandvoortsecourant.nl



2

SpotlightS

Strandpaviljoen Club Nautique het hele jaar geopend 
van 9.00 tot 24.00 uur voor ontbijt, lunch, diner en een  

unieke locatie voor bedrijfsbijeenkomsten, bedrijfsuitjes,  
trouwen, recepties, en andere feesten.

Voor reserveringen bel 023 -  571 57 07

waterstanden

www.clubnautique.nl

familieberichten

dankbetuiging

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

Kantooradres: Kleine Krocht 2 • 2042 JN Zandvoort 
Tel 023 – 5732 752 • info@zandvoortsecourant.nl

Openingstijden: maandag en dinsdag 09.00  17.00 uur.
Overige dagen op afspraak.

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

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

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

Vormgeving: IR Design Zandvoort 
Kleine Krocht 2  2042 JN Zandvoort

Druk: Dijkman offset 
Visseringsweg 40  Diemen

Verspreiding: ZVO Verspreiders 
Tel. 061139 1478 • www.zvoverspreiders.nl
Uitgever: Zandvoort Press B.V.
Oplage: 9.250 exemplaren

colofon

burgerlijke stand
12 juni - 17 juni 2010
Ondertrouwd:
van den Branden, Marinus Cornelis Wilhelmus en: Luttik, Wendy. 
Verdouw, Dennis en: Mooij, Alexandra Wilhelmina.

Huwelijk:
Hoogeland, Vincent Jacobus en: Eggink, Jacobien Maria.

Overleden :
Driehuizen, Leendert, oud 90 jaar.

Algemene uitvaartbegeleiding Zandvoort
Omdat u voor kwaliteit kiest!

~ Regelen en uitvoeren van de uitvaart 

~ Verzorging van overledene  
~ Begeleiding voor nabestaanden 

~ Persoonlijke aandacht 
    voor U en Uw dierbare 

Dag en nacht bereikbaar

023 -7515 666
Gevestigd in Zandvoort

Evert H. Schweitzer
Voor een stijlvolle en verzorgde uitvaart

UITVAARTZORGCENTRUM ZANDVOORT
Tollensstraat 67, 2041 PR  Zandvoort.

Telefoon (023) 571 32 78.
www.uzn-nederland.nl

UITVAARTCENTRUM HAARLEM
Parklaan 36, 2011 KW  Haarlem.

Telefoon (023) 532 87 50.
www.uitvaartcentrumhaarlem.nl

Sinds 1992
uw uitvaartondernemer in Zandvoort.
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Hoera
Onze lieve 

Mandy is 23 juni 

16 jaar geworden!

Veel liefs,
Dennis, mama, Kim, Jady en Fenna

Na een lang en werkzaam leven is rustig en vredig van ons 
heengegaan mijn man, onze vader, schoonvader 

en trotse lieve opa 

Leendert Driehuizen 
Leen Gasco 

24 december 1919               Zandvoort                  16 juni 2010 

An Driehuizen - Wendt 

Hans en Ria 
Diny 
Johan 

Leendert en Yvonne 
Lane 
Emma 

A.J. van der Moolenstraat 15 
2041 NC  Zandvoort 

De crematieplechtigheid heeft inmiddels in 
besloten kring plaatsgevonden. 

- Geen bezoek aan huis - 

De liefdevolle en warme belangstelling, kaarten, 
troostende woorden, prachtige bloemen en de aanwezigheid van 
u allen bij het overlijden van onze moeder, schoonmoeder en oma

Bep Belder-Hamerling

zijn een grote troost voor ons geweest.
Wij zijn heel dankbaar voor alle steun die wij mochten ontvangen.

Margriet en Frans
 Leonie en Hessel

Wilma en René
 Hein en Wendy

Zandvoort, juni 2010

Houdt van oranje!
Kom voetbal kijken in

ons gezellige beachhouse.
Wint Nederland dan…..
voor de voetbalkijkers

een rondje van het huis!
Iedere dag geopend 

voor ontbijt, lunch en diner
Keuken dagelijks geopend tot 22.00 uur

Ook voor feesten en partijen bent u 
bij ons aan het juiste adres.

023-5713200
www.beachclubtien.nl
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Natuurlijk was het mijn eigen 
schuld. ’s Morgens snel weg
gereden voor een  potje ten
nis. Hup, snel de auto gepakt. 
Met 11 graden vind ik fietsen 
naar Aerdenhout wel wat te 
fris. Tennistas in de achter
klep. Tennisschoenen in een 
plastic zak, om het gravel uit 
de auto te weren. 
Op de terugweg naar huis, au
toradio aan, lekker muziekje. 
En ja hoor. Bij het ‘Huis in de 
Duinen’ staat een agent te 
zwaaien. Is er een ongeluk 
gebeurd? Moeten we om
rijden? Nee, algemene ver
keerscontrole mevrouw. Mag 
ik uw rijbewijs zien? Ships. 
Mijn rijbewijs zit in mijn 
knip, en die ligt thuis. Ik kijk 
in het strenge gezicht van 
een agente. “Sorry. Ben ik ver
geten mee te nemen. Mag ik 
het thuis even ophalen?” De 
agente is onvermurwbaar: “U 
moet uw rijbewijs altijd bij u 
dragen mevrouw. Ik moet u 
een bekeuring geven.” “Maar 
ik woon hier vlakbij!”, sputter 
ik tegen, “het zit in mijn an
dere portemonnee.” Praten 
als Brugman helpt niet. Ik 
ben gewoon de klos: 60 euro 
boete.
Wat heeft dit met verkeers
veiligheid te maken? Ik tele
foneerde niet in de auto. Reed 
keurig rechts. Had alleen maar 
water en koffie gedronken. 
Netjes de autogordel om. En 
reed, niet te hard, in een nieu
we Fiat. Bumperkleven had ik 
óók niet gedaan! “Het lijkt 
wel of ik een crimineel ben”, 
mopper ik boos. De agente 
schrijft stoïcijns haar bon 
uit. “U kunt nog een protest 
indienen mevrouw. Het staat 
allemaal op de achterkant van 
de bon.” Ik bedenk dat het ge
woon mijn eigen fout is. “Zal 
ik u even begeleiden bij het 
wegrijden”, biedt ze poeslief 
aan. “Dat kan ik zélf ook wel”, 
brom ik kwaad. Als ik de auto 
heb gekeerd zie ik, dat 
de politie de pionnen 
opruimt. De actie is 
afgelopen. Ik was als 
laatste de klos… Dan 
komen er écht stoom
wolkjes uit mijn oren!

Boete 
column
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De inloopavond Parkeren, die de gemeente vorige week 
donderdag in het Gemeenschapshuis organiseerde, heeft 
niet al teveel geïnteresseerden getrokken. Slechts een zes-
tigtal inwoners van Zandvoort hadden vragen voor de aan-
wezige ambtenaren.

De hoogte van de OZB, de onroerendzaakbelasting, is 
niet heilig voor het Zandvoortse college. Dat bleek vorige 
week tijdens de integrale commissievergadering bij de be-
handeling van de Voorjaarsnota 2010, die een tip van de 
sluier oplicht ten aanzien van de begroting 2011 die in het 
najaar volgt. 

Op initiatief van burgemeester Niek Meijer is in decem-
ber een veteranencomité opgericht in Zandvoort. In sa-
menwerking met de gemeente houdt het comité op 26 
juni aanstaande, Nationale Veteranendag, een intocht in 
Zandvoort. Zestig jaar na het einde van de Tweede Wereld-
oorlog (WO 2) is dit een hommage aan de soldaten die zich 
toen hebben ingezet, maar ook aan de jongere veteranen.

Her parkeerprobleem leeft al 
lange tijd in Zandvoort, zoals 
bekend. Inwoners van met 
name de wijken rondom het 
centrum kunnen hun auto 
slechts mondjesmaat in de 
eigen wijk kwijt met als ge
volg dat ze hun ‘melkkoe’ in 
een andere wijk parkeren, 
hetgeen een sneeuwbalef
fect geeft. Uiteraard is dat 
gedurende de winter in een 
wat mindere mate het ge
val maar door de vele, vooral 
buitenlandse arbeiders die 
in Zandvoort wonen, komt 
het steeds meer voor.

Het college vindt dat de OZB 
met de macronorm, een wet
telijke verhoging die dit jaar 
uitkomt op 4,3%, verhoogd 
zou moeten worden. Van de 
coalitie steunden PvdA en SZ 
het voorstel. Het CDA was 
mordicus tegen en zal tijdens 
de behandeling in de raad 
dan ook tegen stemmen.

Gert Jan Bluijs, raadslid voor 
coalitiepartij CDA, was be
paald niet te spreken over 
het collegevoorstel. Hij vindt 
dat indien er bezuinigd 
moet worden, dat niet over 
de ruggen van de inwoners 
moet gaan. “Laten ze de toe

Veteranen zijn al diegenen, zo
wel man als vrouw, die door de 
Nederlandse regering als mili
tair zijn ingezet bij diverse oor
logen, hulpmissies, vredesmis
sies en calamiteiten. Een breed 
scala dus. In Zandvoort wonen 
tussen de 100 en 110 vetera
nen. Uniek bij de Zandvoorters 
is dat zij niet geregeld bijeen
komen in een zogenaamd ve
teranencafé, maar wel door 

De gemeente wilde don
derdag het Parkeerplan 
presenteren en de bewo
ners vragen laten stellen. 
De inloop, die al om 17.00 
uur begon, kwam pas het 
laatste uur, vanaf 19.00 
uur, op gang. Omdat een 
dertigtal inwoners schrif
telijk vragen had gesteld, 
kwam het aantal reacties 
toch nog tegen de hon
derd. De gemeente is daar 
toch blij mee en zal kijken 
welke reacties in de nieuwe 
parkeernota meegenomen 
kunnen worden.

Inloopavond parkeren 
maar matig bezocht

Hoogte OZB is niet heilig 

Veteranenintocht in Zandvoort

Protestantse gem. Zandvoort
10.00 uur ds. S. Zijlstra uit Haarlem
www.kerkzandvoort.nl

RK Parochie St. Agatha
10.30 uur Heer P. v.d. Smaal
www.aap-parochies.nl

RK Parochie Antonius & Paulus
10.30 uur Pastor C. van Polvliet

kerkdiensten - a.s. zondag 

Burgers krijgen antwoord op hun vragen

Een Zandvoortse veteraan

ristenbelasting maar extra 
verhogen of rigoureus min
der uitgeven, daar heeft de 
Zandvoortse bevolking wat 
aan”, vertelde hij na afloop 
aan de Zandvoortse Courant. 
Maar ook de grootste coali
tiepartij, de VVD, is het met 
het voorstel van het college 
niet eens waardoor er zeker 
geen meerderheid voor dit 
collegestandpunt zal zijn.

Het college echter vindt dat 
de Zandvoortse situatie ach
terloopt bij de landelijke en 
wil derhalve de OZB verhogen. 
De oppositie was het daar 
niet mee eens, evenals het 

losse afspraken persoonlijk 
contact onderhouden.

Veteranendag
Dit jaar is de Nationale 
Veteranendag op 26 juni. Dit 
is de zaterdag zo dicht mo
gelijk bij de geboortedatum 
van Prins Bernhard. Zo’n 50 
veteranen hebben hun voor
keur uitgesproken om deze 
dag in Zandvoort te blijven 

CDA en de VVD dus. Hierdoor 
zou tijdens stemming in de 
raad het voorstel teruggetrok
ken moeten/kunnen worden, 
maar dat is op de zaken voor
uit lopen. Ook de Zandvoortse 
Sportraad en een groot aan
tal subsidies zouden moeten 
verdwijnen en ook daar is het 
laatste woord nog niet over 
gesproken. In de wandelgan
gen wordt gezegd dat indien 
er slechts 5% bespaard wordt 
op externe deskundigen, er 
al een besparing ontstaat 
van circa een miljoen euro. 
Misschien dat daar een grote 
stap kan worden gemaakt.

Volgende week dinsdag zal 
de raad zich over deze ma
terie, en andere belangrijke 
zaken als de BERAP1 en de 
Jaarrekeningen van diverse 
instanties, buigen. Tevens 
wordt dan het Jeugdsport en 
cultuurfonds besproken.

en mee te werken aan de in
tocht. Het doel van deze dag is 
om de Zandvoortse bevolking 
kennis te laten maken met 
Zandvoorters die zich hebben 
ingezet voor Nederland. 

Programma
Om 10.00 uur verzamelt een 
deel van de veteranen zich bij 
het Huis in de Duinen. Rond 
10.40 uur vertrekken zij, in 
legervoertuigen van ‘Kelly’s 
Heroes’, naar de Agathakerk 
waar nog een aantal vete
ranen en de Damiateband 
uit Haarlem zullen inha
ken. Gezamenlijk gaan zij 
in marstempo richting 
Raadhuisplein, verder door de 
Haltestraat, Swaluëstraat en 
Kleine Krocht terug naar het 
Raadhuisplein. Daar zullen zij 
zich rond 11.15 uur opstellen 
en is er gelegenheid om zo
wel met de veteranen  als met 
de eigenaren van de voertui
gen te praten. Rond 11.45 uur 
worden de veteranen door de 
burgemeester ontvangen op 
het Raadhuis. Tijdens deze 
ontvangst zal Ricardo Webber 
het Draaginsigne Gewonden 
worden opgespeld.
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Strandpaviljoen Boom 11
te Zandvoort
Tel.023-5717580

Op onze ouderwetse manier
Goulashsoep - 3 soorten vlees - Palacinka of

Vissoep - Zeebaarsfilet - Palacinka 

€10,50
Als brunch, lunch of diner. De gehele week door.

Graag tot ziens, fam. Boom

Uw sloggi dealer

Haltestraat 55
2042 LL Zandvoort
Tel. 023 571 28 39

Ook zondags geopend

STUDIO 118  LET’S DANCE 
NA EEN OVERWELDIGEND SUCCES 
VAN DE DANS UITVOERING VELSEN

 STARTEN WIJ NIEUWE CURSUSSEN: 
PREBALLET vanaf 4jaar • KLASSIEKBALLET • K.3 DANCE

STREETDANCE KIDS • STREETDANCE/ HIPHOP • MOTHERS JAZZDANCE
HIPHOP BOYS & GIRLS • BREAKDANCE BOYS • POPPING

NU AANMELDEN VOOR HET NIEUWE SEIZOEN.
GRATIS PROEFLES 

STUDIO ADRES:FLEMINGSTRAAT 55 ZANDVOORT
0235712598/ 0650425028

Zomerse 
aanbiedingen!!!

Specialist voor al uw bloemwerken.

Dierenartsenpraktijk

Mevr. A.C. Dekker - Lukkassen

Spreekuur: ma. t/m vr. 13.00 - 14.00 uur
 ma.- wo.- vr. avond 19.00 - 20.00 uur
 en volgens afspraak

Lijsterstraat 7  -  2042 CH Zandvoort  -  Tel. (023) 571 58 47

Heeft u voor het komende seizoen tijdelijk extra
keukenpersoneel nodig? Wilt u alleen betalen voor
de uren die gewerkt worden? Geen rompslomp e/o 
kosten met ziekteverzuim, vrije dagen en vakantie.
Neem dan contact met ons op. 

Tel. 06-47181606 of mail naar foodartists@vhbbv.nl

VHB B.V.  ”Food-Artists”

Gezocht: 
Full-time horeca medewerk(st)er

Vind jij de horeca leuk, 
ben je een doorzetter, flexibel en sociaal?

Spreek je naast Nederlands ook Engels en/of Duits?
Dan ben jij degene die wij zoeken.

Je kunt per direct aan de slag!

Bel dan:023-5732765 Of mail naar werk@oldvienna.nl

ZANDVOORT
40e ZAALVOETBALTOERNOOI

1970 - 2010

GRATIS entree in de Korver Sporthal

Vrijdag 25 juni

FINALE
AVOND
AANVANG 19.30 UUR

Georganiseerd door

Korver Sporthal • Duintjesveldweg 1A  •  2041 TZ Zandvoort  • Tel. 023 5715619

G

Met een gezellig 

optreden van 

’Amsterdamse Han’

Kom naar de finales 

40ste zaalvoetbal-

toernooi Zandvoort

SPECIALE AANBIEDING
**************************

Wegens 5 jaar officieel 
FARMFOOD DEALER
Nu 15kg baal met 2kg gratis

Niet goed geld terug actie

Dobey Zandvoort
Grote Krocht 28

Gratis bezorgservice

Meisjes beroofd 
in winkelstraat

Winkeldief aangehouden

Twee mannen aangehouden

politieberichten

Vrijdagnacht rond 03.00 uur 
zijn twee 18jarige Poolse 
meisjes beroofd van een tas. 
Ze liepen in de Kerkstraat 
toen twee jongens langs
renden en de tas van één van 
de meisjes met geweld van 
haar schouder rukten. In de 
tas zaten o.a. de paspoorten 

Personeel van een super
markt in de Oranjestraat 
betrapte zaterdagmid
dag rond 13.30 uur een 
Zandvoortse man op de 
diefstal van een fles drank 
uit de winkel. De man rende 
de zaak uit maar werd ach
tervolgd door het personeel. 

Politiemensen hebben za
terdagnacht in de Hal te
straat twee mannen aan
gehouden. De één was in 
het bezit van een stroom
stootwapen. Een 20jarige 
Haarlemmer bemoeide 
zich met de aanhouding en 

van de meisjes. De politie is 
op zoek gegaan naar de ver
dachten maar heeft deze 
niet gevonden. Het gaat om 
twee licht getinte jongens 
die zwarte kleding droegen. 
Mogelijke getuigen worden 
gevraagd contact op te ne
men, tel. 09008844.

Enkele snelle politiemensen 
hebben de man aangehou
den en meegenomen naar 
het bureau. De man is al 
veel vaker met de politie 
in aanraking geweest voor 
diefstallen. Er werd ook dit 
maal procesverbaal tegen 
hem opgemaakt. 

maakte het de betrokken 
politiemensen dermate las
tig dat hij in de boeien werd 
geslagen. Beide mannen 
werden meegenomen naar 
het bureau en later,  voor
zien van een procesverbaal, 
weer heengezonden.
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Inwoners en de gemeente doen er alles aan om de leefom
geving in Zandvoort zo groen mogelijk te houden. Soms leidt 
dat onbedoeld tot overlast en is er sprake van hinderlijk over
hangend groen. Groen dat vanuit tuinen zo rijkelijk over het 
trottoir hangt dat pasanten er natte of besmeurde kleding aan 
overhouden. Dat kan toch nooit de bedoeling zijn. Dus: snoei 
regelmatig en veeg het straatafval onder uw heg vandaan. Dat 
draagt zeker ook bij aan het project ZANDVOORT SCHOON!?

Voor meer informatie: bel de reinigingscontroleur, 
telefoon 0235740200.

ZANDVOORT SCHOON!? 
Snoei overhangend groen

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)

sinds enkele maanden 
leeg. Twee OVfietsen 
staan buiten de berg
ruimte. Op slot, dat 
wel. Dat er tijdens de 
wintermaanden geen 
fietsen verhuurd wor
den is begrijpelijk, maar 
nu het seizoen voor de 

deur staat is het opmerkelijk. 
Mogelijk dat als het echt zo
mer wordt de OVfietsen ook 
weer in de daarvoor speciaal 
gebouwde ruimte terugke
ren. Een leeg gebouw met 
hier en daar een OVfiets aan 
een paal hoort niet bij de en
tree van Zandvoort, dat het 
Stationsplein nog altijd is.

Film Toon Hermans

Toon Hermans maakte rond 
1960 zijn enige speelfilm, 
Moutarde van Sonaansee 
genaamd. Hoewel het ver
haal niet in Zandvoort speel
de werd hij hier wel opge

nomen. In de film speelde 
onder andere beeldhouwer 
Kees Verkade een rol en tal 
van Zandvoorters figu
reerden in de film. Omdat 
de rolprent geen succes 
was werd hij slechts zel
den vertoond. Hermans 
heeft de vertoning des
tijds zelfs verboden. Het 
Nederlands Filmmuseum 
te Amsterdam heeft de 
film nu uitgebracht op 
DVD. De film is op www.
filmmuseum.nl te koop 
voor € 9,95. 

Strandyoga
Kundalini Yoga is de meest 
volledige vorm van yoga, 
meditatie en zang. Het 
bestaat al meer dan vijf
duizend jaar en wordt ook 
wel de moeder van de yoga 
genoemd. De oefeningen 
versterken het zenuwstel
sel en immuunsysteem. Je 
wordt vitaler, krachtiger en 
je richt je bewustwording 
op je eigen bron van leven
senergie. Alena Zastrow 
geeft tot en met septem
ber iedere zondagochtend 
van 10.30 tot 12.00 uur 
een yogales bij Mango’s 
Beachbar. Je hoeft niet bij
zonder lenig te zijn om aan 
de lessen deel te kunnen 
nemen, je werkt vanuit je 
eigen realiteit.

Anti vuvuzela’s

Onze plaatsgenoot Dennis 
van Koningsbruggen heeft 
zich tijdens het eerste ge
deelte van het WK voetbal 
behoorlijk geërgerd aan dat 
constante geluid van de be
roemde vuvuzela’s. En wie 
niet zouden wij bijna willen 
vragen. Hij ging echter niet 
bij de pakken neerzitten en 
zette zijn ergernis om in 
een ‘flashspelletje’ dat on
line te spelen is. Op www.
thenewarcade.com/games/
arcade/104/vuvuzelakiller 
kunt u het spelen. Het wijst 
zich vanzelf. Veel plezier!

OV-fietsen

De vorig jaar geopende 
unit voor OVfietsen op 
het Stationsplein staat 

Spiritueel aan zee
In onze moderne westerse samenleving, waarin de mens 
steeds hogere eisen aan zichzelf stelt, waarin een ieder wilt 
presteren, verliezen wij wel eens de verbinding met onszelf 
en met de natuur. De mogelijkheden om onszelf wat rust 
te gunnen en om weer positieve energie te krijgen werden 
tijdens de paranormale beurs afgelopen zondagmiddag bij 
strandpaviljoen Meijer aan Zee (16) getoond. 

Lona Mooy (l), organisator van de beurs, met een paragnost

De tafels waren ingericht in mystieke sfeer

door Stephanie Vork

Door de mystieke inrichting 
en de mooie locatie met de 
zee op de achtergrond kwam 
de paranormale beurs goed 
tot zijn recht bij Meijer aan 
Zee. “Ik wil met deze beurs 
vooral laten zien dat ieder 
mens beschikt over een pa
ranormaal vermogen. Het 
is voor iedereen en iedereen 
kan ‘t”, zegt Lona Mooy, de 
organisator. Het is de derde 
keer dat Mooy een para
normale beurs organiseert. 
“Alleen paragnosten van wie 
ik weet dat ze goed en oprecht 
zijn, staan hier. Ik heb zelf op 
beurzen gestaan en hierdoor 
weet ik dat het belangrijk is 
dat alleen de juiste mensen 
op deze plek staan”, aldus de 
Quantum Touch trainer Lona 
Mooy. Quantum Touch is een 
behandelmethode die het zelf 
genezend vermogen van het 

lichaam aanspreekt.

Proeven van
 diverse disciplines
Mooy: “Deze kleine beurs is 
een goede manier om men
sen wegwijs te maken in het 
paranormale.” Een stuk of 15 
paragnosten zaten aan spi
ritueel ingerichte tafels om 
de bezoekers van de beurs 
consulten te geven. Voor € 
15 was het mogelijk om een 
consult te krijgen, waar geen 
tijd aan verbonden was. Naast 
Quantum Touch, waren o.a. 

een holistisch reiki therapeut, 
een engelenmedium, healers 
en een helderziende aanwe
zig. Door middel van tarot
kaarten, lezingen of dromen 
uitleg kon men proeven van 
de verschillende paranormale 
disciplines. Een bijzondere 
stand was van Nicolette de 
Vetten, die de bezoekers ken
nis liet maken met Munayki 
middels een gratis inwijding. 
Het woord Munayki betekent 
zoiets als ‘ik hou van jou zoals 
je bent’. 

Intieme sfeer
Lona Mooy is tevreden over 
de beurs op het Zandvoortse 
strand, ook al had zij op beter 
weer gehoopt: “Het was eigen
lijk de bedoeling om de beurs 
ook naar buiten uit te breiden, 
zodat veel strandgasten hier 
op af zouden komen.” Maar 
juist omdat het stormachtig 
weer was en er minder be
zoekers waren dan verwacht, 
hadden alle bezoekers de kans 
om een consult of reading te 
krijgen zonder lang te hoeven 
wachten. De sfeer bleef in
tiem en mystiek. Kijk op www.
mooyspiritcentrum.nl als u op 
de hoogte wilt blijven van de 
toekomstige paranormale 
beurzen van Lona Mooy. 



BEL 023 – 5 731 999

www.vrijehuizenmarkt.nl of 
www.nicktenbroeke.nl 

Nick ten Broeke
Emmaweg 21

2042 NT ZANDVOORT

F.: 023 – 5 732 007
M.: 0655 – 13 03 65
E: nick@vrijehuizenmarkt.nl

Aanbod Vrijehuizenmarkt
ook op Funda!

Voordelen Vrijehuizenmarkt op een rij:
• De leukste courtage van Nederland*;
• Bezichtigingen en afspraken 7 dagen per week, ook ’s avonds;
• Persoonlijke en pro-actieve karakter van onze dienstverlening;
• Etalage op A-1 lokatie aan de Grote Krocht in Zandvoort;
• Optimale woning presentatie, fotografie en woning beschrijving;
• Complete makelaardij: uw persoonlijke makelaar bij verkoop, 
 aankoop, verhuur en beheer;
• No cure, no pay;
• Gratis waardebepaling van uw woning*;
• Bel of mail ons voor een vrijblijvende afspraak!
• Uw woning wordt geplaatst op de volgende websites: 
 funda.nl, zah.nl, jaap.nl, huislijn.nl en natuurlijk Vrijehuizenmarkt.nl! 
* Vraag naar de voorwaarden

Hogeweg 74  Zandvoort
•	 Vrijstaande, zéér royale, verandawoning (gemeentelijk monument, bj 1900) 

met zomerhuis, voortuin, riant balkon op het noorden en besloten achtertuin 
op het zuiden met achterom! 

•	 Deze	woning	telt	maar	liefst	290	m²	woonoppervlakte	en	beschikt	o.a.	over	een	luxe	woonkeuken	met	
eetkamer	en	erker,	royale	living	met	open	haard,	openslaande	deuren	naar	erker	en	schuifpui	naar	de	
achtertuin,	riante	master	bedroom	met	aangrenzende	badkamer	en	walk	in	closet,	totaal	3	slaapkamers,	
2e	moderne	badkamer;

•	 Het	zomerhuis	(55	m²	woonoppervlakte)	beschikt	o.a.	over	eigen	entree,	woonkamer	met	open	keuken,	
badkamer	en	2	slaapkamers;

•	 Aantal	kamers	woonhuis:	5,	aantal	kamers	zomerhuis:	3;
•	 Zomerhuis	uitstekend	geschikt	voor	verhuur,	au	pair	of	praktijk	aan	huis;
•	 Een	prachtige	woning	“oude	stijl”	ingericht	met	gebruikmaking	van	luxe	materialen	en	in	een	goede	

staat	verkerend!	
•	 Woonoppervlakte	ca.	290	m²	(excl.	zomerhuis),	perceel	338	m²,	inhoud	ca.	760	m³.

Vraagprijs: € 649.000,- k.k.

Nieuwstraat 3  Zandvoort

Stationsplein 17-22  Zandvoort 

Raadhuisplein 4C  Zandvoort 

Zandvoortselaan 16  Zandvoort

Marnix v. St. Aldegondestr. 11 Zandvoort

Stationsplein 1  Zandvoort

• Een moderne en gerenoveerde 5-kamer halfvrijstaande woning  
met een onderhoudsvriendelijke tuin rondom met patio op het zuiden!

• Gelegen	in	een	kindvriendelijke	woonomgeving	in	Zandvoort	Zuid	(parkbuurt);
• Begane	grond:	o.a.	modern	toilet,	zonnige	L-vormige	woonkamer	met	grenen	

vloerdelen,	schouw	met	open	haard	en	openslaande	deuren	naar	moderne	keuken	
vzv	div.	inbouwapp.,	bijkeuken;

• 1e	verd.:	3	slaapkamers,	luxe	badkamer	vzv	ligbad	met	gecombineerde	

• Op een representatieve, uitstekend te bereiken locatie, tegenover het NS 
Station gelegen, nette bedrijfsruimte (voormalige taxi centrale) met een 
bruto vloeroppervlakte van maar liefst 140 m². 

• Op	begane	grond	niveau	(ca.	40	m²	netto)	bevindt	zich	thans	een	balie	met	
ontvangstruimte	en	een	kantoorruimte,	in	het	souterrain	(ca.	85	m²	netto)	bevinden		
zich	nog	3	vertrekken,	thans	1	kantoorruimte	en	2	opslagruimtes;

• Deze	bedrijfsruimte	kan	voor	diverse	doeleinden	geschikt	zijn.	Op	dit	pand	rust	een	

• In een rustige woonomgeving, aan de rand van de dorpskern van Zandvoort,  
ligt deze charmante, voormalige visserswoning welke dateert uit 1925!

• In	2005	is	deze	woning	grotendeels	en	smaakvol	gerenoveerd.	
Een	woning	welke	u	zo	kunt	betrekken!

• Gesitueerd	in	een	rustige	woonomgeving,	op	steenworp	afstand	van	het	centrum	van	
Zandvoort	en	op	loopafstand	van	de	duinen	en	het	strand	van	Zandvoort;

• Indeling:	o.a.	zonnige	woonkamer	met	houten	vloerdelen,	open	haard	en	opensl.	

• Goed onderhouden en modern 3-kamer appartement met dakterras op  
zuidoosten, gelegen op de vijfde (bovenste) verdieping van het kleinschalige 
appartementencomplex “La Mer”, op slechts 100 meter van zee! 

• Weids	uitzicht	over	Zandvoort:	de	“Stationsbuurt,	“Park	Duijnwijk”	en	in	de	
verte	ziet	u	de	“Kennemerduinen”!

• Complex	beschikt	over	eigen	parkeerterrein	en	een	afgesloten	entree	met	lift;	
• Gesitueerd	t.o.NS	Station	Zandvoort,	op	loopafstand	van	het	centrum	van	Zandvoort;

• Een zeer luxe 5-kamer penthouse, in 2001 volledig gerenoveerd,  
met privé-lift en 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,	
eikenhouten	vloer	en	fraaie	schouw,	semi-open	landelijke	keuken	voorzien	van	div.		
hoogwaardige	inbouwapparatuur,	2	zeer	luxe	badkamers	(Engels	sanitair)	met	o.a.	

• U zoekt een woonhuis met karakter en wilt deze zelf gaan verbouwen  
tot een modern woonhuis dat volledig aan uw eigen woonwensen voldoet?

• Een	karakteristieke	–als	gemeentelijk	monument	erkende-	20-er	jaren	halfvrijstaande	
woning	(type	2/1	kap);

• Dit	charmante	woonhuis	dient	grotendeels	gemoderniseerd	te	worden;
• Begane	grond:	o.a.	ruime	woonkamer	(voor-	en	achterkamer)	met	2	*	schouw	en	erker	

aan	de	voor-	en	achterzijde,	opensl.	deuren	naar	voor-	en	achtertuin,	keuken	met	toegang	

Vraagprijs: 
€ 237.500,- k.k.

Vraagprijs: 
€ 189.000,- k.k.

Vraagprijs: 
€ 695.000,- k.k.

Vraagprijs: 
€ 389.000,- k.k.

Vraagprijs: 
€ 329.000,- k.k.

Vraagprijs: 
€ 298.000,- k.k.

Een huis kopen of verkopen?
Bel Nick ten Broeke

douche	en	modern	wastafelmeubel;
• Tuin	rondom	is	deels	op	zuiden	en	deels	

op	westen	gelegen	en	beschikt	over	een	
patio,	berging	en	open	haard;

• Woonoppervlakte	ca.	85	m²,	
perceel	114	m²,	inhoud	ca.	220	m³.

gemengde	bestemming:	bedrijfsdoel-
einden,	horeca	1,	maatschappelijke	
doeleinden,	dienstverlening	en	wonen;

• Een	aantrekkelijke,	in	het	oog	springende,	
bedrijfsruimte	op	een	levendige	locatie!

• Bruto	vloeroppervlakte	ca.	140	m²,	
inhoud	ca.	350	m³.

NIEUW

NIEUW NIEUWNIEUW

deuren	naar	patiotuin,	moderne	keuken	vzv	div.	
inbouwapp.,	moderne	badkamer	vzv	whirlpool,	
wastafel,	toilet	(wandcloset)	en	design	radiator,	
2	slaapkamers	en	een	besloten	patiotuin	op	het	
noordwesten	met	houten	schuur	en	achterom;

• Woonoppervlakte	ca.	70	m²,	perceel	80	m²,	
inhoud	ca.	175	m³.

• Gehele	appartement	(excl.	badkamer	en	toilet)	
voorzien	van	laminaatvloer;

• Indeling:	o.a.	zonnige	living	met	moderne	open	
keuken	,	modern	toilet	vzv	fontein,	moderne	
badkamer	vzv	douchecabine	en	wastafel,	

	 2	slaapkamers	(1	met	toegang	tot	dakterras),	
berging	in	de	onderbouw;

• Woonoppervlakte	ca.	55	m²,	inhoud	ca.	150	m³.

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.

tot	aangrenzende	bijkeuken	en	kelder;
• 1e	verdieping:	3	slaapkamers,	badkamer	met	

doucheruimte	en	2e	toilet,	balkon;
• Voortuin	op	noordoosten	en	besloten	en	

zonnige	achtertuin	(12	mtr	diep)	op	zuidwesten	
met	achterom;

• Woonoppervlakte	ca.	150	m²,	perceel	321	m²,	
inhoud	ca.	480	m³.
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evenementen agenda

24 WK: Poulewedstrijd - Kameroen  Nederland, 
 aanvang 20.30 uur

25 Ipanema Sunset - Dansfeest bij Beachclub Riche, 
 13.00  00.00 uur

25  Smartlappen en levensliederen - Café Koper, 
 aanvang 21.00 uur

26 Swingsteesjun - 25+ Strandfeest. Riche aan zee, 
 aanvang 21.00 uur

26 Nataraj Cosmic Beachparty - Meijer aan zee, 
 15.00  23.00 uur

27  Muziekpaviljoen - De Teisterband, 13.30  15.30 uur

27 Kunst- en Boekenmarkt - Gasthuisplein, 
 10.00  16.00 uur

27 Italia a Zandvoort - Circuit Park Zandvoort 

27  Planet Surf - Surf’n Beach Movie Night bij The Spot, 
 16.00  00.00 uur

juni

VVV Zandvoort: 7 dagen per week geopend!

VVV Zandvoort lanceert videoclip

Welk strandpaviljoen wordt de beste van Nederland?

VVV Zandvoort  heeft weer een nieuw promotioneel wa-
pen om Zandvoort wereldwijd op de kaart te zetten: een 
videoclip. In samenwerking met de bekende Zandvoortse 
videoproducent Jan van der Meer, is de VVV nu nog beter 
in staat om de Zandvoortse toeristische kwaliteiten onder 
de aandacht te brengen bij de potentiele gast in binnen- 
en buitenland.

De verkiezing van het beste strandpaviljoen in Nederland is 
al weer een poosje geleden, 22 april jongstleden, van start 
gegaan. De verkiezing is opgezet in samenwerking met 
Stichting Nederland Schoon, Koninklijke Horeca Nederland 
en Strand Nederland. Deze verkiezing loopt parallel met de 
verkiezing van het schoonste strand van Nederland.

Remy van ’t Hoff tijdens de opnames

De videoclip zal binnen
kort op de nog te realiseren 
nieuwe website van de VVV 
Zandvoort te zien zijn, maar is 
nu al te zien op YouTube, het 

ideale medium om Zandvoort 
onder de aandacht te bren
gen. Iedere ondernemer mag 
deze Zandvoort promotievi
deo ook op zijn eigen website 

Vanaf heden bij 
VVV Zandvoort te koop: 

De Zandvoortse 
Gedenkmonumententocht

Met medewerking van Christien van der Mije 
en Nel Kerkman is dit boekje tot stand gekomen 

Deze wandel- en/of fietstocht neemt u mee 
langs alle gedenkmonumenten die u in Zand-
voort kunt vinden. Daarnaast voorziet dit 
boekje u van allerlei informatie met betrekking 
tot de monumenten. Dus trek uw wandel-
schoenen aan en/of pak de fiets en ga op pad 
want deze tocht is absoluut de moeite waard!!! 

Zin in Cultuur? = Zin in Zandvoort!

VVV Zandvoort 
Bakkerstraat 2/B, 2042 HK Zandvoort 
T +31 (0)23-5737933 
Kijk voor actuele informatie op 
www.vvvzandvoort.nl

gaan gebruiken door middel 
van de gratis YouTubecode, 
die bij het filmpje te zien 
is. Zodoende kan men ook 
zelf bijdragen aan meer 
Zandvoort promotie en be
zoekers naar de eigen web
site. Ook Zandvoorters zelf 
kunnen bijvoorbeeld hun 
familieleden of kennissen 
in binnen en buitenland la
ten zien hoe fijn het is om in 
Zandvoort te zijn!

Jan van der Meer adviseert 
in zijn Van Der Meer Video 
Studio aan de Passage al 
meer dan 25 jaar professi
onele fotografen en (video)
filmers. Tegenwoordig advi
seert hij ook bedrijven over 
hoe je snel een verdubbeling 
van bezoekers en omzet kan 
realiseren met behulp van de 
nieuwste ‘social media’ tech
nieken, marketingstrategieën 

Peuken, weggewaaide ijs
verpakkingen, achtergelaten 
flesjes… het is allemaal zwerf
afval dat achteloos door be
zoekers wordt achtergelaten. 
Paviljoenhouders hebben er 
veel werk aan om het strand 
schoon te houden. Toch zijn 
de stranden in Nederland 
sinds de invoering van de 
wedstrijd ‘Schoonste Strand 
van Nederland’ twee keer zo 
schoon geworden.

Inspecteurs van de ANWB be
oordelen 92 strandlocaties in 
Nederland. Tegelijkertijd kan 
het publiek en een deskundige 
jury ook hun mening geven en 
alles bij elkaar opgeteld geeft 
de winnaar(s). De paviljoens 
en de terrassen worden beoor

en webclip presentaties.

VVV Zandvoort heeft Van der 
Meer de opdracht gegeven 
een aantal korte videoclips 
te vervaardigen onder het 
motto: ‘Zin in Zandvoort!’. 
De eerste clip kunt u nu al 
zien op YouTube. Zoek op de 
YouTube zoekmachine: ‘VVV 
Zandvoort Clip01’. In deze clip 
neemt de winnaar van het 
Zandvoortse Kunstfestijn, de 
10jarige saxofonist Remy van 
’t Hoff, u mee langs diverse 
Zandvoortse attracties. Ook 
is in deze clip goed te zien 
dat het toeristische aanbod 
in Zandvoort zeer omvangrijk 
is. Prachtige schone stranden, 
talrijke restaurants, aan zee en 
in het dorpscentrum, musea, 
diverse culturele evenemen
ten en gezellige winkelstraten 
maken het gebied tot wat het 
is: een toprecreatiegebied. 

deeld in 4 categorieën: schoon, 
duurzaam, service en sfeer. 
Van de Zandvoortse paviljoens 
staan er op dit moment twee 
in de top 10 en strandpaviljoen 
Nautique gooit hoge ogen in 
de categorie ‘service’. In die 
categorie voeren zij momen
teel de ranglijst aan. Ook in 
de tussenstand voor het beste 
strandpaviljoen is Nautique 
met een notering op de vier
de plaats nog duidelijk in de 
race. De 10e plaats in de tus
senstand is voor Paviljoen 19 
van de familie Van Andel. 

De verkiezing loopt nog tot 
2 juli 2010. U kunt ook stem
men en wel via www.strand
paviljoen2010.nl. Ga voor de 
Zandvoortse paviljoens!

Petra Geusebroek
Financiële Diensten

Lifestyle Planningen, Hypotheken,
Herfinanciering, Kredieten,

Pensioen en (echt)Scheidingen.

Voordeel dat ik niet gebonden ben 
aan kantooruren en locatie. Ik kom 
bij u thuis of op de locatie welke voor 
u het beste uitkomt. 
Kijk voor meer informatie op mijn site 
www.sevenforlife.nl 
of bel 06-19312574 / 023-5715963

Ontslagvergoeding aan 
geboden?
Ik geef u graag advies welke 
oplossing bij uw persoonlijke 
situatie past. Financieel risico 
ontslag afdekken? 
Laat u goed informeren

Meer dan Hypotheek Advies

Info@sevenforlife.nl

Medina Woninginrichters 

www.medina-woninginrichting.nl
023-531 78 40  •  Haltestraat 56  •  2042 LP Zandvoort

(Vouw)gordijnen	

Tapijt

Vitrages	

Vinyl Luxaflex	

Laminaat

Zonwering	Parket

Club Nautique is kanshebber voor de titel



Vraagprijs:  € 389.000,= k.k.

Vraagprijs:  € 495.000,= k.k.

Vraagprijs:  € 549.000,= k.k.

Vraagprijs:  € 399.000,= k.k.

Vraagprijs:  € 559.000,= k.k.

Vraagprijs:  € 439.000,= k.k.

Vraagprijs:  € 499.000,= k.k.

Vraagprijs:  € 598.000,= k.k. Vraagprijs:  € 949.000,= k.k.

Vraagprijs:  € 489.000,= k.k.

Vraagprijs:  € 549.000,= k.k.

Zaterdag 26 juni a.s. 

WK OPen HuiZen rOute 
vanaf € 350.000,= K.K.

van 11.00 tOt 13.00 bent u O.a. bij alle Onderstaande WOningen WelKOm!!
CHeCK vOOr alle deelnemende WOningen WWW.greevenmaKelaardij.nl
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Zandvoort

 
Zandvoort

 
Zandvoort

Wilhelminaweg 31

Zeestraat 48

Bramenlaan 314

Rozenobelstraat 13

Witte Veld 49

Patrijzenstraat 1a

Vinkenstraat 7

Kostverlorenstraat 70 Emmaweg 37

Mr. Troelstrastraat 14

Lijsterstraat 25

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

De actieve makelaars van Oranje!

Rob Greeven Kim Dekker Timo Greeven Suzanne Greeven
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Nieuwe ervaring voor 
Klaas Koper op WK Dorpsomroepers

Objecten in textiel en papier 

Autorijschool rijdt met 'groene' Polo

Jubileumconcert in de muziektent

Het WK dorpsomroepen is voor onze Klaas Koper zonder 
resultaat geëindigd. Had hij in het verleden nog mooie 
noteringen als derde en vierde, dit keer was het resultaat 
volgens hem nul maar de ervaring optimaal.

Voor de zomerexpositie heeft galeriehoudster Gloria Kou-
wenberg onafhankelijk beeldend kunstenares Nynke van 
Amersfoort uitgenodigd om haar kunstwerken in de gale-
rie te exposeren. Het materiaal van de kunstwerken is een 
combinatie van papier en textiel en geven de schilderijen 
en sieraden een bijzondere uitstraling.

De nieuwe autorijschool van Paul van der Oord is gestart 
met het lesgeven in de zuinigste Volkswagen die er is: de 
Polo Bluemotion. De jonge ondernemer wil daarmee zijn 
bijdrage leveren aan een beter milieu.

De Heemsteedse Teisterband bestaat dit jaar 15 jaar. Ko-
mende zondag speelt het  blaasorkest een jubileumcon-
cert in de muziektent op het Raadhuisplein. De circa 50 
‘toeteraars’ hebben met elkaar gemeen dat ze veel plezier 
hebben in het maken van gemakkelijk in het gehoor lig-
gende muziek zoals dixieland en jazz.

“Reeds tweemaal eerder was 
ik deelnemer aan een con
cours in Engeland, met een 
leuk resultaat. Dit keer berust
te de organisatie bij een ander, 
voor mij onbekend, Engels gil
de dat de strakke traditie veel 
ruimer neemt. Ik denk dat, als 
de Engelse koningen zouden 
weten hoe deze ‘Town Criers’ 
hun boodschap nu verkondi
gen, zij zich in hun graf zou
den omdraaien, misschien 
zelfs wel twee keer”, aldus een 

door Nel Kerkman

Nynke van Amersfoort, kun
stenares uit Wormer, stu
deerde af aan de Riet veld
academie waar ze zich in 
de kunst van het weven be
kwaamde. Inmiddels heeft 
ook papier zijn intrede ge
daan in haar werk. Met het 
papier, dat ambachtelijk ge

Van der Oord, wiens ouders 
een grote autorijschool in 
Zaandam hadden en het vak 
dus met de paplepel kreeg 
ingegoten, is onlangs gestart 
en heeft nu al een behoorlijk 
aantal leerlingen. Hij heeft 
duidelijk gekozen voor de VW 
Polo Bluemotion vanwege het 
milieu. Daarnaast heeft de 
auto nog een paar zeer pret

Een groot aantal heren van 
dit orkest bespeelden 15 jaar 
geleden nog geen enkel mu
ziekinstrument. Maar door de 
motivatie van dirigent Bert 
Steinmann is het orkest, dat  
ooit met 5 heren is begonnen, 

verbaasde Koper.

Het was voor hem een volko
men verrassing dat de deelne
mers aan dit concours meer 
weg hadden van cabaretiers 
en standup comedians. Het 
ging er deze dagen blijkbaar 
meer om het publiek te ver
maken dan om de boodschap 
duidelijk over te brengen. Eén 
van de vijf juryleden zat dan 
ook met haar rug naar het 
podium om te beoordelen 

maakt is in papiermolen De 
Schoolmeester in Westzaan, 
maakt ze objecten als arm
banden, schalen en halssie
raden. Voor Van Amersfoort is 
papier een nieuw materiaal 
dat zich goed voegt bij het 
voor haar zo bekende textiel. 
Haar nieuwste werk echter 
is uitsluitend van papier ge
maakt. Het heeft haar gehol

tige bijkomstigheden. Zo hoeft 
men er geen BPM en geen we
genbelasting voor te betalen. 
“Dat scheelt al gauw € 900 op 
jaarbasis, en ook de bijtelling 
is maar 14%. Economisch dus 
een zeer aantrekkelijke auto. 
Verder is hij ruim en super zui
nig!”, vertelt hij enthousiast.

Van der Oord werd op de 

uitgegroeid tot een swingend 
orkest dat ieder jaar een an
der land van Europa ‘Teistert’.

In dit min of meer Heem
steed se orkest spelen ook 
een paar prominente Zand

of het publiek wel voldoen
de lachte. Voor de nuchtere 
Hollanders en Belgen was dit 
niet een normale opdracht. 
Geen van de vijf is dan ook 
bij de beste twaalf geëindigd. 
De laatste dag was helemaal 
het toppunt. Toen moest er 
in een groot winkelcentrum 
omgeroepen worden voor 
de winkeliers. “Je houdt het 
niet voor mogelijk maar er 
kwamen omroepers aandra
ven met volledig aangeklede 
paspoppen of met drie win
kelmedewerkers die tijdens 
de roep een showtje opvoerde, 
het waren complete reclame
boodschappen”, zegt Koper na 
afloop.

Toch wil hij niet klagen. “Het 
was een geweldig evenement 
om mee te maken, maar niet 
om zonder voldoende voor
lichting aan deel te nemen. 
Persoonlijk heb ik van zo
wel de jury als collegaom
roepers veel complimenten 
ontvangen voor mijn stem, 
mijn leeftijd en natuurlijk de 
Klink”, zegt hij, weer terug in 
Zandvoort.

pen een nieuwe vormtaal te 
vinden, zo laat ze zelf weten.

In het werk van Van Amers
foort is duidelijk te zien dat 
haar ‘roots’ bij het weven 
liggen. Vanuit vele kleine 
segmenten van papier en 
textielstructuren wordt naar 
een groter geheel gewerkt. 
Als een bouwer construeert 
ze zo de objecten, waar ritme, 
kleur en herhaling heel be
langrijk zijn. Naast haar werk 
als beeldend kunstenaar, 
heeft ze altijd les gegeven, 
waarvan 15 jaar aan de facul
teit Beeldende Vorming van 
de Amsterdamse Hogeschool 
voor de Kunsten. Behalve vele 
exposities in eigen land, is 
Van Amersfoort ook meerdere 
keren geselecteerd voor inter
nationale tentoonstellingen. 

De tentoonstelling is van 27 
juni t/m 25 juli. De galerie 
is rolstoel toegankelijk en is 
iedere zondag van 14.00 tot 
17.00 uur geopend. Galerie 
Kunst & Koffie, Zeestraat 37, 
tel. 5714816. 

auto gewezen door Robbert 
Strijder van Auto Strijder, 
onze plaatselijke VWdealer. 
Ook zij zijn heel enthousiast 
over de auto. “Ten eerste valt 
de Polo Bluemotion op door 
het extreem lage verbruik van 
1l/100km, de zeer lage CO2 uit
stoot van slechts 87 g/km en 
een actieradius van ruim 1300 
kilometer. Ten tweede is de 
zéér gunstige prijs opvallend; 
de nieuwe Polo Bluemotion is 
er al vanaf € 16.290 inclusief 
BTW en € 0 BPM. Dat geldt 
overigens ook voor alle ac
cessoires! Als derde punt is 
de Polo Bluemotion de enige 
vijfzits auto met een diesel
motor in de 14% categorie 
van de bijtelling, wat dus erg 
interessant is voor de zakelijke 
rijders!”, weet Strijder. 

U kunt autorijschool Paul 
van der Oord bereiken via 
de website www.paulvan
deroord.nl of telefonisch via 
0622907950.

voorters, veelal al vanaf de 
oprichting: Jacques v.d. Berg 
(78), in het verleden schip
per op de ‘oude’ KNRM red
dingboot (de F.G.Louwes) 
en lid van het Zandvoorts 
Mannenkoor; Cees Bos (55), 
kleinzoon van fietsenma
ker Bos van de Grote Krocht 
waar je, rond 1959, door 5 cent 
in de automaat te gooien je 
fietsbanden kon oppompen; 
Harm Bosman (59) oud ma
rineman en echtgenoot van 
oudpolitica Marijke Bosman
Paap en Coen v.d. Vorm (63) 
die na de middelbare school 
in Zandvoort onder andere 25 
jaar bij Van Lent Opel in Nieuw 
Noord heeft gewerkt en nu 
‘vutter’ is bij Slotemakers Anti 
Slipschool. 

Het jubileumconcert in de 
muziektent op het Raad huis
plein begint om 13.30 uur.

Klaas Koper (r) met de winnaar, de Canadees Chris Whyman

Paul v.d. Oord (l) krijgt zijn sleutels

Teisterband was in 2009 ook in de muziektent
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Nagelstyliste worden?? 
De opleiding 

tot nagel styliste 
begint met de gratis 
introductie avond bij 
A.B. Nails in Haarlem. 

Schrijf je in via 
www.abnails.nl 

of bel 0235245005.
.........................................................

Pedicure Beata Visser 
Ge specialiseerd 

in de diabetische 
en reumatische 

voet en nagelcorrectie. 
Tel. 0652461796 / 

0235715921. 
Bilderdijkstraat 22, Zandvoort. 

Diabetische en 
reumatische voet 

worden vergoed door 
zorgverzekeringen.

.........................................................
Te huur: biertap
Alle merken bier

www.goedkoopdrank.nl
Reserveren: tel. 5738777

.........................................................
Yes, 

JoAnn is geslaagd! 
Goed gedaan Jo!!

Dikke kus van Moes, 
Poes, Steph, Job, Juul en Lot

.........................................................
Hoera! 

Brenda is geslaagd! 
We zijn trots op je. 

Dikke kus, 
mama, papa en Roy

.........................................................
God zegt: 

Ik ben het begin en het 
einde. Ik ben het die 

is, die was en die komt, 
de Almachtige. 

De Bijbel: Openbaring 1:7
  ........................................................  

Na ziekenhuisbezoek 
gaat het met de pink beter. 

De rest is/blijft 
een vraagteken. 

Behang- en schildersbedrijf 
Arnold Nijkamp 
Tel/Fax 571 31 72 

Mobiel 0654 264 259 
Voor al uw behang, 

wit en schilders
werkzaamheden 

www.arnoldnijkamp.nl 
.........................................................

Autobedrijf Trade Ard. 
Lid BOVAG en NAP. 

Max Planckstraat 44, 
tel. 5730519 / 0653498304 

www.trade-ard.nl
.........................................................

Beautysalon MYRNA 
Van Speijkstraat 2/101, 

2041KL Zandvoort. 
Behandeling volgens 

afspraak, ook ‘s avonds. 
Tel. 5720108 of 0648318230
.........................................................

Auto kopen of verkopen? 
Een dure reparatie, 

onderhoudsbeurt, APK of 
schade?Het kan altijd 

goedkoper!! 
Bel Patrick van Kessel 
0655383624 of kijk op  
www.autoverkoper.nu

.........................................................
L. Paap medische 

hulpmiddelen. 
ADL-HuLPMIDDELEN

Vergoeding mogelijk via 
PGB. Bel voor een afspraak 

bij u thuis: 0651815360.
Inloopspreekuur: maandag 
9.00 12.30 Flemingsstraat 

55 (Pluspunt)
.........................................................

Kabelinternet/adsl 
installa  teur helpt bij alle 

PC-PRO BLEMEN. 
Advies en aanleg 

(draadloos) netwerk. 
Ook avonden/weekend.

 Repit, to taal service
 voor computergebruikers. 

0235719666 of 0644696001. 
Met garantie en KvK.

ZANDKORRELS INVULBON
Met ZandvoortPas korting op een zandkorrel

Particuliere zandkorrel €7,50
Met ZandvoortPas €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 zandkorrel €12,50 (excl.BTW)
Met ZandvoortPas €10,-
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, Kleine Krocht 2
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 verkeerde of onjuiste inhoud 
van Zandkorrels. Zet en typefouten voorbehouden. 

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

VAN AACKEN 
GLASZETTERSBEDRIJF 
levering en plaatsing alle glassoorten.

Nu OOK:
vernieuwen kozijnen & schilderwerk.

vrijblijvende offerte!
023-5720480 / 06-41374921
email: aacken@kpnmail.nl

Groot assortiment
zomerplanten

Van Stolbergweg 1 -  Tel. 57 170 93

ZANDKORRELS

Bewegen in Zandvoort

www.sportinzandvoort.nl

Bel 023-5732752 of mail 
info@zandvoortsecourant.nl

ook iemand in de Spotlights zetten?

Spotlight €35,- Met ZandvoortPas: 125,-



Zandvoortse Courant • nummer 25 • 24 juni 2010

11

C U L T U U R

Zoekplaatje
Op zoekplaatje bld01941 kregen we 
aanvankelijk geen enkele reactie. Maar 
gelukkig nam Kees Schuiten (Rabbel) 
contact op om om het volgende door 
te geven: De man links zittend is Arie 
Drommel, de grootvader van zijn vrouw 
Marijke. Verder wist Kees 'met een aan 
zekerheid grenzende waarschijnlijkheid' 
dat de middelste persoon vermoedelijk 
ook een Drommel is. De man rechts op 
de foto  kwam hem niet bekend voor. 
Verder dan 'het zou weleens een Schaap 
kunnen wezen' kwamen we niet. De kle
ding werd herkend als de bedrijfskleding 
van de Spoorwegen.

bld12846

Eva’s huis in het Zandvoorts Museum
Prachtig pianorecital in Protestantse kerk

Zondag eerste kunst- en boekenmarkt 

Het Zandvoorts Museum opent deze zomer van 30 juni tot 
en met 8 augustus de deuren met een tentoonstelling van 
beeldend kunstenares Guajassy Bruijns Galllindo. Geïnspi-
reerd door haar Braziliaanse achtergrond en de frictie die 
ontstaan is sinds de kunstenares ook haar Nederlandse 
wortels heeft leren kennen, verwondert Guajassy zich over 
de grens tussen authenticiteit en uniformiteit. 

Het was weer klassiek van de bovenste plank afgelopen 
zondag in de Protestantse kerk. Talrijke muziekliefhebbers 
genoten van het recital op de Schimmelvleugel door de 
veelzijdige pianist Herman Rouw, die eveneens als dirigent 
actief is.

Komende zondag 27 juni, is de eerste kunst- en boeken-
markt van het seizoen. Op het gasthuisplein zullen anti-
quairs uit het hele land hun mooiste exemplaren tentoon-
stellen en verkopen.

door Nel Kerkman

Als jongste dochter van 
Marianne Bruijns (schilde
res) en Cyl Gallindo (schrijver 
en journalist) werd Guajassy 
in 1977 in Recife (Brazilië) ge
boren. Tot haar 13e jaar heeft 
ze daar met veel plezier ge
leefd en gewoond. Begin 
jaren negentig verhuisde ze 
naar Nederland, waar ze nog 
steeds woont. 

Doordat Guajassy in een 
kunstzinnige omgeving op
groeide, kreeg ze al snel af
finiteit met het tekenen en 
schrijven. In juni 1990 heeft 

Het openingsstuk de Sonate in 
a kl.t. K 149, evenals de sonate 
in F gr.t. K 107 van de Italiaan 
Domenico Scarlatti, vooral be
kend geworden door zijn grote 
aantal sonates, was oorspron
kelijk gecomponeerd voor 
klavecimbel. De uitvoering op 
de vleugel werd door Rouw 
zeer sprankelend vertolkt. 
Van geheel andere sfeer was 
de Franse suite no. 2 in c.kl.t. 
van Johann Sebastian Bach, 
eveneens voor klavecimbel 
en onderdeel van de totaal 
zes elegante suites, die hij ge
schreven heeft tijdens zijn tijd 
in Köthen (17171723). De tradi
tionele suitevorm: allemande, 
courante, sarabande, air wordt 

Plaatjesalbums van bijvoor
beeld Verkade, Hille, Tielse 
Flipje, Judaïca zullen te koop 
worden aangeboden, even
als een ruime verscheiden
heid aan strips. Maar ook 
romans, reisgidsen, detecti
ves, kookboeken, literatuur, 
tuinboeken, kinderboeken 

ze, samen met haar vader, tij
dens de Kinderboekenweek 
in Brazilië het kinderboek 
‘Livro ParaMindha Idade’ uit
gegeven. Pas na de middel
bare schoolperiode werd ze 
tot de kunstacademie toege
laten om haar grootste liefde 
te vervullen: het schilderen. 
Van 1997 tot en met 2002 
volgde ze de lerarenoplei
ding aan de Hogeschool Voor 
De Kunsten Utrecht. Tijdens 
haar studie deed ze mee aan 
verschillende projecten en 
exposeerde regelmatig. In 
2003 is haar werk door het 
Argentijns Cultureel blad 
‘Francachela’ in New York ge

besloten met menuet en gi
gue (een soort dans).

Het publiek was volkomen 
terecht zeer onder de indruk 
van de sonate in c.kl.t. opus 13 
'Pathétique' van Ludwig van 
Beethoven. Dit werk werd in 
1798 geschreven en door de 
componist opgedragen aan 
zijn vriend, prins Karl van 
Lichnowsky. Waarschijnlijk is 
dit het eerste, uit drie delen 
bestaande, stuk dat eeuwen
lange populariteit heeft geno
ten en niet zelden wordt ge
zegd dat met deze sonate de 
romantische periode pas goed 
begint. De parelende klanken 
verwarmden niet alleen de 

De Eva's

Herman Rouw dankt zijn publiek

introduceerd, met als gevolg 
een collectieve expositie in 
New York.

Eva’s Huis
De Bijbelse Eva. We ken
nen haar allemaal. Degene 
die van de appel gegeten 
heeft. Icoon voor de zonde. 
Dappere, menselijke Eva die 
grenzen opzoekt met alle ge
volgen van dien. Zij leeft in 
ons allemaal. Soms onverge
felijk in een wereld die graag 
titels uitdeelt. Daar waar we 
een thuis hebben en onze 
eigen vrienden met wie we 
ons identificeren, kortom 
een wereld die ons kadert 
en vormt en die we zelf 
creëren. Beeldend kunste
nares Guajassy zou de we
reld, inclusief zichzelf, graag 
in doosjes willen stoppen. 
Doosjes met raampjes waar 
ze telkens naar kan kijken. 
De tijd soms even stil zetten. 
De wereld een onmogelijk 
nieuw decor geven. Eentje 
die zij kan bevatte in al zijn 
schoonheid en complexiteit.

U bent van harte wel
kom om de tentoonstel
ling van de Braziliaanse/
Nederlandse Guajassy te 
komen bekijken en er zelfs 
deel van uit te maken. Het 
Zandvoorts Museum aan de 
Swaluëstraat 1 is geopend 
van woensdag t/m zondag 
van 13.00 tot 17.00 uur.

toehoorders, maar ook de pi
anist zelf zag men zichtbaar 
genieten!

Na de pauze werden uitslui
tend werken van de virtuoze 
Poolse componist Frédéric 
Chopin ten gehore gebracht, 
te beginnen met drie noctur
nes. Dit zijn muzikale com
posities, die voortvloeien uit 
de verstilde sfeer die tijdens 
de nacht ontstaat, een zeer 
romantische situatie. Hierna 
volgde de in 1831 geschreven 
bekende, zeer sprankelende 
Grande valse brillante in a.kl.t. 
opus 34 nr. 2. en nog twee wal
sen. Herman Rouw speelde 
tot slot van dit zeer gewaar
deerde optreden de Polonaise 
in fis kl.t. opus 44 (1841), een 
'krachtig' werk, dat veel bijval 
kreeg. 

Jubileum
Op 22 augustus vindt in het 
kader van het 10jarig bestaan 
van Classic Concerts een spe
ciaal concert plaats met een 
optreden van violiste Emmy 
Verhey en haar ensemble 
Camarata Antonia Lucio met 
medewerking van organist 
Aat Bergwerf. Gezien de ver
wachte grote belangstelling 
worden deze keer kaarten ver
strekt (wel gratis). Intekenen 
kan bij het nog komende 
concert, maar men kan zich 
nu ook al melden bij Toos van 
Bergen (0651853814).

en misschien wel dat ene 
boekje dat u ooit uitgeleend 
hebt en nooit meer terug 
hebt gekregen, kunt u hier 
weer terug vinden.

Kunstmarkt
Op het kunstmarktgedeelte 
vindt u schilderijen in alle 

kleuren en maten, penteke
ningen, sieraden, keramiek 
in alle vormen en maten, 
textiele werkvorming en 
marmeren en bronzen beel
den. De kunstenaars staan 
zelf bij hun kraam om te ver
tellen over waarom en hoe 
ze het kunstwerk hebben 
gemaakt. 

De kunst en boekenmarkt 
van komende zondag duurt 
van 11.00 tot 17.00 uur en is 
gratis te bezoeken.



Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week 
Maak elke 
woensdag,
donderdag en 
vrijdag gebruik 
van de 4 = 2 
actie en dage-
lijks van onze 
dagschotel

Hartelijk welkom in het

www.wapenvanzandvoort.nl 
Gasthuisplein 10

2042 JM Zandvoort 
Tel.: 023-8223780

Maandag en dinsdag gesloten

Medina Woninginrichters 

www.medina-woninginrichting.nl

023-531 78 40 
Haltestraat 56
2042 LP Zandvoort

Aanbieding	voor	de	maand	juni:	Vouwgordijnen,	
alle	merken,	gratis	meten,	gratis	plaatsen	10%	korting.

(Vouw)gordijnen	 Tapijt
Vitrages	 Vinyl
Luxaflex	 Laminaat
Zonwering	 Parket

Wist u dat onze
web-shop geopend is?

www.de-bode.nl
Pashouders 5% korting

 Hele maand juni voor Pashouders:
Asperge-Beenhamschotel 

100 gram € 1,25
 kijk ook eens op onze website:

www.slagerijhorneman.nl

GRASKAAS uIT 2008!!
 Echte OuDE NH KAAS

 Nu EENMALIG: HEEL KILO € 9,90
 Enne…. Gratis toastbag

TEGOEDBON 
VOOR 1 GRATIS 

ZANDKORREL

Bestel nu de ZandvoortPas 2010

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.

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

Betreft: Nieuwe ZandvoortPas (€ 7,50) 

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

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

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

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

Deze pas is geldig vanaf 1 januari 2010 tot en  
met 31 december 2010.

uw op naam gestelde ZandvoortPas 
wordt, tezamen met een welkomstkado, 
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

ZANDVOORT PAS  

Dobey Zandvoort
Grote Krocht 28
2042 LX Zandvoort
023-5719345

 5%
korting*

Op vertoon van

*Korting geldt niet op aanbiedingen

OPRUIMING 
TOT 30% KORTING

Haltestraat 61A, Zandvoort, 023-5730240
www.blitzkickers.nl



Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week 

Winkeliers: 
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 
Foto Menno Gorter - Grote Krocht
Massage bij Rosa - www.massagebijrosa.nl
Plony’s Haarwinkel - Kosterstraat
Toerkoop Reisbureau - Grote Krocht

Mode en trends: 
Belli E Ribelli Kinderkleding - Haltestraat
Bibi for Shoes - Kerkstraat
Blitzkickers - Haltestraat 61A
Graveer een keer - 023-888 77 58
Sea Optiek - Haltestraat

Wonen en onderhoud:  
Avenue Living & Giving - Kerkstraat
De Bode woonaccessoires - Kerkstraat
Koene Cleaning Service - 06-1432444
Medina woninginrichters - Haltestraat 
Marlène Sjerps Internet - 06-18868837
Versteege’s IJzerhandel - Pakveldstraat
Rep-it - 023-5719666 / 06-44696001

Horeca: 
Harocamo - Kerkstraat
Het Wapen van Zandvoort eten en drinken - 
Gasthuisplein 
Mollie & Co Restaurant - Verlengde Haltestraat
Open Golf Zandvoort - Duintjesveldweg 
Side Döner Kebab - Kosterstraat
Take Five aan Zee Restaurant - Strand nr 5
Zaras, Café Restaurant - Haltestraat

Lijst van deelnemende bedrijven 
(in alfabetische volgorde) 

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

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

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

Tel. 023 571 44 10Kerkstraat 1a 

for shoes

Officieel SIKKENS dealer
Voor ZandvoortPashouders

is er een leuke verrassing
Pakveldstraat 19 - Hoek Lippleintje

Tel.: 023-571 25 54

Kerkstraat 14 • 2042 JE Zandvoort
Tel.nr.: 023-5712102

Geopend van 9.00 tot 22.00 uur

Voor Pashouders 
tijdens het voetballen onze 

bittergarnituren met 10% korting.

Tijdens de maand juli:

Haltestraat 5, T 57 121 74, vrijdag koopavond

Bij aankoop van een 
(zonne)bril, GRATIS spuitflesje 

cleaner en poetsdoekje!!
graag tot ziens bij SEA OPTIEK

Top 3!
3 x 100 gram vleeswaren

     Tongeworst +
       Schouderham +
          Cervelaat
        € 3,25

Haltestraat 54 - T. 023-5712451

Voor ZandvoortPas houders 
10 % korting op de kaart
Week 25 special: 
Lasagne met salade € 12,50 
Week 26 special: Stroganoff  
met rijst en salade € 12,50

Open Golf Zandvoort
Duintjesveldweg 3, 2041 TZ Zandvoort
023-5715743, www.opengolfzandvoort.nl

Woensdag en donderdag gesloten. Keuken v.a. 18.00 uur geopend.
Haltestraat 75 • Tel. 023 571 89 49 • www.mollieenco.nl

”WE ZIJN ER WEER!”
(vanaf vrijdag 25 juni)

Voor pashouders: onze heerlijke spare-ribs 
voor €12,50 (i.p.v. €14,75)
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Walk of Fame
Voor uw exclusieve heren overhemden.

De speciaalzaak van Zandvoort. 
Ook voor grote maten en extra mouwlengte.

Strijkvrije overhemden van Ledûb en John Miller.
Bretels, mooie KENZO manchetknopen en

originele zijden herenshawls.

NU 25% KORTING OP DE BLAZERS.
 

OOK VOOR KADOBONNEN.

Walk of Fame, 
     Bakkerstraat 2A, Zandvoort    
         Tel. 023-5735902
           Geopend van dinsdag t/m 
            zondag van 10.00-19.00 uur.
            www.walkoffameshirts.nl

HOLLAND HEINEKEN HUIS
LAUREL & HARDY

SUPER ORANJE FAN VAN DE WEEK

Karim en Mo
www.autobedrijfkarimo.nl

Curiestraat 10, 2041 CD Zandvoort T. 023-5733792
F. 023-5733793 E. autobedrijfkarimo@planet.nl

Onderhoud en reparatie alle merken
Occasions in - en verkoop

APK

Wekelijks de krant lezen op internet?
surf naar www.zandvoortsecourant.nl

Auto Strijder feliciteert
Autorijschool Paul van der Oord

De nieuwe Polo Bluemotion
Tel. 06 - 229 07 950
www.paulvanderoord.nl
Email: info@paulvanderoord.nl

Auto Strijder Zandvoort
Zandvoort  Burg. v. Alphenstraat 102 - Tel. 023 57 - 145 65

OPEN HUIS
ZATERDAG 26 JUNI 
VAN 11.00 – 13.00 UUR

Haarlemmerstraat 45

Vraagprijs € 419.000,-- k.k.

Zo te betrekken luxe verbouwd woonhuis met voor- en 
achtertuin. Woonkamer met open haard, natuurste-
nen vloer en openslaande deuren naar achtertuin; 
moderne witte hoogglans keuken met natuurstenen 
aanrechtblad; op de 1e etage 3 slaapkamers, werk-
kamer, toilet en badkamer met ligbad.

Hogeweg 56a, 2042 GJ Zandvoort
(023) 57 129 44, info@vanschaikomaco.nl
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Eerbetoon aan Gouden Helpers

Het smoesje om op donderdag 29 april wethouder Gert 
Toonen in het raadhuis bij te praten over het vrijwilligers-
werk, ging er bij Jan Slager niet in. Voor alle zekerheid stak 
hij zich daarom maar in zijn beste pak. En echt verrast was 
hij dan ook niet toen burgemeester Niek Meijer hem die 
ochtend namens de Koningin een lintje opspeldde. Daar-
mee trad ook hij als lid toe in de Orde van Oranje Nassau. 
“Voor mij hoeft het allemaal niet. Maar het is mooi dat het 
vrijwilligerswerk ook op die manier wordt gewaardeerd”, 
aldus Jan Slager, die eind augustus na 25 jaar afzwaait als 
chauffeur van de Belbus. 

Jan Slager voelt zich thuis in het vrijwilligerswerk

door Tom Hendriks

Jan Slager (68) voelt zich vol
komen thuis in het vrijwilli
gerswerk en Pluspunt hoeft 
hem dan ook nog lang niet te 
missen. Hij wordt namelijk al 
ingewerkt als assistent van de 
beheerder van het gebouw om 
met hand en spandiensten de 
organisatie bij te staan.

Thuis is een tijd lang een 
moeilijk begrip geweest voor 
Jan Slager. Hij werd op 27 april 
1942 geboren in Trétès, een 

dorpje boven Soerabaja in het 
toenmalige Nederlandsch
Indië. Zijn vader, in dienst van 
de Marineluchtvaartdienst, 
was toen al gesneuveld. Zelf 
kwam hij met zijn moeder 
in een Jappenkamp terecht. 
Gelukkig liet dat geen trau
ma's bij hem achter. “Het enige 
wat ik mij herinner was dat ik 
het gezondste jongetje van 
het kamp was”. 

Na de bevrijding raakte hij 
alsnog gewond. Tijdens het 
transport naar een opvang

kamp liep hun konvooi in een 
hinderlaag van extremisten 
en kreeg kleine Jan een gra
naatscherf in zijn linkerarm, 
waaraan hij een lichte handi
cap heeft overgehouden. Drie 
weken lang waren hij en zijn 
moeder elkaar kwijt, omdat 
niet bekend was in welk zie
kenhuis hij was opgenomen.

Eind 1945 repatrieerden 
zij met de ss Oranje naar 
Nederland, waar Jan in een 
winters IJmuiden voor het 
eerst sneeuw zag en voelde.  
Berooid begon voor hen een 
zwervend bestaan. Eindhoven, 
een paar jaar  bij een familielid 
in Italië, Maastricht, waar hij 
een groot deel van zijn latere 
jeugd doorbracht, maar niet 
aan het werk kon komen, om
dat hij niet katholiek was.

Uiteindelijk vond hij een baan 
als administratief medewer
ker bij AEG in Am ster dam, 
fabrikant van tv's en witgoed. 
Zijn moeder reisde met hem 
mee, maar huisvesting was 
nog altijd moeilijk. Die von
den  zij middels onderhuur in 
Zandvoort. Op een nog altijd 
gedenkwaardige dag betrok
ken zij hun nieuwe onderko
men: 22 november 1963,  toen  
president John F. Kennedy in 
Dallas werd vermoord.

Jan kreeg pas een eigen thuis 
toen hij trouwde en een flat 
toegewezen kreeg. Maar hij 

Jan Slager

bleef veel voor zijn moeder 
zorgen en toen het in zijn hu
welijk misliep nam hij haar 
in huis. Er ging trouwens 
nog meer mis, want in 1985 
kreeg hij zijn ontslag tijdens 
een reorganisatie bij AEG en 
in die toen ook economisch 
moeilijke tijd kwam hij niet 
meer aan de slag.

Wandelend met zijn hond 
in de duinen kwam hij een 
vriend tegen, die zich hardop 
afvroeg of dat niet iets voor  
Jan was: Chauffeur op de net 
zes weken eerder opgezette 
Belbus. Dat was toen nog 
geen nieuw voertuig. “Mijn 
eerste ervaring was dat de 
schuifdeur los schoot en op 
straat lag”, herinnert Jan zich. 
Maar dat weerhield hem niet 
te gaan meedraaien in het 
ploegje van drie chauffeurs 
en inmiddels is hij aan zijn 
zevende bus toe. 

Heerlijk en dankbaar werk 
vindt hij het. Veel contact 
met mensen. Maar na een 
kwart eeuw mogen anderen 
van  hem het stuur letterlijk 
overnemen. Gouden Helper 
Jan Slager zal nog wel als 
reserve beschikbaar blijven, 
maar richt zich van harte 
op ander vrijwilligerswerk. 
Want er is altijd wel wat te 
doen. Goed voor de samen
leving. En goed voor jezelf, 
want zo blijf je je thuis voe
len in Zandvoort.

Het wordt de Zandvoorters, die op een of andere manier 
medische hulpmiddelen nodig hebben, nu wel een stuk 
makkelijker gemaakt om deze aan te schaffen. Sinds ja-
nuari van dit jaar heeft Linda Paap zich toegelegd op het 
thuis bij de potentiële klanten adviseren bij de koop van 
een keur aan benodigde hulpmiddelen, die kunnen zorgen 
voor de continuïteit en kwaliteit van leven. 

Linda heeft een ruime erva
ring in de medische sector. Ze 
heeft acht jaar lang gewerkt 
met verstandelijk gehandi
capten en de afgelopen tien 
jaar is zij werkzaam geweest 
in de Thuiszorg. "Intussen heb 
ik een best zware opleiding 
van anderhalf jaar gevolgd 
in het aanmeten van thera
peutische elastische kousen 
(TEK) en tijdens mijn stage 
bij de bekende firma Mathôt 
in Haarlem heb ik eveneens 
veel geleerd", zegt zij met veel 
overtuiging. “Ik vind het bij
zonder plezierig om mensen 
ondersteuning te bieden, die 
tijdelijk of langdurig lichame
lijk beperkt zijn.”

Er is een enorme keuze aan 
hulpmiddelen voor vele doel
groepen op de markt. Naast de 
therapeutische elastische kou
sen, die altijd door de zorgver
zekeraar worden vergoed na 
verwijzing door de arts, kunt 
u bij Linda terecht voor alle 
benodigdheden rond slecht
ziendenproducten. Hierbij 
valt te denken aan: uurwerken, 
telefonie, loepen, voorleesap
paratuur, taststokken, brail
leren, grootletterproducten, 
enz. Handig zijn eveneens de 
geluidgevende horloges of 
de sprekende wekkers. Zelfs 
speelkaarten, agenda's  en het 
scrabblespel zijn op groter for
maat verkrijgbaar, alsmede de 
afstandsbediening met gro
tere toetsen. "Ik heb er goed 

Linda Paap 
Medische Hulpmiddelen

op gelet dat alles duidelijk en 
overzichtelijk is en natuurlijk 
dat er sprake is van kwaliteit. 
Niet alle materialen worden 
door de zorgverzekeraar ver
goed, maar er is veel mogelijk", 
aldus Linda.

Heel belangrijk is het voorko
men van doorligwonden (de
cubituspreventie). Ook hier
voor zijn veel producten te 
verkrijgen, zoals hiel en elle
boogbescherming en opblaas
bare kussens en matrassen. 
Daarnaast beschikt Linda over 
een zeer ruim assortiment 
hulpmiddelen voor veiligheid 
in huis. Denk aan bad en be
daccessoires, wandbeugels, 
grijpers, wasbare antislip 
Pulman verbandpantoffels en 
loophulpmiddelen zoals rolla
tors, waaronder een hele han
dige die om te bouwen is tot 
rolstoel! Tevens biedt zij heel 
veel braces aan, die door haar 
natuurlijk worden opgemeten. 
In veel gevallen kunnen de 
hulpmiddelen binnen en week 
worden geleverd. Te zijner tijd 
wil Paap ook overgaan tot de 
verhuur van materialen.

Linda komt graag vrijblij
vend, zonder verplichting, 
voor een advies bij u thuis. 
Sinds kort heeft zij ook iedere 
maandag in Pluspunt aan de 
Flemingstraat van 9.00 tot 
12.30 uur een inloopspreekuur. 
Linda Paap, tel. 0651815360, e
mail: info@lpaap.nl.

door Erna Meijer

Op donderdagavond 1 juli organiseert het IVN Zuid-Kenne-
merland een excursie door de Zuidduinen. Deze duinen zijn 
het grootste restant van een duingebied dat is verbonden 
met de eeuwenoude Zandvoortse zeedorpencultuur. De 
karakteristieke zeedorpenvegetatie is hier rijk ontwikkeld.

Naast de visvangst waren de 
inwoners van Zandvoort ook 
eeuwenlang aangewezen 
op het duingebied waar het 
om voedsel ging. Akkertjes 
werden aangelegd, plaggen 
gespit voor bemestingsdoel
einden en alle menselijke en 
dierlijke afval ging naar het 
land. Zo ontstond een heel ei
gen stukje cultuurlandschap. 
Dit langs de kust van Noord 
en ZuidHolland voorko

Excursie Zeedorpenlandschap Zuidduinen
mende ‘Zeedorpenlandschap’ 
heeft een heel eigen vegetatie, 
met planten als hondskruid, 
oorsilene, aardkastanje en 
wondklaver. 

Deze gratis, 1,5 uur durende 
natuurexcursie start om 20.00 
uur bij het parkeerwachters
huisje van parkeerterrein De 
Zuid. Aanmelden vooraf is niet 
nodig. Meer informatie: www.
ivn.nl/zuidkennemerland
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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

Nanny McPhee 2
In dit vervolgverhaal ver
schijnt Nanny McPhee aan 
de deur van een gekwelde, 
jonge moeder. Deze vrouw, 
Isabel Green, probeert de 
familieboerderij draai
ende te houden terwijl 
haar man oorlog voert. 
Nanny McPhee komt tot 
de ontdekking dat de 
oorlog ook is uitgebro
ken tussen de luidruch
tige plattelandskinderen 
van mevrouw Green en 
hun verwende neefjes uit de 
stad. Plotseling gebeuren er wel hele bijzondere dingen: van 
een vliegende motorfiets, een biggetje dat in bomen klimt 
tot een plotseling tot leven komend standbeeld en baby 
olifantje dat op de vreemdste plekken opduikt aan toe. Met 
behulp van haar magische krachten weet Nanny McPhee de 
kinderen vijf nieuwe lessen te leren.

Zondag
08.00 uur Countrytraxxx (H)
10.00 uur ZFM Jazz
12.00 uur Muziekboulevard
14.00 uur Zondag in Kennemerland
17.00 uur Zandvoortse Zaken 
18.00 uur Golden ZFM (H)
19.00 uur Bijzonder Zandvoort (H)
20.00 uur Inspiratieradio
21.00 uur Tep Zeppi
23.00 uur Het laatste Uur
Maandag
08.00 uur Zandvoort op Zaterdag (H)
11.00 uur De Watertoren
12.00 uur ZFM in de middag
18.00 uur Muziekkoerier
20.00 uur Golden ZFM
21.00 uur Knock Out FM
23.00 uur Het Laatste Uur (H)
Dinsdag
08.00 uur Zondag in Kennemerland (H)
11.00 uur De Watertoren
12.00 uur ZFM in de middag
18.00 uur Bijzonder Zandvoort
19.00 uur Zandvoortse Zaken
20.00 uur ZFM Jazz (H) 
22.00 uur Tussen Eb & Vloed
20.00 uur Gemeenteraad 
(eens per maand rechtstreeks verslag)
Woensdag
08.00 uur Vrijdagavond live (H)
10.00 uur De Watertoren
11.00 uur Inspiratieradio (H)
12.00 uur ZFM in de middag
14.00 uur De Vinyljaren
16.00 uur ZFM De Middag
18.00 uur Country tracks
20.00 uur ZFM Klassiek
22.00 uur Tussen Eb & Vloed

Donderdag
08.00 uur Goedenmorgen Zandvoort (H)
10.00 uur De Watertoren
12.00 uur ZFM in de middag
18.00 uur ZFM De Avond
20.00 uur Alternatieve FM
22.00 uur De Hoop
23.00 uur Tussen Eb & Vloed
Vrijdag
08.00 uur ZFM Jazz (H)
10.00 uur De Watertoren
12.00 uur ZFM in de middag
15.00 uur Eurobreakdown
17.00 uur Het weekend in
19.00 uur Vrijdagavond live
21.00 uur Sea It
Zaterdag
08.00 uur Toebak leeft 
10.00 uur Goedenmorgen Zandvoort
12.00 uur Muziekboulevard
14.00 uur Zandvoort op Zaterdag
17.00 uur Entertainment 4 you
19.00 uur Eurobreakdown (H)
21.00 The Groove Empire
23.00 Night Walk

Radio: 106.9
Kabel:  104.5 
Tekst TV:  Kanaal 45
Internet: 
www.zfmzandvoort.nl 

radio + tv

Weer

Temperatuur

Max 20 19 20 21

Min 14 13 12 12

Zon 85% 80% 90% 90%

Neerslag 15% 10% 10% 15%  

Wind w. 3 nw. 3 n. 3 nno. 3

Zonnewende luidt 
prima zomerweer in 

Het weekend weerbericht van zandvoort en omgeving

De komende weken is dat 
trouwens nog nauwelijks 
merkbaar en vooral de zo
meravonden zullen nog lang 
licht blijven. Pas in augustus 
wordt het werkelijk zicht
baar dat het eerder donker 
wordt. Het weer wordt er na 
de zonnewende alleen maar 
beter op.

Bijzonder koud was het af
gelopen zaterdag en zon
dag (kacheltemperaturen). 
Zo was het aan het begin 
van zondagmiddag soms 
maar 11 graden in een deel 
van de randstad en dat is te 
vergelijken met een zachte 
winterdag in december 
of januari. Gedurende de 
Kleine IJstijd een paar eeu
wen terug was dit het ge
middelde weer tijdens een 
willekeurige zomer. Het 
voorbije weekeinde was 
trouwens het koudste sinds 
eind juni 1980. 

Momenteel is het uitstekend 
weer en de temperatuur 
gaat geleidelijk nog wat in 
de lift. Met wat geluk berei
ken we aan het einde van de 
week een graad of 2223 in 
Zandvoort en Bentveld. Op 
de boulevard is het steeds 
wat frisser door de voortdu
rende aanlandige wind. 

Het strandweer (ook in het 
weekend) zal meestal goed 
zijn, hoewel er vooral vrij
dag meer wolken kunnen 
zijn. Uitloop naar 2530 gra
den zit er vooralsnog niet in 
want de warme (zuid)oos
telijke aanvoer ontbreekt. 
Tot en met het weekeinde 
blijft het prima zomerweer 
in onze contreien en een 
flink deel van de nieuwe 
week ook nog wel.   

Een echte hoogzomer
se periode lijkt niet aan 
zet. Daarvoor moet er 
een krachtige blokkade 
van hoge druk boven 
Scandinavië zijn (oosten
wind!) en die ontbreekt 
vooralsnog. 

De allerlaatste weerkaar
ten van het Europese 
hoofdmodel geven voor be
gin juli een diepe depressie 
aan nabij IJsland. Het is nog 
ver weg, maar mocht die 
uitkomst inderdaad gerea
liseerd gaan worden straks, 
dan schakelen we over naar 
normaal Hollands zomer
weer. Het zeewater voor de 
Zandvoortse kust warmt 
verder op en bedraagt mo
menteel 15 graden.

weerman Marc Putto 

Afgelopen maandagmiddag even voor de klok van half 
twee begon officieel de astronomische zomer. De zon 
trekt zich de komende weken dus weer terug tot boven 
de evenaar. Vanaf nu worden de dagen weer korter en 
gaan de nachten lengen, maar dramatisch is dat niet.

 Do. Vr. Za. Zo. 
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Dreamcatchers
‘Geduld overwint alles’
Dennis (37) en Paola (42) Spolders leefden een vrij bestaan, genietend van vele reizen naar Indonesië en 
hun huwelijk op de Dominicaanse Republiek. Tot het moment dat er toch iets begon te kriebelen... Een 
baby’tje zou hun leven compleet maken. Maar helaas is ‘gewoon’ zwanger worden niet voor iedereen 
weggelegd. Dennis en Paola maakten een indrukwekkende en zware periode mee om zwanger te raken.

Ze begonnen aan een behandeling genaamd IUI 
(Intra Uterine Inseminatie). Dit is een behande
ling waarbij bewerkt zaad van de eigen partner 
in de baarmoederholte wordt gebracht. “Het wer
den twee behoorlijk hectische jaren voor ons. Het 
begint met een intakegesprek, waarna al vrij snel 
de eerste inseminatie begint. Als dit meteen goed 
gaat, ben je eigenlijk vrij snel klaar, maar wanneer 
de inseminatie niet heeft gewerkt, begint het hele 
traject van ongeveer drie maanden opnieuw. Voor 
ons was dit vooral gehaast op en neer naar het 
ziekenhuis, ’s morgens vroeg, ’s middags tussen 
je werk door en ga zo maar door. Toch heb ik deze 
tijd ervaren als een interessante, leerzame  tijd”, 
vertelt Dennis.

Helaas bleek voor Dennis en Paola de IUI methode 
geen uitkomst en kwamen zij in aanmerking voor 

IVF, wat zij nog eens 3 jaar hebben ondergaan. De 
letterlijke vertaling van IVF is ‘in vitro fertilisatie’ 
dat ‘bevruchting in glas’ betekent. De vaak ge
hoorde term ‘reageerbuis baby’ is dus niet juist: 
alleen bevruchting van de eicel vindt buiten het 
lichaam plaats. Het embryo dat na de bevruchting 
is ontstaan, wordt teruggeplaatst in de baarmoe
der, waarna het zich net als bij gewone bevruchting 
op een natuurlijke manier ontwikkelt. De kans op 
een succesvolle zwangerschap na een gestarte IVF
behandeling is in Nederland 1520%. Voor Dennis 
en Paola was in ieder geval 1 ding zeker: “Je moet op 
een ontspannen manier beginnen aan een proces. 
Je ziet vanzelf wel waar het schip strandt”, zegt 
Dennis. Paola vult aan: “Communiceren met elkaar 
is ontzettend belangrijk, daarbij moet je nuchter 
blijven en vooral eerlijk zijn over hoe je tegen be
paalde dingen aankijkt. Zo was voor ons adoptie 

geen mogelijkheid, omdat we ons hier niet samen 
in konden vinden. Ik zeg altijd: elk nadeel heeft z’n 
voordeel. Zo hadden we een heerlijk leven zonder 
kinderen en de vrijheid om alles te kunnen doen, 
het is geweldig om een kindje te krijgen, maar als 
het niet lukt dan is het zo.” 

Inmiddels hebben Paola en Dennis na 5 jaar vech
ten, 2,5 jaar geleden een wondertje op de wereld 
gebracht: Carlijn. En over ongeveer 6 weekjes krijgt 
zij er zelfs 2 speelkameraadjes bij. Paola is name
lijk voor de tweede keer zwanger via IVF, maar nu 
van een eeneiige tweeling! Paola: “Het voelt niet 
anders dan bij Carlijn, maar ik voel wel heel sterk 
dat er nu twee kindjes in mijn buik zitten, een heel 
apart gevoel.” Dennis: “Toen ik hoorde dat het een 
tweeling werd heb ik staan janken. Dit is niet leuk, 
dit is hartstikke leuk!”

door Ilja Noltee

Paola, Carlijn en Dennis Spolders

Ben jij al hip–tip

Ilj
a
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Svennie !

Keti Koti Festival
viert de afschaffing van de slavernij
De afschaffing van de slavernij in de voormalig Nederlandse koloniën Suriname en Antillen 
wordt elk jaar feestelijk gevierd en herdacht tijdens het gezellige, Keti Koti Festival. 
Op donderdag 1 juli kan je in het Oosterpark in Amsterdam genieten van Surinaams en 
Antiliaans eten, optredens van diverse artiesten en de optocht, de Bigi Spikri.

 

Donderdag 24 juni: 
The Roockie Release Summer Edition 2010 in BLM9. Met 
performance van DJ Sem Omit en DJ Thommy Tucho 
met o.a. deephouse, techhouse en Latin house. Op een 
groot scherm kan je tussen de acts door live kijken 
naar NederlandKameroen. De eerste 150 dames krij
gen een kousenband cadeau van het luxe lingeriemerk 
Hunkemöller. 
Toegang: € 7,50 incl. 2 drankjes). Tijd: 18.00 tot 00.00 uur. 

Vrijdag 25 juni: 
Ipanema Sunset op Beachclub Riche met o.a. Billy the Klit, 
DJ Anderson en DRashid Riaz Isaak met een mix van Latin 
house, mix muziek, Latin, Reggeaton, Samba en de Top 
40. Dresscode: ‘Dress for the heat and don’t keep it neat.’
(Geen nood: de voetbalwedstrijd Brazilië  Portugal is op 
groot scherm te volgen)
Toegang: € 10, (deur € 15,) Tijd: 13.00 tot 00.00 uur. 

Zondag 27 juni:
Zin in Trance, Techtrance, Techno house en Club house? 
Kom dan naar Salinas on Tour bij Beachclub Vroeger. Een 
mega lineup met o.a. Miss Melody, Abel Ramos, Benjamin 
and many more to come.
Toegang: € 15, (deur € 25,). Tijd: 13.00 tot 00.00 uur.

‘Fame = Dj’s’ 5 years Anniversary. Dat moet natuurlijk ge
vierd worden, en dat gebeurt ook bij Bloomingdale. Een 
te gekke avond met een terugblik op vijf succesvolle jaren 
Fame = Dj’s. Met o.a. Sunnery James & Ryan Marciano, MC 
Ambush, Ricky Rivaro en R3Hab. 
Toegang: € 12,50. Tijd: 16.00 tot 00.00 uur. 

door Sutiah van Netten

De consumptiemaatschappij 
is een samenleving waarin 
vrije tijd wordt gebruikt om 
goederen of diensten aan te 
schaffen waarmee men kan 
pronken. Je kan wel stellen 
dat de consumptiemaat
schappij zich als een olievlek 
uitbreidt waar BP nog een 
puntje aan kan zuigen.

Denk maar eens goed na 
beste lezers, als je net een 
nieuwe televisie hebt aange
schaft om 'WK ready' te zijn 
en ‘te genieten alsof je er zelf 
bij bent’. Dit is slechts bijzaak, 
het echte hoogtepunt van de 
nieuwe beeldbuis komt pas 
als je die vervelende oom op 
een feestje kunt vertellen 
dat Tv kijken voor jou tegen
woordig 'thrillseeking extra
ordinary' is en dan de vraag 
te stellen; maar hoe beleef jij 
het dan?

We hebben in Nederland nog 
nooit zo veel betaald voor 
een bakkie pleur. Zodra me
neer Clooney met zijn zwoe
le stem ‘whatelse?’ zegt glij
den huisvrouwtjes spontaan 
van hun stoel en rennen zij 
massaal naar de winkel. De 
huisvrouwen op hun beurt 
vertellen aan de buurvrouw 
dat koffiedrinken voor hun 
tegenwoordig zo speciaal is 
dat koffiedrinken hun enige 
hoogtepunt van de dag is.

En zeg nou zelf: wat is er nou 
lekkerder dan dat als je op 
kantoor komt en je collega 
vraagt waar je naartoe gaat 
op vakantie, je hem kan ant
woorden: “Truus en ik gaan 
dit jaar een 'fly driveje' doen 
naar de States om ontspan
nen te golfen en te dineren 
aan de voet van de oceaan.” 
Ik bedoel, dan hoeft die col
lega natuurlijk niet meer te 
vertellen dat hij de goed
koopste vlucht neemt naar 
een ordinair oord waar hij 
twee weken 'all inclusive' op
gesloten zit met zijn vrouw 
en andere holbewoners die 
de hele dag naar RTL 4 kij
ken. Het valt niet mee 
in deze consumptie
maatschappij… Ar

je
n
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Consumeren

Het Keti Koti Festival opent met een spectaculaire optocht, De Bigi Spikri, van looporkesten en 
brassbands. De stoet start om 12.00 uur vanaf de Stopera en gaat via de plantagebuurt naar 
het Oosterpark, waar aansluitend de nationale herdenking plaats zal vinden bij het Nationaal 
Monument Slavernij verleden. Tijdens deze herdenking zijn politieke prominenten aanwezig 
van de Nederlandse Antillen, Aruba, Suriname, Ghana, ZuidAfrika en de burgemeester van 
Amsterdam. Een mooi moment om stil te staan bij de afschaffing van de slavernij en het 
leven in vrijheid. 

Na de plechtigheid barst het feest om ongeveer 14.30 uur los op de vier podia in het Oosterpark. 
Naast de popprogrammering op het hoofdpodium kun je ook lekker dansen op traditionele 
muziekstijlen kaseko, kawina en tambu. Daarnaast is er nog een Caribische markt, een debat 
en een expostie te bezichtigen. Het aantal bezoekers van dit gratis festival wordt geschat op 
20.000 mensen. 

Programma:
12.00 uur Bigi Spikri
13.00 uur Herdenking 
14.30 uur Tweede Kamer debat
15.30 uur Norrie
16.30 uur De Antilliaanse topformatie QSign
17.45 uur Rootsryders ft Aswin Jaydee
19.00 uur Club Dauphine ft. Berget Lewis, Ellen ten Damme, Do, Jenny Lane en Phatt
20.15 uur Maikal X & The Evolution Band

What’s Happening?
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Uitvaartverzekering
Snel en eenvoudig te regelen

DORSMAN.NL OF 023-5714534

Openings aanbieding
Tegen inlevering van deze advertentie, geldig t/m 2 juli

Mini album 10 x 15 cm ( 20 foto’s)

van € 12,95 voor € 7,50

Bij Lagarde-Fotografie 
geldt voor de meeste producten

Klaar terwijl u wacht!!

o.a.:
Afdrukken tot posterformaat

Canvas
Ansichtkaarten en uitnodigingen

Kalenders
Fotoboeken 10 x 15, 15 x 20 en 20 x 30
CD en DVD met muziek en animatie

De koffie staat voor u klaar!

Graag tot ziens bij 

Lagarde-Fotografie
Kerkstraat 6 – telefoon 023-5720193  

info@lagarde-fotografie.nl

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.

Een mededeling voor wandelaars

Wij hadden ons voorgenomen om een wandeling in de AWD te maken. Toen we bijna bij de uitgang waren, 
zagen we een groepje mensen staan. In eerste instantie dachten wij dat zij een hondje bij zich hadden. 
Maar toen we nog eens goed keken, zagen we een paar lange stelten uit de armen van een vrouw bunge-
len. Zij stond midden op het wandelpad, omringd door spelende en joelende kinderen, niet met een hondje 
maar met een hertje in haar armen! Het doodsbange diertje lag te spartelen terwijl de vrouw trots om 
zich heenkeek en het erg leuk vond dat mensen het arme diertje kwamen aaien en er foto’s van namen!

Ik heb het hertje onmiddellijk van haar overgenomen en ben naar de boswachter gelopen. Toen we daar 
aankwamen lag het eindelijk heel stil op mijn schoot. Ik hield het licht tegen, sprak en bewoog niet en pro-
beerde het zo rustig mogelijk te krijgen. Dat lukte uiteindelijk al had hij zich, uit pure paniek, wel helemaal 
leeggepoept.

Je vraagt je af waar de mensen hun verstand hebben gelaten want pasgeboren hertjes mag je niet 
(herhaal NIET) aanraken of optillen. De hinden leggen hun kalfjes in het hoge gras en zij blijven liggen 
tot moeder weer terugkomt. Op het moment dat de geur van het kalf verandert, bijvoorbeeld omdat er 
mensen aan hebben gezeten, kan het zijn dat de moeder er niets meer mee te maken wil hebben. Het zal 
dan gedurende een week alleen en doodstil in het gras blijven liggen wachten. Voor niets! Uiteindelijk gaat 
het dood, door honger, dorst en kou, alleen omdat de mens zich ermee bemoeit. ‘Ons’ kalf is uiteindelijk met 
hulp van de boswachter teruggelegd en hopelijk accepteert de moeder het nog. 

Zegt het voort en waarschuw iedereen. Op dit moment kun je tijdens je wandeling kalfjes tegenkomen. 
NIET AANKOMEN! Geef ze daardoor een kans te overleven.

Mirjam de Leon

Herbestrating…

Hoe lang geleden is het nu dat de Boulevard Barnaart, de Grote Krocht en de Haltestraat van nieuw 
plaveisel werden voorzien? Ik weet het niet precies meer, maar in mijn beleving is dat niet langer dan zo'n 
jaar of tien geleden. Als je nu gaat kijken valt het op dat de bestrating er alles behalve strak bij ligt. Er 
kan zelfs geconstateerd worden dat de herbestrating van zo'n abominabele kwaliteit is dat het zonde lijkt 
van al die investeringen. 

Neem nu de Boulevard Barnaart. De klinkers op de rijbanen liggen er schots en scheef. De parkeerter-
reinen op de noordboulevard zijn wel geasfalteerd maar de veel te smalle rijbanen niet. Het is een groot 
drama, een grote gatenkaas terwijl het een van de slechts twee toegangswegen naar Zandvoort is! Maar 
goed, op de busbaan is in ieder geval niet bezuinigd, die ligt er over honderd jaar waarschijnlijk nog zo bij!

Dezelfde slechte kwaliteit als in het centrum, geldt ook voor de Zeestraat en de onlangs vernieuwde kost-
verlorenstraat. Is dit nu een kwestie van te klein budget of worden we door de stratenmakers in de maling 
genomen? Als het geen budget kwestie is, dan zou ik als ik de verantwoordelijke bij de gemeente was, eens 
een kijkje nemen in Hillegom of Heemstede. Daar is perfect werk afgeleverd. Het lijkt wel asfalt zo glad...

Frank A. Paardekooper
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Woensdag 16 juni werd er door Tilly Boddaert en Teun Vas-
tenhouw samen met  burgemeester Meijer teruggeblikt op 
de dag dat ze werden onderscheiden. Het werd een plezierige 
bijeenkomst in het raadhuis, waar beiden leuke herinnerin-
gen ophaalden aan die gedenkwaardige dag. 

Onder enorme belangstelling heeft wethouder Gert Toonen 
onlangs officieel de wekelijkse Koffie-In van Steunpunt OOK 
Zandvoort geopend. De gasten werden aan de deur van Plus-
punt verwelkomd door vrijwilligers en, indien nodig, naar 
een tafeltje begeleid. uiteraard was er voor iedereen koffie. 

In navolging van eerdere samenwerking, werden 20 leer-
lingen van groep 8 van de Nicolaasschool betrokken bij een 
bingo-ochtend, brunch en optreden met hun musicallied-
jes in het Huis in de Duinen. Deze keer was de opzet om de 
scholieren te laten samenwerken met de ouderen bij een 
bingo-ochtend. Ook op de gesloten afdeling ‘De Branding’ 
waren enkele leerlingen behulpzaam.

Koninklijke Onderscheidingen 
worden zeer gewaardeerd

Koffie-In van start gegaan

Speciale activiteit brengt
jong en oud samen

seniorenpagina
Heeft u tips? Mail dan naar senioren@zandvoortsecourant.nl

Eind april werden maar 
liefst 16 Koninklijke Onder
scheidingen uitgereikt aan 
inwoners die zich op de één 
of andere manier verdien
stelijk hadden gemaakt voor 
de Zandvoortse samenle
ving. Voor burgemeester 
Niek Meijer was het steeds 
weer een bijzonder genoe

Daarbij werden heerlijke 
koekjes geserveerd, gebak
ken door bewoners van 
Nieuw Unicum en het RIWB. 
De ‘koekenbakkers’ waren al 

Voor deze gelegenheid was 
de opdracht aan de kinde
ren, om een cadeautje voor 
de prijzentafel mee te ne
men speciaal voor de ou
deren. Hier was uitbundig 
gehoor aan gegeven, de kin
deren hadden leuke prijsjes 
meegenomen, van honing
wijn tot aan lekkere dingen 
voor de douche en nog veel 
meer. Voor elke deelnemer 
was er wel wat. 

Ook aan de kinderen zelf 
was gedacht. Als bege
leiders van de winnaars 
mochten zij ook een prijsje 
uitzoeken van de speci
ale ‘kindertafel’. Leuk om 
te zien hoe deze jongeren 
heel behulpzaam waren 
en liefdevol omgingen met 
de ouderen. Aandachtig 
werd er geluisterd naar de 
opgenoemde nummers, 
gewezen naar het goede 
nummer op het plankje en 

gen om de onderscheiding 
uit te reiken aan de meestal 
overdonderde kandidaat die 
even niet doorhad dat hij of 
zij in het zonnetje werd ge
zet. Zijn taak was het ook om 
“het feestvarken” weer gerust 
te stellen en de zenuwen tot 
bedaren te brengen. Meijer 
geeft aan dat, wat hem be

vroeg aan de slag gegaan 
en de koekjes kwamen nog 
warm op tafel. Verser kon 
niet! Onder muzikale bege
leiding van de band ‘Building 

werd er geholpen met het 
dichtschuiven van het vakje.

Na de bingo werd er nog 
even gezellig gekletst. Rond 
12.30 uur was het tijd voor 
de brunch, waarbij wethou
der Gert Toonen ook was 
uitgenodigd. Heerlijke soep, 
broodjes met kroket en an
der beleg en tot slot nog 
een ijsje na. Daarna was het 
tijd voor de musicalliedjes. 
De musical die als afscheid 
van de lagere school altijd 
wordt opgevoerd, kon niet 
in zijn geheel worden ge
bracht, maar de liedjes daar
van werden wel gezongen. 
De ouderen gaven na afloop 
bijna een staande ovatie. 

Al met al een heel gezellige 
dag, die oud en jong weer 
een stukje dichter bij elkaar 
bracht en wie weet een op
stapje om later in de verzor
ging te gaan werken.

treft, het komend jaar weer 
zo’n lange lijst mag worden. 
Als hij rondkijkt in Zandvoort 
bij (sport)verenigingen en or
ganisaties ziet hij zeker nog 
vele kandidaten die voor een 
dergelijke onderscheiding in 
aanmerking zouden kunnen 
komen.  

Fijn om 
gewaardeerd te worden
Teun Vastenhouw ontving 
zijn lintje onder andere om
dat hij sinds 1985 in diverse 
functies als vrijwilliger is be
trokken bij de Zandvoortse 
sport. Hij werd 'overvallen' in 
de handelbalkantine van ZSC. 
De reden dat Boddaert een 
lintje kreeg is dat zij al sinds 
1979 vrijwilliger is op velerlei 
gebied. Boddaert: “Fijn om ge
waardeerd te worden en een 
mooie bijkomstigheid was het 
gezellige onverwachte fami
liefeestje na afloop.” 

Oproep kandidaten
De grote vraag is of er vol

on Sand’ van Nieuw Unicum, 
was de opzet om te komen 
tot contact met anderen zeer 
geslaagd te noemen. 

Elke maandag
Voortaan is er elke maandag
ochtend van 10.30 tot 12.00 
uur een KoffieIn.  U betaalt 
€ 1 voor 2 kopjes koffie/thee 
en de verse traktatie. U wordt 
door een gastvrouw of –heer 
welkom geheten aan de deur. 
Deze zorgt voor uw mantel 
en brengt u naar een leuke 
plek aan een tafel, waarbij u 
kennis kunt maken met de 
andere gasten. Ook moeders 
van peuters worden uitgeno
digd. Buurvrouwen kunnen 
hier lekker bijkletsen. Voor se
nioren is het de plek om oude 
bekenden te ontmoeten of 
nieuwe kennissen te maken. 
Kent u mensen die niet zo 

Vastenhouw, Boddaert en burgemeester Meijer

Gert Toonen bij de Koffie-in | Foto: Berry Zandscholten

Jong en oud aan de bingo

gend jaar in Zandvoort weer 
zo'n mooie 'lintjesregen' komt. 
Daarom een oproep aan de 
inwoners om kandidaten 
voor te dragen die voor een 
Koninklijke Onderscheiding in 
aanmerking komen. Het gaat 
om een bekende die wordt 
gewaardeerd om zijn of haar 
inzet voor de Zandvoortse sa
menleving. Tot half augustus 
van dit jaar kunnen er kandi
daten voorgedragen worden. 
Het is wel belangrijk dat de 
voordracht geheim blijft, want 
dan is de verrassing des te 
groter én wordt teleurstelling 
voorkomen als de voordracht 
niet gehonoreerd wordt. 

De voordracht kan gestuurd 
worden naar de gemeente 
Zandvoort, afdeling Kabinet, 
Postbus 2, 2040 AA Zandvoort. 
Op de envelop melden dat het 
'strikt vertrouwelijk' is. Voor 
meer informatie kunt u bel
len met het bestuurssecre
tariaat Gemeente Zandvoort, 
tel. 5740100.

veel de deur uitgaan? Nodig 
ze dan eens uit om over de 
beroemde ‘drempel’ te helpen.

Bij Pluspunt zijn nog veel 
meer activiteiten. Wat biedt 
OOK ZANDVOORT zoal?
• Alzheimercafé: 
elke 1e woensdagavond van 
de maand
• OOK Samen: 
dagbesteding voor senioren 
op de donderdag
• Dansmiddag voor senioren: 
elke 1e vrijdag van de maand 
van 14.00 tot 16.00 uur
• De Belbus: 
elke donderdag om 14.00 uur 
is OOK ZANDVOORT de vaste 
opstapplek 
• Diverse spreekuren: 
Medial Bloedafname trom
bosedienst, Wijkmeester 
van de Key, Politie en Loket 
Zandvoort. info@koenecleaning.nl • 06-14 32 44 44 

Wij hebben een nieuwe website!

www.koenecleaning.nl

(made by Sailfish Reklame)
Ook nieuw:
Telescopisch systeem voor bewassing van 
glazen, wanden etc.
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Van Cor Schilpzand ontvingen wij onderstaande elftalfoto uit 1950 van het eerste van 
Zandvoortmeeuwen. Op de foto staat een elftal van Zandvoortmeeuwen dat door zowel 
hun eigen bestuur als de KNVB werd geschorst vanwege een illegale wedstrijd.  

Vriendschappelijke voetbalwedstrijd

Zaterdagavond heeft een elftal, bestaande uit Zandvoortse voetbalenthousiasten, de strijd 
aangebonden tegen een sterk elftal (waarin verscheidene prominente spelers) van onze 
badgasten. Een vooroorlogse traditie werd daarmede in ere hersteld.

&Heden  Verleden

Er was een prettige stemming, 
maar naar onze zin véél te wei-
nig publiek. De wisselbeker 
(beschikbaar gesteld door de 
fa. H. Schuilenburg) ging, na 
een zéér geanimeerde wed-
strijd waarvan zowel spelers 
als kijkers bijzonder genoten, 
naar het badgastenelftal dat 
met 6-2 overwon.

Wat hebben ze gewerkt, onze 
jongens, om althans de eer van 
ons dorp hoog te houden. Dat 
is hen gelukt op een manier, 
die aller sympathie afdwong. 
Stoffelen, Schubert, Wilders 
en vele andere prominenten uit 
de Nederlandse voetbalwereld 
vonden zij tegenover zich. Was 
het een wonder, dat ons eer-
ste Zandvoortmeeuwenelftal 
graag de strijd tegen deze 
cracks had opgenomen, al 
was het alleen maar om een 
prachtige oefenwedstrijd te 
kunnen spelen? Ze hebben 
het wel gewild, stuk voor stuk, 
maar ze mochten niet, omdat 
het hun verboden werd! Zó 
ver is het met onze sport, dat 
men een enthousiast voetbal-
ler, die graag wil spelen in een 
vriendschappelijke wedstrijd, 
waarvan de opbrengst bestemd 

De sport in een dwangbuis

is voor het verzetsmonument, 
het spelen kan verbieden. Zó 
ver is het, dat deze spelers zich 
laten intimideren door de be-
dreiging met schorsing door 
een plaatselijk voetbalclub-
bestuur, dat zich verschuilt 
achter de K.N.V.B., omdat het 
een gesloten voetbalseizoen is.

Enkelen van hen hebben dit 
verbod aan hun laars gelapt, 
ze hebben tóch gespeeld, met 
het gevolg, dat zij: V.d. Molen, 
Kraayenoord, Keesman, 
Keuning en nog enkele an-
deren door het bestuur van 
Zandvoortmeeuwen zijn ge-
schorst, in afwachting van de 
beslissing van de K.N.V.B. Zó 
weinig sportiviteit heeft dit 
bestuur ten toon gespreid, zó 
weinig begrip voor souplesse, 
voor het bieden van service ten 
opzichte van onze badgasten, 
die zich de ogen hebben uit-
gewreven over al dit onzinnig 
kleindorpse gedoe.

Wij zouden hierover niet 
schrijven, wanneer wij niet 
zouden weten, dat er méér ach-
ter dit alles zit. Want de heren 
van Zandvoortmeeuwen, (die 
van het bestuur althans), zijn 

kwaad, héél kwaad zelfs, ter-
wijl ze eigenlijk alleen maar 
met hun figuur verlegen zijn 
of zouden moeten zijn. Want 
de zaak zit zó, dat het „Comité 
Verzetsmonument" zich reeds 
begin van dit jaar verschillende 
malen tot de heren van het be-
stuur van Zandvoortmeeuwen 
heeft gewend. Dit geschiedde 
zelfs door de burgemeester 
persoonlijk (en nu we tóch 
aan het namen noemen zijn: 
de heren de Jong en Maarsen 
weten dat héél goed), met 
het verzoek, een wedstrijd 
te willen organiseren tegen 
een eersteklasser op een vrije 
Zondagmiddag, of anders 
een wedstrijd tegen een elftal 
van verschillende spelers uit 
eerste klasse clubs, waarvan 
de opbrengst ten goede zou 
moeten komen aan het comité 
verzetsmonument. Dit comité 
is echter verschillende malen 
met een kluitje in het riet ge-
stuurd. Steeds weer bleken er 
nieuwe moeilijkheden te zijn 
ontstaan. Waarom, was ieder-
een een raadsel, want volgens 
insiders moest een dergelijke 
wedstrijd reeds lang kunnen 
zijn gehouden, wanneer men 
er zich actief had voorgespan-

Het voetbalteam van Cor Schilpzand uit 1950

nen. Toen zich dus de gele-
genheid voordeed, ondanks 
deze kennelijke tegenwerking 
van het bestuur van Zand-
voortmeeuwen, tóch een der-
gelijke wedstrijd te kunnen 
houden — thans zonder hun 
medewerking — toen heeft het 
„Comité Verzetsmonument" 
deze gelegenheid met beide 
handen aangegrepen en het 
enthousiasme was algemeen.

Dat men het Zand voort meeuw-
en bestuur hiervan thans eens 
niet op de hoogte bracht, al-
thans niet officieel (officieus is 
dit wél geschied) was logisch. 
Men had dit bestuur hiervoor 
thans niet meer nodig en dit 
heeft de heren blijkbaar der-
mate vergramd, dat men ge-
zegd heeft: „We zullen ze wel 
krijgen”. Men is de jongens 
gaan dreigen met schorsing. 
Men heeft alle medewerking 
onthouden. Men stelde geen 
veld beschikbaar, dat daarop 
door de burgemeester en de 
beide wethouders op grond van 
het desbetreffende reglement 
inzake de verhuur van velden, 
werd gevorderd, doch men 
hield angstvallig het kleed-
lokaal gesloten en het buffet, 
zodat de elftallen zich hebben 
moeten omkleden in de direc-
tiekeet van de aannemer, die de 
huizen in plan Noord bouwt.

Begrijpt U en begrijpen de he-

ren, wat een „rot” indruk dit 
heeft gemaakt bij onze bad-
gasten? Begrijpt U, hoe zij, 
die Hollands voetbaleer ver-
dedigden in vele landen, zich 
de ogen hebben uitgewreven 
over zulk klein gedoe van het 
bestuur van een derdeklasser? 
Zandvoort heeft er gekleurd op 
gestaan die avond. Gelukkig, 
dat onze badgasten het van 
de humoristische en sportie-
ve kant hebben opgenomen 
en wij een partijtje voetbal 
hebben gezien, waarvan wij 
wensten, dat we een dergelijk 
spel alle Zondagen in het ko-
mende seizoen zouden mogen 
aanschouwen en dat dachten 
wij niet alleen.
Het bestuur van Zand voort-
meeuwen had óók anders kun-
nen handelen. Dit bestuur had, 
toen men er de lucht van kreeg, 
dat een dergelijke wedstrijd 
werd georganiseerd, in plaats 
van haar leden te dreigen met 
schorsing, een verzoek kun-
nen indien bij de K.N.V.B., om 
haar leden deze wedstrijd te la-
ten spelen. Insiders verzeker-
den ons, dat een dergelijk ver-
zoek zeker zou zijn toegestaan. 
Nu deed men iets anders. Nu 
werkte men op alle manieren 
zoveel mogelijk tegen en ging 
zelfs zó ver, dat men overal liet
rondbazuinen, dat de wedstrijd 
tóch niet zou doorgaan, omdat 
Zandvoort geen elftal op de 
been kon brengen.

Wij hebben respect voor onze 
Zandvoortse jongens, die  des-
ondanks tóch hebben gespeeld. 
Wij hebben respect voor ons 
badgastenelftal, waarvan de 
cracks toch blijkbaar een 
schorsing hebben durven ris-
keren, althans niet hebben ge-
vreesd. Géén respect kunnen 
wij hebben voor dit bestuur van 
Zandvoortmeeuwen, dat door 
zijn wijze van handelen een 
aantal bezoekers heeft weten 
te weerhouden deze wedstrijd 
te gaan zien, omdat men deed 
uitkomen, dat de wedstrijd 
niet zou doorgaan, waardoor 
uiteindelijk de kas van het 
„Comité Verzetsmonument” 
van een belangrijk bedrag aan 
opbrengst bleef verstoken. Een 
bestuur, dat bovendien niets 
heeft gedaan, om het haar jon-
gens mogelijk te maken deze 
wedstrijd te laten spelen, maar 
integendeel in alle opzichten 
de voet heeft dwars gezet 
en daarmede de sport in een 
dwangbuis heeft geplaatst.

Wij zouden er nog véél meer 
van kunnen zeggen, maar 
voorlopig laten we het hierbij.
K.

N.B. Wij tekenen bij dit ar-
tikel aan, met ons oordeel 
t.a.v. dit conflict, te willen 
achten, tot wij op de hoogte 
zijn van het standpunt van 
Zandvoortmeeuwen. Red. Z.N.

Schilpzand schrijft er het 
volgende bij: “De Zand voort
se spelers werden door het 
meeuwenbestuur met on
middellijke ingang geschorst 
en ook de KNVB schorste 
ons tot ik meen november 
van het lopende jaar met 
een jaar voorwaardelijk en 
een proeftijd van drie jaar. 
De ‘badgasten’, met spelers 
van Ajax, DWS en Blauw Wit 
(Joop Stoffelen was aanvoer
der ban het Nederlands elf

tal), moesten het nota bene 
doen met een waarschuwing 
en een voorwaardelijke straf. 
Het verschil in strafmaat zat 
hem in het feit dat de Am
sterdammers tgen de KNVB 
stelden dat zij totaal niet op 
de hoogte waren van het feit 
dat het een ‘gesloten’ seizoen 
(zo werd at toentertijd ge
noemd) was. Wij en zij zijn te
gen de straf in beroep gegaan. 
Maanden later werden we 
allen gehoord in een hotel in 

Aerdenhout en uiteindelijk 
werden de straffen kwijtge
scholden. Wij Zandvoorters 
hadden inmiddels de straf 
al uitgezeten.”

Het Zandvoorts Nieuws
blad plaatste in de editie 
van 5 augustus 1950 een 
commentaar van de il
lustere Cees Kuiper pon
tificaal op de voorpagina. 
Hieronder volgt integraal 
het artikel.
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Gemeentelijke publicatie week 25 - 2010

Vergadering college 
De besluitenlijst van de collegevergadering van week 24 en de 
verdere in week 24 door het college genomen besluiten zijn in 
week 25 vastgesteld. De besluitenlijst is in te zien bij de Centrale 
Balie en op de website. 

Regulering sluitingstijden horeca
Middels besluit met registratienummer 2010/06/534 en zaak-
nummer Z2010-601 d.d. 9 juni 2010 heeft de burgemeester 
besloten om een ‘reparatienotitie sluitingstijden’ vast te stellen. 

In deze notitie worden beleidsregels gegeven omtrent de wijze 
waarop de burgemeester binnen de normen van de Apv omgaat 
met zijn bevoegdheden om middels een vergunningstelsel ex 
artikel 2.29 Apv de sluitingstijden te reguleren en daarbij voor-
schriften op te stellen. Het voorgestelde sluitingstijdenregime 
bestaat nog steeds uit dezelfde 5 tijden: 22.00, 00.00, 01.00, 
03.00 en 05.00 uur. Aangesloten wordt bij de in het bestem-
mingplan centrum gebruikte categorieën: A (IJssalons, crois-
santerieën), B (restaurants), C (cafetaria, snackbar), D (cafés, bars) 
en E (bar/dancings). 

Gelijk aan de eerdere regelgeving (van voor inwerkingtreding Apv 
2010 en bestemmingsplan centrum 2009), gelden de volgende 
uiterlijke sluitingstijden:
- A: 22.00 uur
- B: 01.00 uur
- C: 03.00 uur
- D: 03.00 uur
- E: 05.00 uur

Uitgangspunt is dat de huidige situatie zo veel mogelijk wordt 
gehandhaafd. Eind 2010 worden de Apv en de horecagerelateer-
de beleidsstukken nog eens grondig tegen het licht gehouden 
en waar nodig op elkaar afgestemd. Indien de inwerkingtreding 
van dit beleid onverhoopt een negatieve consequentie voor een 
bestaande individuele horecaondernemer tot gevolg zou hebben, 
dan wordt getracht de situatie zo veel mogelijk in overeenstem-
ming te brengen met de huidige periode. Het is uitdrukkelijk de 
bedoeling om eventueel nieuw beleid eind 2010 in samenspraak 
met alle relevante factoren tot stand te brengen. Deze beleidsno-
titie moet echter enkel voorkomen dat er nu scheefgroei ontstaat 
tussen bestaande horeca en vergelijkbare nieuwe ondernemers 
betreffende de sluitingstijden.

Beleid gebiedsontzeggingen vastgesteld
Middels besluit van 9 juni 2010 (2010/05/991, Z2009-6714) heeft 
de burgemeester van Zandvoort het ‘Burgemeestersbeleid ge-
biedsontzeggingen’ (2010/05/962, Z2009-6714, d.d. 9 juni 2010) 
vastgesteld. Artikel 2:78 Algemene plaatselijke verordening heeft 
tot gevolg dat aan degene die strafbare feiten of openbare orde 
verstorende handelingen verricht, in het belang van de openbare 
orde, het voorkomen of beperken van overlast, het voorkomen 
of beperken van aantastingen van het woon- of leefklimaat, de 
veiligheid van personen of goederen, de gezondheid of de zede-
lijkheid, een verbod kan worden opgelegd om zich te bevinden 
op in het verbod aangewezenplaatsen, waar of in de nabijheid 
waarvan de gedragingen hebben plaatsgehad. De burgemeester 
geeft de aanwijzing betreffende het gebied en de periode. Deze 
verboden staan bekend onder de naam ‘gebiedsontzeggingen’. 
In de nota ‘Burgemeestersbeleid gebiedsontzeggingen’ wordt 

Verzonden besluiten
Bouw-, sloop- en reclamevergunningen
Zandvoort:
- Witte Veld 63, plaatsen overkapping boven fietsenrek, verzon-
den 16 juni 2010, 2010-127Lv.

Bezwaarschriften
De hierboven genoemde verleende vergunning ligt bij de Cen-
trale Balie ter inzage. U kunt deze inzien tijdens openingstijden. 
Belanghebbenden kunnen gedurende een termijn van zes 
weken na bekendmaking een gemotiveerd bezwaarschrift 
indienen. De datum van bekendmaking is de verzenddatum 
van de vergunning. Indien het geen vergunning betreft is dit 
de publicatiedatum. U richt uw bezwaarschrift met vermelding 
van “bezwaar” in de rechterbovenhoek van uw brief aan het 
college van Burgemeester en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA 
Zandvoort. Het bezwaar schorst in beginsel niet de werking 
van het besluit waartegen het is gericht. In geval van spoed 
kunt u een verzoek om een voorlopige voorziening indienen 
bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Haarlem, sector 
Bestuursrecht, Postbus 1621 2003 BR Haarlem. Een dergelijk 
verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het 
bezwaarschrift.

Monumentenvergunningen verleend
Zandvoort:
- Raadhuisplein 16, vernieuwen van het kozijn van de dakkapel, 
verzonden 15 juni 2010

Beroepschriften
De hierboven genoemde verleende vergunning ligt bij de Cen-
trale Balie ter inzage. U kunt deze inzien tijdens openingstij-
den. Degenen die zienswijzen hebben ingediend tegen het 
concept-besluit  kunnen gedurende een termijn van zes weken 
na bekendmaking een gemotiveerd beroepschrift indienen. De 
datum van bekend¬making is de verzenddatum van de vergun-
ning. Indien het geen vergunning betreft is dit de publicatieda-
tum. U richt uw beroepschrift aan Rechtbank Haarlem, sector 
Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem.  H e t  b e ro e p 
schorst in beginsel niet de werking van het besluit waartegen 
het is gericht. In geval van spoed kunt u een verzoek om een 
voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter 
van de Rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, Postbus 1621, 
2003 BR Haarlem. Een dergelijk verzoek dient vergezeld te gaan 
van een afschrift van het bezwaarschrift.

Centraal telefoonnummer 
Alle afdelingen zijn bereikbaar via (023) 574 01 00, maandag 
t/m donderdag 8.30 - 17.00 uur en vrijdag 8.30 - 16.00 uur. 

Melding of klacht? 
Bel met de Centrale Meldlijn (023) 574 02 00, óf vul op de  
website het digitale formulier in óf stuur een brief naar de 
klachtencoördinator. 

Openingstijden Centrale Balie 
Maandag t/m woensdag:  08.30  -  16.00 uur 
Donderdag:  08.30  -  20.00 uur 
Vrijdag:  08.30  -  12.30 uur 
Tijdens de donderdagavondopenstelling kunt u maar voor een 
beperkt aantal zaken terecht: paspoorten en rijbewijzen e.d. 

aangegeven hoe de burgemeester van die bevoegdheid gebruik 
zal maken.’

Mandaatverlening politiefunctionarissen
Middels besluit van 9 juni 2010 (2010/05/708, Z2009-6714) 
heeft de burgemeester van Zandvoort de hieronder genoemde 
politiefunctionarissen mandaat verleend voor de hieronder 
genoemde besluiten. Tevens wordt mandaat verleend voor het 
horen (conform artikel 4:8 Awb) in het kader van deze besluiten.

Gemandateerde politiefunctionarissen:
- De regionaal Officier van Dienst (OvD-p) van regiopolitie Ken-
nemerland (het betreft in totaal 9 personen die deze functie 
vervullen);
- De leidinggevenden van basisteam Zandvoort en Duinrand 
vanaf de rang van inspecteur en hoger (functienamen zijn: 
operationeel chef, plaatsvervangend teamchef en teamchef).

Besluiten waarvoor dit mandaat geldt:
- Het opleggen van een gebiedsverbod conform artikel 2:78 Apv. 
Enkel in het geval er grootschalige openbare ordeverstoringen 
plaatsvinden geldt deze mandaatregeling, wanneer er geen 
sprake is van grootschalige openbare ordeverstoringen geldt 
het mandaat niet; 
- Het opleggen van sancties en het toepassen van bestuursrech-
telijke (dwang)middelen binnen de kaders van het horecasanc-
tiebeleid 2009.

Raadvergadering
De gemeenteraad vergadert dinsdag 29 juni. Op de agenda staat:
- Opening
- Loting
- Ingekomen stukken en mededelingen 
- Vaststellen agenda
- Vaststellen notulen 1 juni 2010
- Hamerstuk: Jaarverslag en jaarrekening 2009 
- Voorjaarsnota 2010 en Berap 2010-1 
- Jaarverslag en jaarrekening 2009 Veiligheidsregio Kennemer-
land 
- Jaarverslag en jaarrekening Paswerk 2009 
- Sluiting

De vergadering begint om 20.00 uur in de raadzaal. De entree 
vindt u aan het Raadhuisplein. De deuren gaan om 19.30 uur 
open. De agenda kan na sluiting van deze krant nog wijzigen. U 
vindt de meest recente agenda op de website. Van de definitieve 
agenda zijn tijdens de vergadering ook exemplaren beschikbaar. 
Agenda, raadsvoorstellen en conceptbesluiten liggen tijdens ope-
ningstijden ter inzage bij de Centrale Balie en zijn tevens tegen 
betaling algemeen beschikbaar. De raadvergadering wordt vanaf 
20.00 uur tot uiterlijk 01.00 uur live uitgezonden door ZFM (kabel 
FM 104.5, ether FM 106,9) en op internet via de gemeentelijke 
website. Commissievergadering Projecten en Thema’s van 30 
juni a.s. gaat niet door.

Ingekomen vergunningenaanvragen
Bouw-, sloop- en reclameaanvragen
Bentveld:
- Zuidlaan 51, geheel vernieuwen van bestaande paardenstalling, 
ingekomen 15 juni 2010, 2010-139F2
- Bentveldweg 6, gedeeltelijk vergroten van de woning, ingeko-
men 17 juni 2010, 2010 -142Lv
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ZSC softbalsters winnen opnieuw

Handtekeningenshirt geveild 
tijdens benefietconcert

Vrijdag finales van 
40e zaalvoetbaltoernooi

ZSC-softballers verliezen topper

softbal - dames

zaalvoetbal

softbal - heren

De softbaldames van ZSC blijven voorgaan op het pad van 
de overwinning. Ook de thuiswedstrijd tegen Onze Gezel-
len 6 eindigde in een 9-5 overwinning. Door dit resultaat 
blijft ZSC mede titelkandidaat in de 5e klasse.

Afgelopen zaterdag vond een benefietconcert van René Fro-
ger in het openluchttheater Caprera in Bloemendaal plaats, 
ten bate van de stichting CF. Sigmar Polinet uit groep 6 van 
De Duinroos heeft daar zijn KNVB-shirt met de handteke-
ningen van alle Nederlandse WK-voetballers geveild.

Morgen, vrijdag 25 juni, zijn de finales van het 40e zaal-
voetbaltoernooi. Het jubileumtoernooi, ooit begonnen in 
de oude Pellikaanhal, had dit jaar 27 inschrijvingen uit de 
hele regio.

De softballers van ZSC hebben de topper tegen Onze Ge-
zellen 2 verloren. Op Duintjesveld wonnen de Haarlem-
mers maandagavond ruim met 5-12. Vrijdagavond hadden 
de Zandvoortse heren geen enkele moeite met RCH Pin-
guins 4, dat met 18-7 werd verslagen.

Laura Koning sloeg als eer
ste slagvrouw in de 1e inning 
direct een homerun. Maura 
Renardel de Lavalette en 
Marcella Balk volgden met 
honkslagen, wat een 20 voor
sprong opleverde. Het duurde 
tot de 3e inning voor ZSC op
nieuw kon scoren. Marcella 
en Martina Balk scoorden na 
een honkslag. Sylvia Koper 
ondersteunde de honklopers 
met een honkslag, waardoor 
de score opliep naar 40.

Overigens bleek zowel de 
ZSC als OG verdediging goed 

Vorige week meldde de 
Zandvoortse Courant dat 
Sigmar en zijn groep een 
wedstrijd van de KNVB had
den gewonnen en dat hij 

Na twee voorronden en een 
afvalschema, moeten vrij
dag de kampioenen in vier 

Het duel met Onze Gezellen 
begon slecht. Na twee slag
beurten had OG een 03 
voorsprong. In de 3e inning 
liep de achterstand van 
de thuisclub op naar 18. 
Henk Franke kwam door 
een fout op de honken en 
scoorde na een honkslag 
van Jeroen van ’t Wout. De 
OGwerper was trouwens 
heer en meester want tot 
het eerste ZSCpunt had hij 
slechts twee honkslagen te

op dreef, wat geïllustreerd 
werd door het feit dat Onze 
Gezellen in de eerste vier in
nings niet scoorde en slechts 
twee honkslagen produceer
de op het werpen van Wilma 
van Riemsdijk (3x 3slag 0 
x4wijd en13 honkslagen). 
Pas in de 5e inning kreeg de 
Haarlemse slagploeg vat op 
de worpen van de ZSC werp
ster. Zes honkslagen en een 
veldfout leverden vier runs 
op en brachten de span
ning terug in de wedstrijd, 
44. Het antwoord van ZSC 
kwam direct in de gelijkma

onder andere een shirt met 
alle handtekeningen van de 
spelers van het Nederlands 
elftal had gewonnen. Hij 
stelde dat shirt ter beschik

klassen bekend worden. Een 
aantal Zandvoortse teams 
maakt kans op die finale

gen. De machteloosheid in 
het slagperk zette zich ook 
in de volgende innings voort, 
terwijl OG de voorsprong 
steeds wist te vergroten. 
In de 4e inning werd het 
29. Het Zandvoortse punt 
werd gescoord door Guus 
Berkhout die een honkslag 
produceerde en via een fout 
en een gestolen honk de 
thuisplaat bereikte. In de 
6e inning werd het 311. Het 
was opnieuw Berkhout die 

kende slagbeurt. Renardel 
de Lavalette en Martina Balk 
sloegen een honkslag. Omdat 
Marcella Balk en Sylvia Koper 
dat ook deden nam ZSC op
nieuw een voorsprong 64. 
Onze Gezellen probeerde in 
de 6e en laatste inning nog 
terug te komen. Verder dan 
vier honkslagen, wat 1 run 
opleverde, kwam ze echter 
niet 65. ZSC liet er in de ge
lijkmakende slagbeurt geen 
gras overgroeien. Terry van 
Riemsdijk, Laura Koning en 
Marcella Balk sloegen een 
honkslag. Met behulp van 
een honkslag van Martina 
Balk kwam de eindstand op 
96. Marcella Balk had met 
een slaggemiddelde van 
1.000 (4 uit 4). Martina Balk 
kwam tot 3 uit 4.

king voor een veiling ten 
bate van de stichting CF, die 
zich inzet voor patiënten 
met de ongeneeslijke taai
slijmziekte. Toen de KNVB 
dat hoorde stuurde de 
bond alsnog een getekend 
shirt en stelde de stichting 
CF voor het originele shirt 
tijdens een benefietcon
cert voor de stichting CF in 
Bloemendaal door presen
tator Mark Klein Essink als 
de veilingmeester te laten 
veilen.

Uiteindelijk heeft het shirt 
van Sigmar het ongelooflij
ke bedrag van € 1.200 opge
bracht die allemaal naar de 
stichting CF gaan. Sigmar en 
zijn klasgenootjes laten het 
hier niet bij zitten. Groep 6 
van de Duinroosschool gaat 
nu knuffelaapjes verkopen 
voor de stichting CF.

plaatsen. Bij het ter perse 
gaan van deze editie van 
de Zandvoortse Courant 
zijn de finalisten nog niet 
bekend omdat woensdag 
nog halve finales afgewerkt 
moesten worden. Een tien
tal ploegen uit Zandvoort 
strijdt nog voor een plek in 
de finales. 

De eerste finale, die in de 
1e klasse, begint vrijdag om 
19.30 uur. De finale om de 
Hoofdklasse start om 20.15 
uur en die om de 1e divisie 
om 21.00 uur. De grote fina
le om de eredivisie zal rond 
21.45 uur van start gaan, 
waarna de prijsuitreiking 
in Sportcafé Zandvoort zal 
volgen. De wedstrijden zijn 
gratis toegankelijk.

een honkslag losliet en door 
Jeroen van ’t Wout in staat 
werd gesteld om te scoren. 
In de 7e inning scoorde OG 
weer een punt. In de gelijk
makende slagbeurt scoor
den Danny van Soest en Djim 
Douma. Beiden sloegen een 
honkslag en werden onder 
andere door een honkslag 
van Ben de Jong verder ge
holpen waardoor de eind
stand op 512 kwam. Tjeerd 
Buijs was verliezende wer
per met 3x 3slag, 1 x 4wijd 
en 15 honkslagen tegen. De 
Zandvoortse aanval kwam 
tot negen honkslagen waar
van Jeroen van ’t Wout er 
drie voor zijn rekening nam 
in evenzoveel slagbeurten.

Winst
Vrijdagavond nam ZSC in de 
thuiswedstrijd tegen RCH al 
in de 1e inning een 50 voor
sprong, welke in de 4e inning 
opliep tot 150. Pas toen kon 
RCH terug komen tot 157. In 
de slotinning scoorde ZSC 
nog drie keer waardoor de 
eindstand op 187 kwam. 
Jeroen van t Wout was de 
winnende werper.

Jeroen van 't Wout voor zijn homerun
Sigmar Polinet op het podium met René Froger

Aanval op het Zandvoortse doel

www.sportinzandvoort.nl
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Italia a Zandvoort 
weer terug op Zandvoort

autosport

badminton

tennis

We hebben het drie jaar zonder moeten stellen, maar zondag 
27 juni zijn ze er weer. Tijdens Italia a Zandvoort zullen vele 
Italiaanse automobielen weer te zien zijn op het Circuit Park 
Zandvoort. Een afwisseling van moderne, klassieke en exclu-
sieve Italiaanse bolides zullen in actie komen. Naast muzi-
kale optredens van onder andere Do en Rev&Ros, is er een re-
cordpoging met als leidend voorwerp de populaire Fiat 500. 

Boom Strandpaviljoen 11
Café Oomstee
Cense en van Lingen
Circus Zandvoort
Club Nautique
Dierenarts Dekker
Dobey Zandvoort
Dorsman Assurantiën
Greeven, Makelaardij o.g.

Administratiekantoor K. Willemse
Algemene uitvaartbegeleiding 
 Zandvoort
Auto Strijder 
Autobedrijf KariMo
Beach Club Tien
Bertram & Brood
Beter Mobiel
Bloemsierkunst Jef & Henk Bluijs

adverteerders
Kroon Mode
LagardeFotografie
Laurel & Hardy
Medina Woninginrichters
Motorrijschool Goede
Old Vienna
P. van Kleeff
Riche aan Zee
Seven For Life

Sportcafé Zandvoort
Studio 118 Dance
Uitvaartcentrum Haarlem
Van Aacken Glaszettersbedrijf
Van Houten Beheer B.V.
Van Schaik Omaco 
 Makelaars
Vrijehuizenmarkt.nl
Walk of Fame

Italiaanse racebolides | Foto: Chris Schotanus

Er komt een recordpoging met Fiats 500 | Foto: Erik van der Schaaf

De vaak exclusieve Italiaanse 
bolides zijn niet alleen van 
dichtbij te bewonderen, ze ko
men ook in actie op het circuit. 
Naast Ferrari’s, Lamborghini’s, 
Maserati’s, Lancia’s, Abarth’s, 
Fiat’s en Alfa Romeo’s is 
er volop aandacht voor de 
Italiaanse keuken, mode en 
lifestyle. Tevens is er een scala 
van Italiaanse motorfietsen 
aanwezig. Voor muzikale on
dersteuning zorgen onder an
dere zangeres Do en Rev&Ros. 

Behalve de divisies van mo
derne, klassieke en exclusieve 
Italiaanse auto’s, is er een 
nóg selectievere klasse: de 
Concours d’Elegance. Dit is de 
verzamelnaam voor exclusieve 
klassiekers van Italiaanse ma
kelij met als uiterste bouwjaar 
1970, die door een jury worden 
beoordeeld. De auto’s moeten 
van uitmuntende kwaliteit 
zijn om voor beoordeling in 
aanmerking te komen, waarbij 
gekeken wordt naar interieur, 

exterieur en de originaliteit 
van de bolide. Bovendien wor
den de auto’s aan een lichte 
technische keuring onderwor
pen voordat de top drie uitver
koren wordt. 

Guinness Book of Records
Ter ere van het driejarig be
staan van de nieuwe Fiat 500 
wordt de dag wordt afgeslo
ten met een recordpoging. 
Om een vermelding in het 
Guinness Book of Records te 
behalen, wordt er met 500 
oldtimers én 500 nieuwe Fiats 
500 op het 4,3 kilometer lange 
circuit gereden. 

Behalve veel auto’s, zullen er 
ook snelle Italiaanse motoren 
te zien zijn op zondag 27 juni. 
Italia a Zandvoort begint’s 
ochtends om 09.00 uur. De 
hele dag zijn tal van dingen op 
het gebied van mode en gad
gets te zien en te koop uit het 
ZuidEuropese land. Het pro
gramma eindigt om 20.00 uur.

Imke van der Aar in Nederlands jeugdselectie

Toernooiwinst voor Dennis van Scheppingen

Het is Imke van der Aar gelukt om een plaats in het Neder-
lands jeugdteam onder 15 jaar te bemachtigen. Een grote 
wens van het Zandvoortse badmintontalent is daarmee in 
vervulling gegaan.

Een Nederlandse tennistopper van weleer heeft het TC Zand-
voort Griekspoor Open 2010 gewonnen. Dennis van Schep-
pingen, die een tiental optredens tijdens grand slam toer-
nooien op zijn naam heeft staan en zes toernooien won als 
proftennisser, won in de finale gedecideerd van de als eerste 
geplaatste TCZ-speler Sander Koning. De circa 100 toeschou-
wers kregen een mooie partij tennis voorgeschoteld.

Imke van der Aar

Dennis van Scheppingen op het Griekspoor Open

Het is dit jaar heel hard ge
gaan met Imke. Zij schitterde 
als eerstejaars onder 13 op de 
nationale masterstoernooien, 
in zowel haar eigen categorie 

als in de categorie hoger, en 
heeft daar menige prijs in de 
wacht gesleept op alle onder
delen van de badmintonsport. 
Nadat zij in januari geselec

teerd werd voor het nationale 
beloftenteam van de NBB (on
der 13 jaar) gaat ze nu dan een 
leeftijdsklasse hoger spelen in 
het officiële Nederlands team.
 
Komend jaar zal een mooi 
jaar voor haar gaan worden. 
Ze gaat voor het eerst naar 
de middelbare school, ze gaat 
met haar badmintonclub se
niorencompetitie (!) spelen, 
ze gaat trainen bij de natio
nale Badminton Academie 
in Amstelveen en als kers 
bovenop de taart dan nu de 
Nationale jeugdselectie die 
op Papendal traint en diverse 
toernooien in het buitenland 
speelt. Komende zomer gaat 
ze ook nog trainen in het 
Europese badmintonwalhalla 
Denemarken, en in augustus 
staat haar eerste internatio

Het toernooi, met 32 spe
lers in het hoofdtoernooi, 
is van groot belang voor 
Nederlandse spelers omdat 
er veel punten gescoord kun
nen worden voor de nationa
le ranglijst. Van Scheppingen, 
die in eerste instantie niet 
het plan had opgevat om in 
Zandvoort in actie te komen, 
werd door Zandvoorttrainer 
Dick Suijk overgehaald 
om toch in te schrijven. 
Achtereenvolgens  won 
hij met gemak van Jeroen 
Brandt en Leon Vellekoop (8). 
Pas in de kwartfinale kreeg 
hij tegenstand van formaat, 
van de nummer 2 van de 
plaatsingslijst Roel Oostdam 
(67, 63, 63). De finale tegen 
Sander Koning werd met 63, 

nale toernooi in Duitsland op 
de kalender.

Zusje
Haar zusje Bregje, die ook met 
haar tweelingbroertje speelt, 
is bijkans nog getalenteerder. 
Het nog maar 9jarige talent 
mocht afgelopen vrijdag de 
Imre Rietveld beker in ont
vangst nemen. Die is voor 
het ‘talent van het jaar’ van 
Duinwijck. De trainers von
den dat zij van alle jeugdleden 
dit jaar de meeste progressie 
heeft gemaakt. Bregje heeft 
in haar leeftijdsklasse dit jaar 
geen enkele competitiewed
strijd verloren en in de klasse 
onder 11 slechts een. Zij is nu 
uitgenodigd voor een top 12 
toernooi onder 11 jaar. Een 
nieuwe badmintonfamilie is 
in Zandvoort opgestaan!

62 een prooi voor de 35ja
rige Mijdrechtenaar, die nog 
niet kon aangeven of hij zijn 
titel volgend jaar zal komen 
verdedigen.

Dames
Bij de dames kreeg de orga
nisatie de finale die ze had
den gedroomd. De als eer
ste geplaatste Kim van der 
Horst, die de eerste ronde 
een bye had, won het toer
nooi van de nummer twee 
van de plaatsingslijst Kim 
Kilsdonk, die eveneens in de 
eerste ronde niet op hoefde 
te draven. Van der Horst was 
met twee keer 64 te sterk 
en kon de eerste prijs, en de 
nodige punten, mee naar 
huis nemen.
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De Mannetjes

Hittegolf of
WK koorts?

‘Wij krijgen het 
bloedheet van die 

Braziliaanse temperaturen’

Het voorspelde tropisch weekend heeft in Zandvoort niet voor noemenswaardig over-
last gezorgd. Het publiek dat voor Zandvoort koos kwam meestentijds met de trein en 
de Italiaanse dag op het Circuit Park Zandvoort werd door de dag heen zeer regelmatig 
bezocht en weer verlaten.

Opnieuw heeft de zege van het Nederlands elftal voor 
grote feestvreugde in Zandvoort gezorgd. Niet alleen 
in het centrum was het feest, ook in de andere wijken 
en op het strand werd uitbundig feest gevierd. Zonder 
enige wanklank, voor zover bekend.

‘Tropisch weekend’ 
kende geen zware overlast

Opnieuw groot feest 
na zege Oranje

Alleen de NS kende aan het 
einde van de dag wat lichte 
problemen, maar door het 
inzetten van langere treinen 
behoorden die redelijk snel 
tot het verleden. Aan het be
gin van de dag waren er wel 
wat opstoppingen, zowel via 
de aanvoer langs de Zeeweg 
als de Zandvoortselaan, met 
kortstondig wat files maar 
tot grote problemen leidde 
dat niet.

Voor de Zandvoortse horeca, 
en met name de strandpach
ters, was het een uitstekend 
weekend. “Ik heb het tot eind 
september besteld”, grapte 
een van hen. Het werd dan 
ook wel weer eens een keer
tje tijd dat het strand vol met 
zonneaanbidders zat en lag. 
Overdag was het ook in het 
centrum gezellig druk. Lekker 
volle terrasjes en drommen 

wandelaars in de winkel
straten en op het Raadhuis
plein. Na 20.00 uur was het 
ook daar gedaan en kon 
men bij wijze van spreken 
een kogel afschieten zonder 
iemand te raken.

Toch waren de organisato
ren van de eerste kunst en 
boekenmarkt van dit jaar 
niet echt te spreken over 
de belangstelling. Volgens 
een kraamhouder was het 

Inburgeren aan de kust?
Kijk op pag 22

Niet alleen de zege van 
Nederland zorgde voor 
feest, de dag ervoor, toen 
Duitsland met grote cijfers 
van Engeland won, vierden 
onze Duitse gasten ook een 
‘klein’ feestje, vooral op het 
strand. Het mes snijdt dus 
aan twee kanten voor een 
groot aantal Zandvoortse 
horecaondernemers. Dat be
looft wat voor het komende 
weekend, als Nederland op 
vrijdag het op moet nemen 

tegen een van de grootste 
favorieten Brazilië en za
terdag de wedstrijd tussen 
Argentinië en Duitsland 
op het programma staat. 
Mochten beide landen overi
gens doorgaan naar de halve 
finale, dan kunnen zij elkaar 
niet treffen. Dat zou pas in 
de finale kunnen en dan heb
ben ‘wij’ nog iets tegoed uit 
1974! Het is en blijft echter 
koffiedik kijken. Laat de beste 
nu maar winnen.

Raadhuisplein 14
T. 023-573 64 61 - Zandvoort 

Actie week 26:
• Zonnekorn € 2,50
• Aardbeienschelp € 1,75

Actie week 27: 
• 4 Roombotercroissants € 2,95
• 10 witte bollen € 2,50

• Div. soorten oranje gebak

Stap ook eens binnen voor een 
lekker belegd broodje met één 

van onze heerlijke ambachtelijke 
salades en een lekker kopje koffie

Er was bijna geen doorkomen meer aan na zege
Het was zondag ‘lekker druk’ op het strand

Badhuisplein vol tweewielers |  Foto: Rob Bossink

veel te warm en had de da
tum, zo vlak voor het einde 
van de maand, er ook alles 
mee te maken dat er weinig 
geld onder de mensen was. 
“Misschien heeft het ook 
wel met de crisis te maken”, 
zei een van hen. Zandvoort 
kan echter toch terugkijken 
op een zeer aangenaam 
weekend en misschien ligt 
er komend weekend wel 
weer zo een weekend in het 
verschiet.

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

Op 10 juli viert 
Sea Optiek 

haar 6 jarig bestaan
Wij willen bij deze 

iedereen bedanken voor 
de gezelligheid en het in 
ons gestelde vertrouwen 

Michel en Anita

De laatste 
nieuwtjes op: 

www.zandvoortsecourant.nl
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Strandpaviljoen Club Nautique het hele jaar geopend 
van 9.00 tot 24.00 uur voor ontbijt, lunch, diner en een  

unieke locatie voor bedrijfsbijeenkomsten, bedrijfsuitjes,  
trouwen, recepties, en andere feesten.

Voor reserveringen bel 023 -  571 57 07

waterstanden

www.clubnautique.nl

dankbetuigingen

Iets te (ver)kopen?

Plaats een Zandkorrel

Zie pagina 10

burgerlijke stand
19 juni - 24 juni 2010

Geboren:
Kevin, zoon van: Nuijten, Mike en: Jacobs, Leonarda Catharina
Mats, zoon van van den Broek, Karel Willem Mien en: 
Krommendijk, Nicole Ilse Henriëtte
Milan Jacobus, zoon van: Van der Wind, Cornelia Wilhelmina
Aurely Maria Gijsbertha, dochter van: Moonen, Yvo Johannes 
Maria en: Schaap, Albertina Marina 

Ondertrouwd:
Poelman, Michel en: Beijne, Marjan
Shephard, Mark David en: Willemse, Rebecca Cornelia 
Johanna

Huwelijk:
de Vries, Denis Robin en: Rous, Tineke Gerarda

Overleden:
van der Sloot, geb. Kerkman, Cornelia, oud 78 jaar
Haarsma geb. Roelofs, Elisabeth Antoinetta, oud 91 jaar
van Breemen, Kim Kirsten, oud 27 jaar
Meijer, geb. Botterman,  Alida, oud 92 jaar

Algemene uitvaartbegeleiding Zandvoort
Omdat u voor kwaliteit kiest!

~ Regelen en uitvoeren van de uitvaart 

~ Verzorging van overledene  
~ Begeleiding voor nabestaanden 

~ Persoonlijke aandacht 
    voor U en Uw dierbare 

Dag en nacht bereikbaar

023 -7515 666
Gevestigd in Zandvoort

Evert H. Schweitzer
Voor een stijlvolle en verzorgde uitvaart

UITVAARTZORGCENTRUM ZANDVOORT
Tollensstraat 67, 2041 PR  Zandvoort.

Telefoon (023) 571 32 78.
www.uzn-nederland.nl

UITVAARTCENTRUM HAARLEM
Parklaan 36, 2011 KW  Haarlem.

Telefoon (023) 532 87 50.
www.uitvaartcentrumhaarlem.nl

Sinds 1992
uw uitvaartondernemer in Zandvoort.
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www.zandvoortsecourant.nl

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

Kantooradres: Kleine Krocht 2 • 2042 JN Zandvoort 
Tel 023 – 5732 752 • info@zandvoortsecourant.nl
Openingstijden: maandag en dinsdag 09.00  17.00 uur.
Overige dagen op afspraak.
Advertentie acquisitie: Letty van den BrandKinderdijk 
Tel. 06 – 4342 9783 • letty@zandvoortsecourant.nl
advertenties@zandvoortsecourant.nl
Bladmanager: Gillis Kok 
Tel. 06  460 460 26 • gillis@zandvoortsecourant.nl
Centrale redactie: Joop van Nes 
Tel. 06 – 1448 2685 • joop@zandvoortsecourant.nl
Vormgeving: IR Design Zandvoort 
Kleine Krocht 2  2042 JN Zandvoort
Druk: Dijkman offset 
Visseringsweg 40  Diemen
Verspreiding: ZVO Verspreiders 
Tel. 061139 1478 • www.zvoverspreiders.nl
Uitgever: Zandvoort Press B.V.
Oplage: 9.250 exemplaren

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

colofon

Protestantse gem. Zandvoort
10.00 uur ds.mr. J.W. Verwijs
www.kerkzandvoort.nl

RK Parochie St. Agatha
10.30 uur Pastor C. van Polvliet
www.aap-parochies.nl

RK Parochie Antonius & Paulus
10.30 uur Mevr. M. Holt

kerkdiensten - a.s. zondag 

Houdt van oranje!
Kom voetbal kijken in

onze gezellige beachclub.
Wint Nederland dan…..
voor de voetbalkijkers

een rondje van het huis!
Iedere dag geopend 

voor ontbijt, lunch en diner
Keuken dagelijks geopend tot 22.00 uur

Ook voor feesten en partijen bent u 
bij ons aan het juiste adres.

023-5713200
www.beachclubtien.nl

Voor uw blijk van medeleven ons betoond tijdens de ziekte 
en na het overlijden van mijn lieve echtgenoot, onze vader, 
schoonvader, opa en overgrootvader 

Willem Gerardus de Joode 
- Wim - 

betuigen wij u onze welgemeende dank. 

Uw aanwezigheid, brieven, bloemen en condoléances waren 
voor ons een grote troost. 

Uit aller naam: 
Renate-Brigitte de Joode 

Sint Maartensdijk, juli 2010 

Hierbij willen wij u hartelijk danken voor uw belangstelling 
en medeleven in de voor ons zo moeilijke dagen na het 

overlijden van mijn man, onze vader, schoonvader en opa 

Gerrit Paap 

Daar het ons onmogelijk is ieder persoonlijk te bedanken, hopen 
wij dat u langs deze weg onze erkentelijkheid wilt aanvaarden. 

Uit aller naam: 
W.H. Paap - Schijff 

Zandvoort, juli 2010 
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krijgt heel Zandvoort een 
nieuwe watermeter. Fijn, 
want die van ons is in de 
22 jaar nog nooit verwis
seld. Trouwens de meter zit 
buiten in de voortuin. Elke 
winter wordt de waterme
ter voor de vorst beschermd 
met kranten en daarover een 
oude deken. Zelfs de laatste 
barre winter was er niets be
vroren. Dus waarom moet de 
meter naar binnen?

Deze vraag stelde ik ook aan 
de monteur die de meter 
zou komen vernieuwen. De 
man keek een beetje zor
gelijk toen ik vertelde dat 
de meter niet binnen maar 
buiten was. “U denkt toch 
niet dat ik de put in ga”, zei 
de man zorgelijk, “daarvoor 
moeten ze maar iemand 
sturen die slanker is.” Ja, 
dat vond ik ook! De man 
was als ik het vriendelijk wil 
omschrijven: kort en stevig 
van postuur. Maar eigenlijk 
was hij te dik voor deze klus. 
Ik gaf nog een oplossing en 
bood spontaan mijn man 
aan om de meter te verwis
selen. Ofschoon hij volgens 
zeggen niet echt handig is, 
past hij wel in de put. Ieder 
jaar meet hij keurig de wa
terstand op en daarvoor 
moet je toch afdalen in de 
catacombe van de water
voorziening. Een paar da
gen erna ontvangen we een 
brief van PWN dat de put 
niet aan de eisen voldoet. 
De maten zijn 50x50cm en 
80cm diep. Bij opmeting 
blijkt de put 80x65cm te 
zijn en ja, hij is wel 10cm te 
diep. “Weet je wat, we slaan 
gewoon de hoge rand rond
om weg en dan is dat pro
bleem opgelost”, zegt mijn 
handige man. 

We hebben nog geen ant
woord op onze brief gekregen. 
Misschien sturen ze een slan
kere monteur langs die het 
klusje klaart. Anders 
wordt het een onder
werp voor de Rijdende 
Rechter. Komen we 
ook eens op TV. 

Volgens mij…

column

Ne
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km

an
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De 22-jarige man die op 15 juni 2009 in het Poortgebouw 
aan de Weesperzijde in Amsterdam een orthopedagoge uit 
Zandvoort doodstak, is door de hoofdstedelijke rechtbank 
veroordeeld tot een celstraf van zestien jaar. Het Open-
baar Ministerie reageerde teleurgesteld en overweegt in 
beroep te gaan.

Aan de hand van de oproep ‘Steek je licht op’ wordt in de 
komende Taizédienst gebeden en gezongen over het licht, 
dat God voor ons wil zijn en wat we voor elkaar kunnen en 
willen betekenen. De dienst is vrijdag 2 juli in de Agatha-
kerk aan de Grote Krocht. 

De voortzetting van J&K Culinair gaat 20, 21 en 22 augus-
tus aanstaande op dezelfde voet voort. Alleen dan onder 
de naam Culinair Zandvoort. Vorig jaar organiseerde de fa-
milie Lemmens, ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan 
van hun bedrijf, de eerste editie.

Ze hebben een belofte gedaan, DJ’s Coen en Sander van Live 3FM. Ze komen pas weer 
naar de 3FM studio als Nederland uit het WK voetbaltoernooi ligt. En dat is dus nog lang 
niet, denken zij. Zij rekenen pas 12 juli weer op een gewone Coen en Sander Show vanuit 
de studio. En dat zou betekenen dat Nederland de finale wint, dan wel verliest, want die 
is op 11 juli aanstaande.

De rechtbank vond dood
slag, en een poging daar
toe op twee andere mede
werkers, bewezen. Het OM 
had achttien jaar en tbs 
met dwangverpleging ge
vraagd. De rechter zag geen 
wettelijke mogelijkheid om 
dwangverpleging op te leg
gen, omdat de verdachte 
zich niet wilde laten onder
zoeken door een psycholoog 
en psychiater. Ook moord en 
pogingen daartoe werden 
niet bewezen geacht.

In het vonnis stelde de rech
ter dat de 22jarige Am ster
dammer met zijn actie de 
levens van de nabestaanden 

De aanvang is om 19.30 uur, 
het inzingen begint om 
19.00 uur. De liturgie is sa
mengesteld door de werk
groep Taizé, onderdeel van 
de Zandvoortse Lokale Raad 
van Kerken. De bijeenkom

Het concept blijft hetzelfde, 
dus bijvoorbeeld betalen met 
de speciale munt zal ook nu 
moeten gebeuren. De deel
nemers zullen kleine hapjes 
maken die niet teveel mogen 
kosten en waarin hun bedrijf 
goed naar voren komt. 

Wel zijn er wat verbeterin
gen doorgevoerd door de 
organisatie. Zo komen er 

van de Zandvoortse, moeder 
van twee kleine kinderen, 
heeft ontwricht. De twee 
collega’s hebben het sinds 
de steekpartij zeer zwaar. 
Eén van hen is gestopt met 
haar functie als hulpver
leenster omdat ze kampt 
met een posttraumatische 
stressstoornis. Een langdu
rige celstraf is ook op zijn 
plaats omdat de rechter 
van mening is, dat hulpver
leners een grote mate van 
bescherming verdienen. 
Bovendien is meegewogen 
dat de man eerder is veroor
deeld voor zaken waarbij 
gebrek aan beheersing een 
rol speelden.

sten zijn een combinatie 
van teksten, gebed, stilte en 
meerstemmig zingen, geïn
spireerd door de liturgie in 
het Franse klooster in Taizé. 
Na afloop van de dienst, om 
20.00 uur, is er koffie en thee. 

Zestien jaar voor 
doodsteken Zandvoortse

Taizédienst

‘Smeerteam’ op het Zandvoortse strand

Tweede editie Culinair Zandvoort 

Live 3FM DJ’s bij Beach Club 10

Sander (L) en Coen

twee kassa’s bij en mag er 
gebruik gemaakt worden 
van porselein of aardewerk 
serviesgoed en metalen be
stek. De deelnemers zullen 
opnieuw hun beste beentje 
voorzetten om zich culinair 
in de kijker te spelen.

De volgende bedrijven zullen 
zich inzetten om dit culinaire 
evenement ook landelijk op 

de kaart te zetten: de strand
paviljoens Azzurro, Mango’s 
Beach Bar, Bruxelles aan zee, 
Beach Club 10, de Haven van 
Zandvoort (nieuwkomer), 
Meijer aan zee en Beachclub 
Take Five. De restaurants/
cafés Wapen van Zandvoort, 
de Albatros (nieuwkomer), 
Riche aan zee, Hugoos by 
Chris Kuin, Greek Cuisine 
Filoxenia, Piripi (nieuwko
mer), de Lachende Zeerover, 
ristorante Andrea, Laurel & 
Hardy, café Alex, café Anders 
(nieuwkomer) en Chin Chin. 
Last but not least chocolade
huis Willemsen en koffieken
ner bij uitstek Sander Schat.

Afgelopen vrijdagmiddag 
stonden de ‘Huntelaar’ en 
‘Robben’ van de radio (her
inner je de fantastische in
valbeurt voor Timur Open 
Radio van de jongens vorig 
weekend) in Beachclub 10 in 
Zandvoort. Lekker met hun 
toet in de zon en de zeker
heid dat Nederland maan
dag in de achtste finales 
staat. Heerlijk ontspannen 
dus. Het werd een groot feest 
bij Beach Club 10. Inmiddels 
is Nederland al verzekerd van 
een plek in de kwartfinales, 
vrijdag tegen Brazilië.

De actie Verstandig Zon
nen van het Koningin Wil
hel mina Fonds (KWF) en 

de GGD Kennemerland, 
die onlangs bij de Oranje 
Nassauschool (ONS) startte, 

heeft een vervolg gekregen. 
Een speciaal team ‘smeer
ders’ van het KWF ging 
donderdag het strand op 
om zonnebaders te wijzen 
op het gevaar van de zonne
stralen. Deze actie zal met 
enige regelmaat op ‘ons’ 
strand gehouden worden. 
Ook deelden zij de speciale 
frisbees uit waarop de slo
gan ‘Smeer’m’, verzonnen 
door groep 6 van de ONS, 
staat.
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Strandpaviljoen Boom 11
te Zandvoort
Tel.023-5717580

Op onze ouderwetse manier
Goulashsoep - 3 soorten vlees - Palacinka of

Vissoep - Zeebaarsfilet - Palacinka 

€10,50
Als brunch, lunch of diner. De gehele week door.

Graag tot ziens, fam. Boom

Kostverlorenstraat 121, Zandvoort
Telefoon: 023 57 168 41
E-mail: notarissen@zandvoort.knb.nl
openingstijden: ma t/m do 9.00 tot 12.30 u. en 13.30 tot 17.00 u.
 vrij 9.00 tot 12.30 u. en 13.30 tot 16.00 u.

DORSMAN.NL OF 023-5714534

Inboedelverzekering
Snel en goed geregeld

BY CHRIS KUIN

Naast onze à la carte kaart :
 driegangen menu voor € 29,50 

 Zalmtartaar
met dille en crème fraîche

of
Lamsham met groene kruidendressing

iii

Kalfsoester met pepersaus
of

Trio van vis gegaard in 
Provençaalse tomatenroom saus

iii

Italiaanse Liefde

 Ook voor feesten en partijen 

Dinsdag gesloten
Zeestraat 36

2042 LC Zandvoort
023-5736680

www.restauranthugoos.nl

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

Binnenkort begint de zomervakantie. Veel van onze 
vaste bezorgers gaan in deze periode op vakantie. 

Daarom zijn wij op zoek zijn naar 
invallers die tijdelijk een wijk willen verzorgen.

Dus, ben je op zoek naar een leuke zakcent voor de zomer?

Word dan 
vakantiebezorger
van de Zandvoortse Courant

Bel 06-1139 1478 
of mail je gegevens naar info@zvo-verspreiders.nl

SPECIALE AANBIEDING
**************************

Wegens 5 jaar officieel 
FARMFOOD DEALER
Nu 15kg baal met 2kg gratis

Niet goed geld terug actie

Dobey Zandvoort
Grote Krocht 28

Gratis bezorgservice
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Groenten en tuinafval apart houden loont! 
In deze periode worden veel tuinen onder handen genomen. 
Zonde om al dat tuinafval bij het gewone afval te gooien. 
U kunt dit GFTafval ook apart in de groenbak aanbieden. 

Sinds jaar en dag is het Zandvoorts groenafval van goede 
kwaliteit en wordt het relatief goedkoop verwerkt tot prima 
compost. Daarmee wordt onnodig verbranden voorkomen 
en op een makkelijke en vriendelijke manier het milieu ge
spaard. 

ZANDVOORT SCHOON!? en GFT-afval

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)

Louis David
straat 16. De 
galerie is tot 
23 juli elke 
zaterdag en 
zondag van 
1 3 . 0 0  t o t 
17.00 uur ge
opend.

Teisterband 
‘teistert’ Zandvoort

Het optreden van de Teister
band uit Heemstede, afge
lopen zondag in de muziek
tent aan het Raadhuisplein, 
heeft veel bekijks getrokken. 
De band ‘teisterde’ het ge
hoor van het vele publiek 
in aangename mate. Veel 
evergreens een jazzy mu
ziek werden met verve ge
bracht en een knipoog werd 
vaak gegeven door verma
kelijke grollen en grappen 
op het muzikale vlak. Wij 
raden muziektentorganisa
tor Mieke Thape aan: alvast 
boeken voor volgend jaar!

Verloren
Via het JuttersmuZEEum 
kwam het berichtje binnen 
over een verloren kiteboard. 
Sinds zondag 20 juni is Rob 
Remmers zijn North XRide 
2010 verloren. Waarschijnlijk 
is hij aangespoeld in IJ mui
den, Bloemendaal of Zand
voort. Het board is 133 x 39 cm 
en heeft 4 groene vinnetjes 
en 2 zwarte voetbanden. De 
kleuren zijn wit, lichtgroen, 
lichtblauw en zwart. Mocht u 
het kiteboard gezien hebben 
dan kunt u via de Zandvoortse 
Courant een melding maken.

Recreade tijd
Van 18 t/m 30 juli is het weer 
Recreade, met op vrijdag 
30 juli het Santekraampje. 
Op de eerste zondag (18 
juli) is het weer volksdan
sen en poppenkast. Om de 
ouders het gemakkelijk te 
maken, is er speciaal voor  
€ 15 een armbandje bij 
Bruna Balkende, het VVV 
kantoor en bij Maaike 
Cappel via cappe042@
planet.nl te koop zodat de 
kinderen aan alle, dus inclu
sief Santekraampje, activi
teiten mee kunnen doen. 
Heel handig voor de deel
neemstertjes die elke dag 
naar de Recreade komen 
dan hoeven ze niet steeds 
€ 0,50 mee te nemen. In 
de volgende Zandvoortse 
ourant staat per week het 
programma.

Gigantisch bedrag 

Tijdens een sponsorloop 
in maart lieten leerlin
gen van de Mariaschool 
zich sponsoren voor hun 
prestaties. Het geld zou 
gaan naar de Sarcoïdose 
Be lang envereniging Ne
derland, de ziekte waaraan 
de leerlingen vorig jaar een 
leerkracht hebben verloren. 
Het totaalbedrag werd af
gelopen vrijdag, tijdens 
het eindejaarsfeest van de 
school, bekendgemaakt. 
Niet minder dan het giga
nische bedrag van € 4.000 
bleek te zijn opgehaald. 
Twee bestuursleden van de 
Belangenvereniging kwam 
persoonlijk het bedrag in 
ontvangst nemen. 

Golfschapen

Initiatiefnemer Hugo Wur
pel, tevens lid van de 100 
jarige Kennemer Golf & 
Countryclub, heeft de hulp 
ingeroepen van een grote 
kudde schapen. Zij pakken 
op de golfbaan actief de 
strijd aan tegen de pru
nussen en de vergrassing. 
De 350 Schoonderbeek 
schapen grazen bepaalde 
stukken langs de fairway 
af. Herder Henry Hoyting 
zorgt er met zijn twee spe
ciale honden voor dat de 
schapen uiteraard niet over 
de fairway of greens lopen. 
Op deze natuurvriendelijke 
manier wil de ‘Kennemer’ 
de vergrassing en de pru
nussen terugdringen. Of 
verdwaalde golfballen die 
tussen de kudde terecht 
zijn gekomen ook opge
haald worden is nog niet 
vermeld. Het is wel een 
leuke actie.

Galerie de BuzzzzHalte
In de maand juli is in de ga
lerie BuzzzzHalte weer een 
nieuwe groepsexpositie ‘De 
Zee’ geopend. Vier beelden
de kunstenaars, leden van 
BKZandvoort, tonen hun 
kunstuiting op het thema 
‘Zee’. De schilderijen van 
Saskia Minoli roepen bij de 
kijker het gevoel van ruimte 
op, de ‘Nietsaandehand’
kunstobjecten van Ton 
Timmermans geven veel 
kijkplezier. Ook de prachtige 
metaalplastieken van Jan 
van den Bos en kunstzinni
ge foto's van Cees Geursen 
zijn zeker de moeite van 
een bezoekje waard aan de 

Zandvoort vierde eigen Veteranendag
Afgelopen zaterdag was het in heel Nederland Nationale 
Veteranendag. Sinds kort heeft Zandvoort een Veteranen-
comité dat onder andere activiteiten voor deze dag orga-
niseert. Zaterdag werd door Zandvoortse veteranen een 
intocht gehouden.

Parade van legervoeruigen op het Raadhuisplein

Ricardo Webber kreeg een Draaginsigne 
uit handen van de burgemeester

Dit jaar, het tweede jaar in 
successie, had het comité 
een parade van oude le
gervoertuigen georgani
seerd, die vanaf het Huis in 
de Duinen in colonne naar 
het Raadhuisplein voerde. 
Daar aangekomen werden 
de voertuigen op het plein 
tentoongesteld, hetgeen 
voor zeer veel belangstel
ling zorgde. Het zou mooi 
zijn om hiervan een traditie 
te maken.

Na de schouw van de voer
tuigen werd een select ge
zelschap in de raadszaal 
ontvangen. De Zandvoortse 
Libanonveteraan Ricardo 
Webber kreeg van burge
meester Niek Meijer het 
Draaginsigne Gewonden 
opgespeld, een zeer speciale 
gelegenheid. Webber kreeg 
dit ereteken omdat hij vooral 
geestelijk slecht uit het oor

logsgebied terug is geko
men. Een groot aantal van 
zijn maten uit die tijd was 
naar Zandvoort gekomen om 
het opspelden te aanschou
wen. Tijdens het opspelden 
brachten zij de eregroet voor 
hun maat Ricardo Webber.

Prins Bernhard
De Veteranendag is in het le

ven geroepen om alle vete
ranen te eren die Nederland 
hebben gediend in oorlogs
situaties, in en buiten het 
vaderland. De dag was tot 
2005 altijd op 29 juni, de ver
jaardag van prins Bernhard. 
Als eerbetoon aan de prins is 
door het Kabinet besloten de 
Nederlandse Veteranendag 
jaarlijks in principe op 29 
juni te organiseren. In 2008 
viel 29 juni op een zon
dag en daarom werd de 
Nederlandse Veteranendag 
een dag eerder, op zater
dag, gehouden. Het Comité 
Nederlandse Veteranendag 
heeft daarna besloten om 
vanaf 2009 de Veteranendag 
jaarlijks op de laatste zater
dag in juni te organiseren. 
Deze zaterdag is over het 
algemeen de zaterdag die 
het dichtst bij 29 juni ligt. 
Hiermee wordt recht ge
daan aan het oorspronke
lijke gedachtegoed om de 
Veteranendag op de ver
jaardag van Prins Bernhard 
te houden.
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HOLLAND HEINEKEN HUIS
LAUREL & HARDY

SUPER ORANJE FAN VAN DE WEEK

Karim en Mo
www.autobedrijfkarimo.nl

Curiestraat 10, 2041 CD Zandvoort T. 023-5733792
F. 023-5733793 E. autobedrijfkarimo@planet.nl

Onderhoud en reparatie alle merken
Occasions in - en verkoop

APK

STUDIO 118  LET’S DANCE 
NA EEN OVERWELDIGEND SUCCES 
VAN DE DANS UITVOERING VELSEN

 STARTEN WIJ NIEUWE CURSUSSEN: 
PREBALLET vanaf 4jaar • KLASSIEKBALLET • K.3 DANCE

STREETDANCE KIDS • STREETDANCE/ HIPHOP • MOTHERS JAZZDANCE
HIPHOP BOYS & GIRLS • BREAKDANCE BOYS • POPPING

NU AANMELDEN VOOR HET NIEUWE SEIZOEN.
GRATIS PROEFLES 

STUDIO ADRES:FLEMINGSTRAAT 55 ZANDVOORT
0235712598/ 0650425028

Grand 

Café

Grand Café Restaurant 

Voor ontbijt, lunch, diner
of een hapje en een drankje op het 

zonnigste terras van Zandvoort
Mike, Hanny en Max

heten u van harte welkom!

Dagelijks geopend van 09.00 tot 03.00 uur

Grand Café Hotel Restaurant XL
Kerkplein 8, tel. 5712252 | 06-53344660

www.xl-zandvoort.nl

Hotel

Restaurant

Reageren? 
Als u ingeschreven bent bij Woonservice 
kunt u vanaf 17 augustus 2010 reageren. 
Ga naar www.mijnwoonservice.nl

Schitterend wonen in het hart van Zandvoort 

Te huur aangeboden:
•  30 prachtige nieuwbouwappartementen 
•  veel variatie in woontype, oppervlakte en prijs
•  zowel sociale huur- als vrije huursector

verwachte oplevering: maart 2011 onderdeel van eerste fase masterplan Louis Davids CarréReageren vanaf 17 augustus 2010

Meer informatie?
Informatie over dit project vindt u op 
www.dekeyzandvoort.nl/nieuwbouw.aspx

Informatie over de ontwikkeling van het masterplan 
Louis Davids Carré vindt u op de website van de 
gemeente Zandvoort.

Wekelijks veel interessante aanbiedingen met uw ZandvoortPas
Vraag nu uw Zandvoortpas 2010 aan! Kijk snel op pagina 12 en 13

 

 

 

 

Seniorenmenu: € 7,00 
Ma 14-09-09  Gebakken tartaar met gebakken aardappelen en spinazie 

Di 15-09-09  Kibbeling met frites, sla en sausjes 

Wo 16-09-09  Macaroni met een gebakken ei 

Do 17-09-09 Andijvie stamppot met een bal gehakt 

Vr 18-09-09  Vissticks met frites, doperwten en wortelen 

Za 19-09-09  Nasischotel met 1 stokje saté en een gebakken ei 

Zo 20-09-09  Kippotje met frites en sla 

Ma 21-09-09  Gebakken lever met aardappelpuree en rode kool 

Di 22-09-09  Scholfilet met gebakken aardappelen en wortelen 

Wo 23-09-09 Hutspot met warme worst en gebakken spek 

Do 24-09-09  Schnitzel met frites en witlof 

Vr 25-09-09 Gestoofde kabeljauw met aardappelpuree en bloemkool 

Za 26-09-09  Kippenbout met frites en sla 

Zo 27-09-09  Bal gehakt met gebakken aardappelen en bloemkool 

Bestellen voor 11.00 en bezorgd tussen 12.00 en 14.00 uur of eventueel tussen 16.00 en 
17.30 uur.  U kunt ook een plaatsje reserveren in ons restaurant om gebruik te maken 
van het seniorenmenu. Bent u in bezit van de ZandvoortPas, dan krijgt u een toetje 
gratis. 

Brasserie restaurant Harocamo 

Kerkstraat 14  |  023-5712102 

Geen zin om te kokkerellen? Gewoon Harocamo even bellen!
Wij bezorgen voor ieder wat wils, zoals broodjes, saté, 
spareribs, diverse visgerechten of een uitgebreid diner.
U kunt het zo gek niet bedenken!

Let op: Wij bezorgen gratis!
Ook de seniorenmenu’s à € 7,-- en de daghap à € 10,--

  Bel: 5712102 
  kijk voor meer info:
  www.harocamo.nl 

Brasserie restaurant Harocamo 
Kerkstraat 14, 2042 JE Zandvoort
Geopend van 9.00 tot 22.00 uur
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evenementen agenda
3+4  Trance at the Beach - Tweedaags muziekfestival, 
 Beach Club Riche 

3+4  Galerie De Buzzzhalte - Expositie De Zee, 
 gratis entree, 13.0017.00 uur

4   Muziekpaviljoen - The Comedy Show, 
 13.3016.00 uur

9  Smartlappen& levensliederen - Gré v.d. Berg 
 in ‘t Wapen van Zandvoort, aanvang 20.00 uur

10+11 Galerie De Buzzzhalte - Expositie De Zee, 
 gratis entree, 13.0017.00 uur

11  Beach hockey 2010 - Voorronde, 
strandpaviljoen Zout

11   Muziekpaviljoen - Ans Tuin / Peter Manier, 
 13.3016.00 uur

11  Kunst- en Boekenmarkt - Gasthuisplein, 
 10.0016.00 uur 

15  Kortebaandraverij - Zeestraat/ Kostverlorenstraat 

17+18 Galerie De Buzzzhalte - Expositie De Zee, 
 gratis entree, 13.00  17.00 uur

juli

VVV Zandvoort: 7 dagen per week geopend!

Fietsers genieten volop van georganiseerde toertochten

Op het strand trouwen is in

Vrijdag konden alle deelnemers van de Zandvoortse Fiets-
4daagse in de kantine van de Zandvoortse Hockeyclub hun 
welverdiende medaille in ontvangst nemen. Vier avonden 
15 kilometer fietsen in de directe omgeving van Zandvoort 
onder ideale weersomstandigheden kwamen daarmee 
aan een gezellig en sportief einde. 

Trouwlustigen hebben zo te horen ‘Zin in Zandvoort’. Op 21 
juni trouwde Thérèse Velthuisen (bijzonder ambtenaar Bur-
gerlijke Stand gemeente Zandvoort) de twee Maltezen Vic-
toria Grech en Philip Serracino Inglott in de echt bij strandpa-
viljoen Zout. Op dezelfde datum gaven Annemarie Schuiten 
en Stephan Wassenaar elkaar het ja-woord bij strandpavil-
joen Meijer aan Zee. Daarbij was Hilly Jansen, moeder van 
de bruid, de ambtenaar van de burgerlijke stand.

Blij dat de finish bereikt werd

Trouwen op het strand | Foto: Klaudia Sauerova

door Dick ter Heijden

Een nieuw record aan deel
nemers, maar liefst 305 
Zandvoorters stapten op 
de fiets, werd genoteerd en 
trots vermeld. Als ook de 
‘freeriders’, personen die 
meereden zonder deelne
merskaartje, waren mee
geteld, hadden dat er zeker 
40 tot 80 personen meer 

kunnen zijn. Zeker is, dat de 
Zandvoortse Fiets4daagse 
voor veel sportief plezier 
heeft gezorgd en dat vele 
deelnemers de uitgezette 
routes als zeer plezierig heb
ben ervaren. Een groot com
pliment voor de organisatie 
die met al haar vrijwilligers 
een leuk evenement zo goed 
kan organiseren. Met bijzon
dere dank aan de vele spon

sors van veelal Zandvoortse 
ondernemers die deze spor
tieve Zandvoortse uitdaging 
zo royaal ondersteunden.  

In goede handen
Ook de ingezette ver
keersregelaars en EHBO
medewerkers van het Rode 
Kruis waren positief over de 
geweldige deelname van het 
aantal deelnemers. Het verg
de hun nog meer inzet maar 
dat namen ze graag op de 
koop toe. Gevraagd aan een 
EHBOmedewerker of er nog 
iets was voorgevallen, ver
telde hij dat alles prima was 
verlopen. Op mijn opmer
king dat dat geen nieuws is 
voor de krant, reageerde de 
EHBO’er gevat: “Oh, nou ik 
kan je wel vertellen dat wij 
veel mensen voor fatale uit
droging hebben behoed. We 
hebben ze steevast aange
raden vooral veel te drinken 
tijdens het fietsen.” Door een 
enkele valpartij hebben dit 
jaar twee mensen een arm
breuk opgelopen en som
migen wat schaafwonden; 
de organisatie wenst deze 
deelnemers natuurlijk van 
harte beterschap.

door Nel kerkman

Om als buitenlander in 
Nederland te kunnen trou
wen, moet één van de part
ners in Nederland ingeschre
ven staan. Philip Serracino 
Inglott voldeed aan deze 
eis, hij rond momenteel zijn 
studie filosofie in Enschede 
af. Na 12 jaar vriendschap 
besloot het bruidspaar 
Zandvoort als trouwbe
stemming te kiezen. Victoria 
kende Zandvoort van toen ze 
nog in Amsterdam studeer
de. Tegenwoordig woont ze 
in Luxemburg waar vandaan 
ze de bruiloft regelde en con
tact had met Velthuisen. De 
trouwerij van Victoria en 
Philip kreeg zelfs een heel 
bijzonder tintje omdat het 
huwelijk voor het eerst op 
het strand kerkelijk werd in

Loterij
Direct na afloop werd de 
winnaar van de hoofdprijs 
van de loterij bekend ge
maakt. Angela Reijenga 
bleek de gelukkige. Zij 
kreeg een prachtige nieuwe 
fiets, beschikbaar gesteld 
door Wielerspecialist Ver
steege uit de Haltestraat, 
uitgereikt door Mark Rasch 
onder toeziend oog van 
wethouder Gert Toonen en 
Vierdaagseorganisatoren 
Martine Joustra en Ankie 
Miezenbeek. 

Zwem4daagse 
De zwem4daagse is het 
laatste onderdeel. Van af 
maandag 30 augustus kan 
4 dagen worden ge zwom
men in het wedstrijdbad 
van Sunparks. Schrijf snel in 
want de deelname is (van
wege de veiligheid) toch 
enigszins beperkt. Kaarten 
voor deelname zijn te koop 
bij: Bruna Bal ken  en de aan de 
Grote Krocht; Ankie Miezen
beek, Haarlem merstraat 12 
en Martine Joustra, Witte 
Veld 11. 
Voor meer inlichtingen: 
www.zandvoortse4daagse.nl.

gezegend door een Maltese 
priester: P. Rey Serracino 
Inglott, oom van de bruide
gom. Daarvoor werd er eerst 
toestemming gevraagd aan 
pastor Duijves en uiteraard 
begeleid met een speciaal 
document en toestem
ming vanuit de RKkerk uit 
Luxemburg. Omdat Duijves 
op vakantie was, verte
genwoordigde mevrouw 
WinnubstLammers de RK
kerk. Ze bracht alles mee 
voor een Heilige Mis en het 
register waar het bruidspaar 
in werd bijgeschreven. Het 
burgerlijke huwelijk werd 
door Velthuisen in het Engels 
voltrokken waarbij alleen de 
huwelijkse voorwaarden in 
het Nederlands waren. Weer 
een extra toevoeging om op 
een aparte manier te kunnen 
trouwen.

Veel dorpsgenoten zijn of gaan binnenkort 
met vakantie. Sommige in eigen land, ande-
ren (heel) ver weg. In een korte serie vragen 
wij wekelijks een dorpsgenoot naar zijn of 
haar vakantie-ervaring.

Hoe was de vakantie? 
GEWELDIG!! Zelfs tijdens 
de eerste twee regenda
gen was deze stad fan
tastisch. Als daarna de 
zon eenmaal doorkomt 
en al het goud op de ge
bouwen gaat glimmen, 
wordt ze alleen maar mooier… Super vriendelijke 
bevolking, heerlijk eten, prachtige gebouwen en 
een te kleine koffer voor alle aankopen!

Leukste ervaring?  
De enorme verscheidenheid aan wijken. Van 
supertoeristisch tot straatjes vergelijkbaar met 
Vietnam. Van het ‘dagelijks leven’ van de bevolking 
tot aan het ‘Saint Tropez’ (Bebek) aan de Bosporus. 
En natuurlijk de vele mooie culturele gebouwen.
Deze rubriek is mede mogelijk gemaakt door: 

Welkom thuis!

Wie : Mariël en Leo van der Meer
Bestemming : Istanbul
Reisduur : 5 dagen
Accommodatie : Celal Sultan Hotel; 
   Sultanahmet wijk
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Het laatste nieuws uit Zandvoort
>> Reageren op het nieuws
>> Een tip geven aan de redactie
>> Wekelijks de krant digitaal lezen
>> Actuele evenementenkalender
>> Zoeken in het krantenarchief

Ook voor: … het doorgeven van een bezorgklacht
 … het opgeven van een Zandkorrel of Spotlight

... en natuurlijk de actuele aanbiedingen 
voor de ZandvoortPas

De vernieuwde website van de Zandvoortse Courant



9

Zandvoortse Courant • nummer 26 • 01 juli 2010

Strandboef aangehouden
Zondagmiddag werd rond 
17.00 uur gemeld dat een 
jongen op het strand bad
gasten aan het bestelen 
was. De jongen is op aan
wijzing van getuigen aan
gehouden. Hij probeerde 

te vluchten maar is tegen 
de grond gewerkt. Hij bleek 
een 16jarige Am ster dam
mer. De jongen is meegeno
men naar het bureau. Tegen 
hem is procesverbaal op
gemaakt.

Twee Duitse politiestudenten liepen vorig jaar al stage in Zandvoort

De plannen van het college om de Onroerendzaakbelas-
ting (OZB) te verhogen met de macronorm, is door de raad 
afgelopen dinsdag niet geaccepteerd. De macronorm, de 
maximale verhoging die jaarlijks gebruikt mag worden en 
die door Den Haag wordt vastgesteld, komt dit jaar uit op 
4,4%. De OZB in de gemeente Zandvoort wordt nu trend-
matig met de inflatiecorrectie van 1,75% verhoogd.

De bezuinigingen die in ver
band met een lagere toelage 
uit het Gemeentefonds voor 
de deur staan, zullen moeten 
leiden tot meer efficiency 
binnen de organisatie. Dat 
was toch wel de teneur die 
te bespeuren was. Belinda 
Göransson, fractievoorzitter 
VVD bewoordde het aldus: 
“Als je € 1 hebt, kan je niet 
€ 1,10 uitgeven. Dat geldt niet 
alleen voor de burger maar 
zeker ook voor de overheden. 
Dus in dit huis moet efficiën

ter gewerkt gaan worden. We 
moeten ook naar de burger 
duidelijk zijn. Zeggen wat we 
doen en doen wat we zeg
gen!” Ze meldde tevens dat 
Zandvoort de laagste OZB
lasten heeft in de hele regio. 
Volgens Michel Demmers 
(GBZ) bevindt Zandvoort 
zich in zwaar weer. Hij goo
chelde met een aantal cijfers 
waaruit zou moeten blijken 
dat de schuldenlast van onze 
gemeente ten opzichte van 
het exploitatietotaal 150% 

OZB-plannen college teruggedraaid
Politiek verslag Raadsvergadering d.d. 29 juni

zou zijn. “Bij 100% bevindt 
men zich volgens de VNG al 
in zwaar weer”, wist hij. Gert 
Jan Bluijs (CDA) is van me
ning dat er niet aan de reser
ves onttrokken kan worden 
om de begroting sluitend te 
krijgen. Hij wenste ook een 
plafond aan de uitgaven voor 
het toeristisch/economisch 
beleid, en vond in wethou
der Wilfred Tates een gewil
lige medestander. Volgens 
woordvoerder van OPZ Bruno 
Bouberg Wilson, heeft de ge
meente zich in de vingers ge
sneden door een groot aantal 
jaren geleden de OZB niet 
jaarlijks met de macronorm 
te verhogen. “Dan hadden wij 
nu € 450.000 meer inkom
sten gehad”, berekende hij.

Volgens wethouder Gert 

Toon  en kan de raad beslis
sen om bezuinigingen nog 
niet door te voeren. Volgens 
hem is dat niet eerder dan 
2012 nodig. Hij is blij met de 
suggestie uit de commissie 
om in speciale werkgroepen 
de bezuinigingen tegen het 
licht te houden. Richting 
Bluijs zei hij dat reserves er
voor zijn om in gevallen van 
nood gebruik van te maken, 
als ze maar voor het einde 
van de periode weer aan
gezuiverd zijn. Uiteindelijk 
werden de beleidskaders 
en de Berap 20101 door 
de raad vastgesteld en de 
Voorjaarsnota 2010, met een 
aantal wijzigingen waaron
der de OZB, voor kennisge
ving aangenomen. Na het 
werk van de werkgroepen 
weten we meer.

Duitse politieagenten versterken lokaal korps
De politie in Zandvoort krijgt in de maanden juli en au-
gustus versterking van enkele gediplomeerde Duitse po-
litiemensen. Vorig jaar was er een tweetal studenten van 
de Duitse politieacademie op proef, die hier twee weken 
stage liepen. Dat is zowel de politie in Nederland en in 
Duitsland, alsook de Duitse toeristen, dermate goed beval-
len dat dit jaar ‘echte’ agenten naar Zandvoort komen.

De Duitse agenten kennen 
de gewoonten van hun va
kantie vierende landgeno
ten. Daardoor kunnen ze 
de toerist beter informeren 
en indien nodig ook bekeu
ren. Een zeer groot percen
tage van de toeristen in 
Zandvoort is Duits. Met de 
hulp van hun Duitse colle
ga’s kunnen de Zandvoortse 
politiemensen criminaliteit 

van Duitse toeristen beter 
bestrijden. Zandvoortse po
litiemensen doen door deze 
samenwerking kennis op 
van de Duitse cultuur, taal 
en werkwijze en de Duitse 
agenten maken kennis met 
de Nederlandse manier van 
werken. 

Het experiment van 2009 
werd door de Duitse toeris

ten als zeer positief en ook 
als zeer klantvriendelijk er
varen. Ze vonden het pret
tig hier hun ‘eigen’ agenten 
aan te treffen. Verder gaven 
de Duitse stagiaires aan dat 
ze veel geleerd hadden van 
de Nederlandse opstelling 
richting de burger. Zij gaven 
aan dat Nederlandse agen
ten veel dichter bij de burger 
staan en veel meer in ge
sprek zijn met hun ‘klanten’. 

In overleg met het ministe
rie van Binnenlandse Zaken 
(BZ) is men nagegaan wat 
de  mogelijkheden zijn om 
gediplomeerde Duitse po
litiemensen structureel in 
Zandvoort aan het werk te 
hebben in de zomermaan
den. Uit het overleg werd 
duidelijk dat de inzet in 
Zandvoort zeker mogelijk 
is. Het verdrag van Prüm, 
dat regelt dat buitenlandse 
opsporingsambtenaren in 
ander landen binnen de 
landen die het verdrag on
dertekend hebben, kunnen 
worden ingezet. Het geeft 
de politie de mogelijkheid 
om collega’s uit een ander 
land actief met bevoegd

heden te laten participeren 
in het Nederlandse politie
proces. Wel zullen ze zich 
aan de landswetten moe
ten houden. Het hoofddoel 
hiervan is het waarborgen 
van de openbare orde en 
veiligheid. Wel is in het 
verdrag opgenomen dat 
de ‘buitenlandse’ agenten 
gediplomeerd moet zijn. 
Dit heeft te maken met de 
rechtspositie. Studenten 
kunnen ook, maar dan op 
stage basis en onbewa
pend zonder bevoegdheden. 
Duitse politiemensen kun
nen dus nu, bewapend en al, 
gekoppeld worden aan een 
Nederlandse diender, met 
volledige bevoegdheid, die 
dezelfde zijn als die van de 
Nederlanders, en mag hij/
zij niet deelnemen aan het 
opsporingsproces na de 
aanhouding. Opgemerkt 
moet worden dat de samen
werking is niet bedoeld om 
een tekort aan capaciteit 
in de zomermaanden op te 
lossen. De samenwerking 
tussen de Nederlandse en 
Duitse politie vond tot nu 
toe alleen plaats in grens
gebieden.

Slechts de helft van de 
stemgerechtigden kwam 
in maart opdagen tijdens 
de laatste gemeenteraads
verkiezingen. Drie maanden 
later stoppen 3000 mensen 
meer (75%) het stembriefje 
in de bus. Dat geeft te den
ken. Of hebben die 1913 PVV
stemmers alleen oog voor 
de landelijke politiek?

Kennelijk interesseert de 
ge meentepolitiek de Zand 
voort  ers heel weinig.  Het 
kan ze zogezegd geen 
moer schelen. Dat is jam
mer, want veel beslissingen 
die door de gemeenteraad 
wor den genomen raken de 
burger direct, vooral finan
cieel. Denk alleen maar aan 
de hoogte van de onroerend 
zaak belasting of de par
keertarieven.

Een interessante vraag is 
hoe dat verschil in opkomst 
is te verklaren. Misschien 
denken veel burgers dat 
het niet uitmaakt welke 
partijen het in de gemeente 
voor het zeggen hebben. De 
VVD kan altijd terugvallen 
op een van oudsher grote 
aanhang. Alleen wanneer 
binnen die partij de ruzies 
en achterklap zodanig uit de 
hand lopen moeten ze het 
met wat minder stemmen 
doen, zoals in het verleden 
wel eens is gebeurd.

Normaal gesproken mag 
de VVD het voortouw ne
men wanneer het over de 
coalitieonderhandelingen 
gaat. Of de VVD dan verder 
met OPZ, CDA, PvdA of GBZ 
de wethoudersposten ver
deelt, dat maakt veel men

column Poltiek

sen kennelijk weinig uit.

De manier waarop de ver
gaderingen verlopen, dat 
blijft wel hangen. Zoals de 
eerste man van de VVD, die 
in eerste termijn niet vol
doende steun van de coali
tiepartijen krijgt om direct 
tot wethouder te worden 
gekozen. Of de irritaties 
tijdens de vergaderingen, 
zoals die dinsdag wederom 
aan de oppervlakte kwa
men. Wethouder Toonen 
zette raadslid Demmers 
(GBZ) op een tamelijk grove 
manier in de hoek en wens
te zijn kostbare tijd niet te 
verdoen aan de beantwoor
ding van zijn vragen.

Het zijn geen vergader
technieken die veel men
sen aanspreken. Stel dat je 
voor de eerste keer naar het 
gemeentehuis gaat om een 
vergadering te volgen of je 
stemt af op ZFM om live de 
debatten te volgen. Dan is 
het flink schrikken.

Wanneer er dan iemand 
wat kritische opmerkin
gen maakt over de luxe 
inrichting van het gebouw 
van de veiligheidsregio 
Kennemerland, schiet bur
gemeester Meijer in de 
stress. Na een schorsing van 
tien minuten kan Meijer 
zich nauwelijks beheersen. 
Maar het zijn uitgekauwde 
discussies, die  in de com
missie al zijn gevoerd. Gert
Jan Bluijs (CDA) merkte dit 
terecht op. Zonde 
van de tijd. Tijd die 
beter aan zinniger 
dingen besteed had 
kunnen worden. Ha
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Te huur GARAGE/
OPSLAGRuIMTE in centrum 

Z’voort, groot ca. 65 m2
€ 565,= p/maand

Info Greeven Makelaardij o.g.
Telefoon 0235739234

.........................................................
Jij bent zo kostbaar in mijn 
ogen, zo waardevol, en ik 
houd zo veel van je dat ik 
de mensheid geef in ruil 

voor jou, ja alle volken 
om jou te behouden. 

 Jesaja 43:4
.........................................................

In het centrum van 
Zandvoort een ruim 2 kamer 

appartement te huur. 
Per direct beschikbaar. 

Tel. 0625237573.
.........................................................
Welke vrouw wil mij zo nu 

en dan 2 uur in de huis
houding helpen voor € 30,? 

Tel. 5719020
.........................................................

Te huur gevraagd: 
luxe appartement voor 
6 personen. Van 17 juli 

tot en met 14 augustus. 
0653690671

.........................................................
Pedicure Carla Meer dan 
10 jaar ervaring. Provoet 

lid. Tel. 0646098919. 
www.massagebijrosa.nl

.........................................................
Box-garage te huur, 
Tjerk Hiddesstraat. 

€ 105, p.m. Tel. 5714825
.........................................................

Shiatsu 20% korting in 
juli op een shiatsu behan

deling. Vergoeding door 
veel zorgverzekeraars. 

Tel. 0235427858. 
www.shiatsu.nl

.........................................................
Papa is geslaagd. 

Gefeliciteerd! Je kinderen 
Melissa, Serena, Tobias & 
Sara. We zijn trots op je!

.........................................................
Wie heeft mijn zilverkleurige 
portemonnee (merk: Guess) 

gevonden? RBW, bank
passen etc. zitten er nog in! 

Omgeving Brugstraat, 
Stationsstraat, l’Amisstraat. 

Tel. 0618090018

Behang- en schildersbedrijf 
Arnold Nijkamp 
Tel/Fax 571 31 72 

Mobiel 0654 264 259 
Voor al uw behang, 

wit en schilders
werkzaamheden 

www.arnoldnijkamp.nl 
.........................................................

Autobedrijf Trade Ard. 
Lid BOVAG en NAP. 

Max Planckstraat 44, 
tel. 5730519 / 0653498304 

www.trade-ard.nl
.........................................................

Beautysalon MYRNA 
Van Speijkstraat 2/101, 

2041KL Zandvoort. 
Behandeling volgens 

afspraak, ook ‘s avonds. 
Tel. 5720108 of 0648318230
.........................................................

Auto kopen of verkopen? 
Een dure reparatie, 

onderhoudsbeurt, APK of 
schade?Het kan altijd 

goedkoper!! 
Bel Patrick van Kessel 

0655383624 
of kijk op  

www.autoverkoper.nu
.........................................................

L. Paap medische 
hulpmiddelen.

o.a. BRACES, 
VERBANDPANTOFFELS, 
DECuBITuS PREVENTIE.
Bel voor een afspraak bij 

u thuis: 0651815360.
Inloopspreekuur: maandag 
9.00 12.30 Flemingsstraat 

55 (Pluspunt)
.........................................................

Te huur: biertap
Alle merken bier

www.goedkoopdrank.nl
Reserveren:
 tel. 5738777

.........................................................
Het Pakhuis, 

een kring  loopwinkel 
waar van alles te koop 

is! Van serviezen en
 glaswerk tot meubels 

en van kleding tot boeken. 
De winkel is geopend 

op donvrijzat 1017 uur. 
Info: 06  53693409

Noorderduinweg 48,  
(Corodex) Zandvoort.

ZANDKORRELS INVULBON
Met ZandvoortPas korting op een zandkorrel

Particuliere zandkorrel €7,50
Met ZandvoortPas €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 zandkorrel €12,50 (excl.BTW)
Met ZandvoortPas €10,-
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, Kleine Krocht 2
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 verkeerde of onjuiste inhoud 
van Zandkorrels. Zet en typefouten voorbehouden. 

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

VAN AACKEN 
GLASZETTERSBEDRIJF 
levering en plaatsing alle glassoorten.

Nu OOK:
vernieuwen kozijnen & schilderwerk.

vrijblijvende offerte!
023-5720480 / 06-41374921
email: aacken@kpnmail.nl

Groot assortiment
zomerplanten

Van Stolbergweg 1 -  Tel. 57 170 93

ZANDKORRELS
Heerlijk…..

zomerbloemen
Specialist voor al uw bloemwerken.

APK KEURING
Alle merken vanaf € 29,-

vraag naar de voorwaarden

Bij grote beurt gratis!

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

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

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

Buitenschoolse opvang De Boomhut
 Voor-, tussen-, naschoolse en vakantie opvang.
Voor kinderen van groep 1 t/m 8
Openingstijden van 07.30 - 18.30 uur
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Zoekplaatje
Vorige week hadden we, naar aanleiding van 
zijn reactie op het Zoekplaatje, een bijzonder 
leuk gesprek met Kees Schuiten. Diverse bijna
men passeerden daarbij de revue zoals Sijtje 
Lappenkont, Vuissie en een verhaal wat in de 
familie de ronde doet hoe de familienaam 
Schuiten is ontstaan. Dat gaan we mogelijk nog 
eens uitgebreid in de Klink plaatsen. 

Deze week een nieuw zoekplaatje In het archief 
van het Genootschap Oud Zandvoort bevindt 
zich bijgaande afbeelding (bld12846) met daar
op een persoon die we regelmatig tegenkomen 
op foto’s en films. We zouden graag willen we
ten wie dit is. Reactie kunt u kwijt bij Cor Draijer 
op 063614 9717 (graag pas bellen na 19.00 uur) 

De foto wordt tevens op www.oudzandvoort.nl 
geplaatst, waar ook alle eerder gepubliceerde 
zoekplaatjes inmiddels staan.

bld12846

Verrassende tentoonstelling

Cubaans feest in De Krocht

Het Zandvoorts Museum is tot 8 augustus veranderd in 
Eva’s huis. In de tentoonstelling van Guajassy Bruijns Gal-
lindo spelen Facebook, Hyves en Twitter een belangrijke 
rol. Op Twitter vraagt Eva’s huis zich af: “Wie ben je nu en 
wie denk je over 20 jaar te zijn?” uw antwoord kunt u on-
line geven of in het gastenboek van het museum schrijven. 
De tentoonstelling is beslist een aanrader.     

Komende zaterdag 3 juli organiseert Galan.biz in De Krocht 
het evenement Fiesta Galante. Tijdens dit spetterende 
feest, dat de hele dag duurt, staat de interactie tussen de 
Cubaanse en Nederlandse cultuur centraal. 

door Nel Kerkman

Aan de wanden van het zaal
tje, waar normaal de schil
derijen met Zandvoortse 
afbeeldingen hangen, is een 
grote stamboom gemaakt 
waaraan de geportretteerde 
familie, vrienden en beken
den van Guajassy hangen. 
De Zandvoortse schilderijen 
en vitrine zijn verhuisd naar 
de voorzaal, direct bij de 
balie. De realistische kunst
werken met veelal vrouwen 
van beeldend kunstenares 
Guajassy komen fraai in de 
aangrenzende ruimte uit.

Vernissage
Afgelopen zondag stond 
Guajassy’s kunst letterlijk 
en figuurlijk in de warme 
belangstelling. Op het bui
tenplaatsje stonden geno
digden, familie en haar over
gekomen Braziliaanse vader 
Cyl in Braziliaanse tempera
turen te wachten op de ope
ning. In haar openingswoord 
gaf vriendin Nabila Perez 
aan dat de rode draad in de 
tentoonstelling is: het tast
bare geluk, erkenning met 
een stukje nostalgie. Ook 
heeft Guajassy aan mensen 
via Facebook gevraagd in 
‘gesprek’ te gaan met haar 
kunst. Daarna nodigde mu
seumbeheerder Sabine Huls 
de kunstenares uit om, door 
middel van het doorknippen 

Galan.biz is de onderneming 
van de Cubaanse componist 
en dirigent Jorge Martínez 
Galán. Door middel van per
formance en educatie pro
moot en verspreidt Galan.
biz de AfroCubaanse/
Caribische kunst en cultuur 
in Nederland.

Dit evenement staat in het te
ken van cultuur en natuurlijk 
veel (live)muziek als univer
sele taal. Een verrassend Latin 
feest met duidelijke meer
waarde! Er is een middagpro
gramma met onder andere 
een workshop AfroCubaanse 
koorzang, een dansworkshop, 
diverse lezingen, livemuziek 
door Tropical Trovador en pre
sentatie van Coro Cantoro, het 
eerste en enige Cubaanse 
koor in Nederland onder 
leiding van Jorge Martínez 
Galán. Het avondprogramma 
start met de tweede salsa
dansworkshop, zodat ieder

van een lint, de tentoonstel
ling te openen. Na de ver
nissage kreeg iedereen als 
geste Eva’s appel mee.

Geïnspireerd 
door mensen
De kunst van Guajassy is, zo
als ze zelf zegt: “Een wereld 
omgeven door hoop met het 
goede enerzijds door het 
alledaagse menselijke en 
anderzijds het betoverende 
exotische, waar herkenning 
en vervreemding met elkaar 
communiceren.” Verder is 
haar werk veelzijdig, zo zijn 
er doosjes (10x15 cm) met 
kleine objecten erin, veel 
schilderijen zijn voorzien van 
grappige minimale collages, 
geschilderde theepotten in 
gemengde techniek maar 
vooral veel kunstwerken met 
vrouwpersonen in allerlei 
situaties: in bad, in bed, in 
hangmat en met een servies 
op het hoofd. Eigenlijk moet 
je niet één maar minstens 
twee keer in alle rust de in
tentie achter het schilderij 
op je laten inwerken. 

De tentoonstelling van de 
Bra zil iaans/Nederlandse 
Gua jassy Bruijns Gallindo 
is tot 8 augustus te zien in 
het Zand voorts Mu seum, 
Swaluëstraat 1. Openings
tijden: woensdag tot en 
met zondag van 13.00 tot 
17.00 uur. 

een opgewarmd is voor een 
avond lekker swingen met 
livemuziek door Galan’s Latin 
Club, DJ Angel en een tweede 
optreden van Coro Cantoro.

Verder is er een kleine foto
expositie van de in 2008 
overleden fotograaf en Cuba
liefhebber Theo IJzermans 
en de verkoop van een spe
ciale collectie Cubaanse en 
Caribische Cd’s en Dvd’s.

Het  volledige programma 
en een overzicht van de en
treeprijzen kunt u vinden 
op de website www.galan.
biz/fiestagalante/fiesta.
htm. Vanwege de beperkte 
zaalcapaciteit is reserveren 
via corocantoro@hotmail.
com aanbevolen. Voor snelle 
beslissers is er de mogelijk
heid deel te nemen aan het 
LatijnsAmerikaanse buffet, 
dat geserveerd wordt tussen 
18.00 en 19.30 uur. 

Guajassy (L) samen met haar vriendin Nabila

Op golven van muziek
Voor de vijfde keer wordt op zaterdag 3 juli de zomerex-
positie om 14.30 uur in de Agathakerk aan de Grote Krocht 
geopend. Er zijn 24 beeldende kunstenaars die de uitda-
ging zijn aangegaan om het thema, dat van zichzelf beeld-
loos is, te verbeelden. Om het thema ‘Op golven van mu-
ziek’ te versterken, zingt en speelt gitarist Michael Knudde 
verschillende liedjes.

door Nel Kerkman

De tentoonstelling in 2009 
was ondanks het moei
lijke thema ‘Horen, Zien en 
Zwijgen’ een groot succes en 
er zijn verschillende kunst
werken verkocht. Dit jaar is 
het thema ‘Op golven van 
muziek’ zeer inspirerend 
en het zal ook gekoppeld 
worden met de oecumeni
sche kerkdiensten. De eerste 
dienst met passiemuziek is 
in maart geweest, de vol
gende is op 22 augustus, 
met praisemuziek, en op 10 
oktober staan de grogori
aanse gezangen centraal in 
de oecumenische dienst.

Diverse kunst
Bekende en aankomende 
kunstenaars hebben het the

ma bijzonder kunstzinnig in 
hun werken uitgebeeld. Het 
aanbod aan kunst is divers 
met niet alleen schilderijen 
en beeldhouwwerken maar 
ook poezie, keramiek, glas
werk, fotowerken en patch
work zijn tentoongesteld. 
Dus voor iedereen wat wils. 
Bij de kunstwerken hangt 
of staat de motivatie van de 
kunstenaar wat het thema 
hem/haar heeft geïnspi
reerd tot het maken van het 
kunstobject.

De zomerexpositie is op ie
dere zaterdag van 3 juli tot 
en met 28 augustus tussen 
14.00 en 17.00 uur geopend. 
Op zondag is de tentoon
stelling uiteraard ook te be
zichtigen na de kerkdienst/
viering in de Agathakerk.



Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week 
Maak elke 
woensdag,
donderdag en 
vrijdag gebruik 
van de 4 = 2 
actie en dage-
lijks van onze 
dagschotel

Hartelijk welkom in het

www.wapenvanzandvoort.nl 
Gasthuisplein 10

2042 JM Zandvoort 
Tel.: 023-8223780

Maandag en dinsdag gesloten

Medina Woninginrichters 

www.medina-woninginrichting.nl

023-531 78 40 
Haltestraat 56
2042 LP Zandvoort

Aanbieding voor de maand juli: Vouwgordijnen, 
alle merken, gratis meten, gratis plaatsen 10% korting.

(Vouw)gordijnen	 Tapijt
Vitrages	 Vinyl
Luxaflex	 Laminaat
Zonwering	 Parket

Wist u dat onze
web-shop geopend is?

www.de-bode.nl
Pashouders 5% korting

 Hele maand juli voor Pashouders:
Verse Lange Varkenshaas
100 gr. € 1,99 nu voor € 1,49

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

Rosé Festival
uIT ZuID AFRIKA   NIEL JOuBERT

Frisse, Licht-zoete, lekkere Rosé
Per fles: € 5,95 Nu 2 flessen voor € 8,95

TEGOEDBON 
VOOR 1 GRATIS 

ZANDKORREL

Bestel nu de ZandvoortPas 2010

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.

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

Betreft: Nieuwe ZandvoortPas (€ 7,50) 

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

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

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

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

Deze pas is geldig vanaf 1 januari 2010 tot en  
met 31 december 2010.

uw op naam gestelde ZandvoortPas 
wordt, tezamen met een welkomstkado, 
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.

Plony’s
Haarwinkel

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

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

ZandvoortPas houders 10% korting

    Walk of Fame
Voor Pashouders ter kennismaking
10% korting op de herenshawls

Bakkerstraat 2A, Zandvoort - 023-5735902
Geopend van dinsdag t/m zondag 
van 10.00- 19.00 uur
www.walkoffameshirts.nl



Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week 

Algemeen:
Autobedrijf Zandvoort - K. Onnesstraat 
Taxicentrale Fred Spronk - 023-8885588

Winkeliers: 
Bruna Balkenende - Grote Krocht
Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht
Kaashuis Tromp - Grote Krocht
Slagerij Horneman - Grote Krocht
Slagerij Vreeburg - Haltestraat

Verzorging en vrije tijd: 
Foto Menno Gorter - Grote Krocht
Massage bij Rosa - www.massagebijrosa.nl
Plony’s Haarwinkel - Kosterstraat
Toerkoop Reisbureau - Grote Krocht

Mode en trends: 
Belli E Ribelli Kinderkleding - Haltestraat
Bibi for Shoes - Kerkstraat
Blitzkickers - Haltestraat 61A
Graveer een keer - 023-888 77 58
Sea Optiek - Haltestraat
Walk of Fame - Bakkerstraat 2A

Wonen en onderhoud:  
Avenue Living & Giving - Kerkstraat
De Bode woonaccessoires - Kerkstraat
Koene Cleaning Service - 06-1432444
Medina woninginrichters - Haltestraat 
Marlène Sjerps Internet - 06-18868837
Versteege’s IJzerhandel - Pakveldstraat
Rep-it - 023-5719666 / 06-44696001

Horeca: 
Harocamo - Kerkstraat
Het Wapen van Zandvoort eten en drinken - 
Gasthuisplein 
Mollie & Co Restaurant - Verlengde Haltestraat
Open Golf Zandvoort - Duintjesveldweg 
Take Five aan Zee Restaurant - Strand nr 5
Zaras, Café Restaurant - Haltestraat

Lijst van deelnemende bedrijven 
(in alfabetische volgorde) 

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

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

Ondernemers opgelet:
Meedoen aan de ZandvoortPas 
vergroot uw vaste klantenkring

uw ZandvoortPas contactpersonen: Letty van den Brand: tel. 06-4342 9783 
 Gillis Kok: tel. 06-460 460 26

 Enkele voordelen voor u op een rijtje:
•  Ruim 1000 huishoudens zijn in het bezit van een zandvoortpas
•  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.zandvoortsecourant.nl/zandvoortpas
•  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…)
•  Ter ondersteuning zijn gratis toonbankstandaards en/of raamschildjes verkrijgbaar,  
 waarop u zelf uw  ZandvoortPas aanbiedingen kenbaar kunt maken
•  Vraag naar de zeer voordelige tarieven en de uitgebreide mogelijkheden 

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

15% korting 
op wenskaarten

Op vertoon van de ZandvoortPas in de maand juli

Kabel-internet/adsl installateur
helpt bij alle
PC-PROBLEMEN.
Advies en aanleg (draadloos) netwerk.
Ook avonden/weekend.
Rep-it, totaalservice voor
computergebruikers.
023-5719666 of 06-44696001.
Met garantie en KvK.

Startaanbieding:
Pashouders 25% korting

Voor Pashouders:
10% korting op alle ritten
(behalve actieritten)
023-8885588
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Zonnebrand, het is onlosmakelijk en bewezen verbonden met huidkanker. Mensen die 
zich regelmatig goed insmeren met een hoge factor zonnebrandcrème zullen minder 
snel een vorm van huidkanker krijgen dan anderen die dat minder goed doen of met een 
lage factor smeren. Wat is het nu eigenlijk? Zonnebrand is een rode, pijnlijke reactie van 
de huid wanneer deze te veel ultraviolette (=UV) straling heeft gekregen. Zonnebrand 
treedt bij mensen met een licht huidtype (huidtype I en II) na een kortere blootstelling 
aan de zon op dan bij mensen met een donker huidtype.

Zonnebaden in Zandvoort
&Heden  Verleden

Voor het onwaarschijnlijke 
geval, dat de wolken hun 
blokkade van de zon eens een 
hele dag zouden opheffen, 
volgen hier, van de hand van 
een medicus, enige gedrags-
lijnen die men ten aanzien 
van het zonnebaden in acht 
heeft te nemen wil men daar 
geen schadelijke gevolgen 
van ondervinden.

NU HET zomer is en de zon 
hoog in het zenith staat, is 
zonnebrand één van de veel 
voorkomende ongemakken, 
die van een zonnig weekend 
of vacantiedag het besluit 
vormen. Men kan ze dan zien, 
de enthousiaste zonnebaders 
met roodverbrande gezich-
ten, opgezwollen oogleden 
en fel verbrande armen. Zij 
zijn kennelijk „uitgeweest". 
Eenieder heeft wel eens de 

EEN WAARSCHUWING

pijnlijke ervaring opgedaan 
door zich te lang te laten 
„koesteren" door het zonne-
tje, hetgeen in feite identiek 
is met zich ziek te maken: 
men kan na hevige zonver-
branding misselijk, rillerig 
en koortsig, kortom ziek zijn.

DADELIJK na de winter, 
wanneer de huid niet of zeer 
weinig aan zon is blootge-
steld geweest, is het gevaar 
van verbranding het grootst. 
Men moet dan de huid gelei-
delijk laten wennen aan de in-
werking van de zonnestralen. 
Als het erg warm is, blijkt de 
schadelijke werking van de 
ultra-violette stralen sterk te 
zijn. Vooral echter aan zee is 
de werking der ultra-violette 
straling bij uitstek krachtig: 
aan het strand toch komen in 
de lucht minder stofdeeltjes 

voor; deze deeltjes plegen 
anders de ultraviolette stralen 
gedeeltelijk tegen te houden.

HOE MOET men de huid 
regelmatig aan de ultravi-
olette stralen wennen'? De 
eerste dag begint men slechts 
een korte tijd en laat men 
een klein gedeelte van het 
lichaam bestralen; de daarop 
volgende dagen langer en 
grotere gedeelten van het 
lichaam. Maar wat is „korte 
tijd”? Voor de één 5 minuten, 
voor de ander 10 minuten. 
Blonde mensen weten bij er-
varing, dat zij gevoeliger zijn 
voor de werking der ultra-vi-
olette stralen; zij verbranden 
dus eerder en worden over 
het algemeen moeilijker, al-
thans minder spoedig, bruin 
dan brunettes. Het bruin-
worden is, gelijk bekend, het 

De ligstoelen staan klaar voor de zonaanbidders | Foto: GOZ, bld12474

Zonnebaden blijft gevaarlijk | Foto: GOZ, bld02651

gevolg van pigmentvorming, 
opeenhoping van een soort 
kleurstof, die zich in de huid 
bevindt.

WIE DOOR eigen schade, 
heeft ervaren, dat hij vlug 
verbrandt, moet voortaan zijn 
huid met een dikke laag olie 
of crème beschermen. Olie 
absorbeert n.l. een deel der 
ultra-violette stralen. Glas 
houdt de ultra-violette stra-
len tegen; wie achter glas zit 
te zonnen, wordt niet bruin; 
er wordt geen vitamine D 
gevormd. Kwartsglas daar-
entegen laat de ultra-violette 
stralen wél door. Dit soort 
glas is echter zeer kostbaar. 
Het moge belangrijk zijn, dat 
men de huid tegen zonver-
branden beschermt door vet, 
olie of crème, nog belangrij-
ker is het vooral voor blonde 

mensen, dat dezen hun ogen 
tegen de ultra-violette stralen 
beschermen door een goede 
zonnebril. Indien men dit niet 
doet, zou het gezichtsvermo-
gen ernstig kunnen lijden.

IS EENMAAL de bruine 
kleur gevormd, dan is men 
veel beter bestand tegen de 
inwerking van de zonnestra-
len. Zo geeft de bruine huids-
kleur van negers en bewoners 
van de tropen een natuurlijke 
bescherming tegen de stra-
ling, die in de keerkringen 
zeer sterk is. Dit berust op de 
natuurlijke aanpassing van de 
mens aan de bestaande, c.q. 
gewijzigde omstandigheden. 
Mensen, die bruin worden, 
zijn ook beter bestand tegen 
het tropische klimaat dan 
blonde mensen, die niet of 
moeilijk bruin worden.

KORTE ZONNEBADEN 
hebben een genezende en 
activerende werking, terwijl 
te lange zonnebaden, zoals 
men uit ervaring weet, zeer 
vermoeiend zijn en uitput-
ten; bovendien verliest de 
huid haar elasticiteit, zij 
wordt droog, tanig en gaat 
trekken. Ook wanneer de zon 
achter de wolken verscholen 
is, bereiken ons ultra-violette 
stralen. Dit is de reden, waar-
om men op een bewolkte 
dag toch verbrand thuis kan 
komen van een fietstocht of 
van visgenoegens. Een ander 
gevaar, waarmede men ter-
dege rekening moet houden, 
is, dat men dadelijk, wanneer 
men warm is door het zon-
nebad, in het zilte nat gaat 
springen om af te koelen. 
Ook hier geldt „overdaad 
schaadt".

Zonnebrand wordt ver
oorzaakt door huidschade 
die wordt aangericht door 

de ultraviolette straling 
in zonlicht. Hoewel voor
al de ultraviolet B (UVB) 

straling de boosdoener 
is, kan ook UVA een bij
drage leveren aan het 

huidverbrandings proces.

De verbranding door de zon 
wordt behalve door rood
heid ook gekenmerkt wordt 
gekenmerkt door warmte, 
zwelling en pijn. Hoe ster
ker de zonverbranding, hoe 
meer deze laatst genoemde 
verschijnselen op de voor
grond zullen treden. In de 
lichtste gevallen zal alleen 

roodheid optreden. Deze 
verschijnselen ontstaan 
meestal enkele uren nadat 
de huid verbrand is. Is de 
schade uitgebreider kun
nen ook zwelling en bla
ren optreden. Uiteindelijk 
treedt schilfering van de 
huid op. Bij zeer ernstige 
zonverbrandingen kan door 
de massale ontsteking kan 
zelfs ontsteking ontstaan 

maar ook misselijkheid, 
hartkloppingen, hoofdpijn 
en braken komen voor.

Dat had men in vroeger tijd 
ook al door getuige een ar
tikel op de voorpagina van 
het Zandvoorts Nieuwsblad 
van 5 augustus 1950 waarin 
voor zonnebaden gewaar
schuwd wordt. Hieronder 
integraal het artikel.
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                                Eg Poster

over zijn en waarmee wij nog eenmaal per maand lunchen. 
Natuurlijk was ik ook lid, samen met Dick Toorenent, van de 
befaamde Beursbengels." Vanaf de oprichting in 1950 tot nu 
toe is Eg, evenals Jan Meyer, lid van Tennisclub Zandvoort 
en ook hier nam hij negen jaar lang de voorzittershamer 
ter hand. Toen het tennissen wat moeizamer ging, kon hij 
in 1982 lid worden van de Kennemer Golf & Country Club 
en de golfsport heeft hij tot voor kort met heel veel plezier 
en gezelligheid uitgeoefend. Helaas heeft zijn fysieke ge
zondheid enige tijd geleden een flinke knauw gekregen. Het 
begon met last van zijn knieën, maar een MRIscan wees uit
eindelijk uit, dat hij een infarct in zijn ruggenmerg bleek te 

hebben, waardoor het lopen steeds moeilijker wordt.

Gelukkig kan Eg terugzien op vele gewel
dige reizen naar sportevenementen 

over de hele wereld. Zo heeft hij drie 
Olympische Spelen bezocht: 1960 

in Rome, 1984 in Los Angelos en 
in 2000 in Sydney ook was hij 
bij de in alle opzichten onverge
telijke WKfinale in 1974 tussen 
Duitsland en Oranje en tennis
wedstrijden op Wimbledon.

Hoewel hij oorspronkelijk uit 
een CHUnest kwam, werd hij in 

1997 door de VVD gevraagd om op 
de groslijst te komen staan, hetgeen 

resulteerde in het raadslidmaatschap 
voor die partij in de periode 19982002. Na 

vier jaar politieke stilte hervatte hij, nu voor de 
Ouderen Partij Zandvoort het raadswerk, onder andere als 
voorzitter van de commissie Planning & Control. Hij vindt 
het jammer, dat hij bij de onlangs gehouden gemeente
raadsverkiezing niet werd herkozen, want hij mist het po
litieke toneel wel.

Alsof zijn leven niet al aardig gevuld was, heeft Eg nog meer
dere andere bestuursfuncties vervuld, zoals acht jaar lid 
van de Sportraad, is hij al vanaf de oprichting lid van de 
Rotaryclub Zandvoort en natuurlijk is hij ook daar voorzitter 
geweest en van 20022009 was hij nauw betrokken bij ZFM. 
Zonder meer een dorpsgenoot, die zich op vele terreinen als 
vrijwilliger heeft ingezet voor een prettige leef en woon
omgeving. Eg Poster blijft beslist betrokken bij ons dorp en 
daar zijn wij heel blij mee!

Dorpsgenoten

"Mijn vader was verzot op Zandvoort, maar wilde 
niet dat zijn kinderen allemaal naar dezelfde 
school of sportclub gingen. Zo ging een 
zusje hockeyen bij BDHC en een broer 
bij ZHC, terwijl een andere broer kort 
lid was bij Zandvoortmeeuwen 
en ik in 1949 bij HFC kwam te 
voetballen. En, hoewel hij ou
derling was in de Hervormde 
Kerk, moest ik naar de gerefor
meerde Julianaschool. Daarna 
ging ik naar de Bronstee Mulo 
in Heemstede, want een ‘we
tenschappelijke carrière’ zat er 
niet in", vertelt Eg met veel ple
zier. Zijn eerste baan in 1956 was 
bij de Amsterdamse Bank, doch na 
zes maanden vroeg Nico Slootjes hem 
op de beurs te komen en daar is hij zijn hele 
werkzame leven gebleven als hoekman in voor
al de scheepvaartsector. Ook heeft hij in 1959 een jaar in 
Johannesburg in ZuidAfrika gewoond, waar zijn oudste 
zusje woonde, waarna hij zijn diensttijd grotendeels door
bracht op de vliegbasis Twente.

Zijn vrouw Marjoleen, die wegens de gezonde lucht in 
Zandvoort was komen wonen, ontmoette hij in 1962 en uit 
hun huwelijk in 1966 werden dochter JoanMary en zoon 
Egbert (de achtste in de familie met die voornaam) geboren. 
Als je met Eg aan het praten bent, is het onvermijdelijk dat 
het onderwerp 'sport' ter tafel komt. "Ik kom, zoals gezegd, 
uit een echte sportfamilie. Bij de Koninklijke HFC heb ik tot 
mijn 50e gevoetbald als rechtsbuiten en ben ik tien jaar 
voorzitter geweest. Heel leuk was een speciaal competitie
team, FC Hondenkop genaamd, waarvan nu nog 20 man 

Eg Poster

door Erna Meijer

Het vrolijke gezicht van Egbertus Poster (69) prijkt deze 
week in de rubriek Dorpsgenoten. Op 3 augustus in Am-
sterdam in een notarisgezin met zes kinderen geboren, 
kwam hij al na 13 dagen in Zandvoort wonen en wel in de 
Kostverlorenstraat. In totaal heeft hij op vier verschillende 
adressen in deze straat gewoond. Het gezin moest ge-
durende de oorlog, evenals de familie Keislair, evacueren 
naar het pand Bloemenhove (later bekend als abortuskli-
niek) in Heemstede.

Weer

Temperatuur

Max 28 31-32 23 23-24

Min 14 18 17 15

Zon 85% 90% 70% 85%

Neerslag 10% 25% 55% 20%  

Wind z. 3-4 zzw. 4 w. 3-4 wzw. 3-4

Vrijdag heet op 
het Zandvoortse strand

Het weekend weerbericht van zandvoort en omgeving

De tropenwarmte die ons 
vanaf vandaag kan gaan 
bereiken heeft, hoe gek het 
ook moge klinken, te maken 
met een ongewoon diepe 
depressie nabij Ierland.
Aan de voorzijde gaat deze 
raddraaier met zuidenwin
den zeer warme lucht aan
voeren richting de Benelux 
en Duitsland. Tegelijkertijd 
vormt zich een hoge druk
gebied boven Midden
Europa en deels boven Zuid
Scandinavië. Als gevolg van 
deze samenwerking kan 
het ‘warmtekanon’ nog 
enige tijd in stelling blijven. 
De allerwarmste lucht komt 
waarschijnlijk uit boven 
Duitsland en Polen (tot wel 
3738 graden en tegen de 
recordwaarden) maar ook 
op het Zandvoortse strand 
is 32 graden niet onmo
gelijk op vrijdagmiddag. 
Mogelijk komt het zuiden 
van Nederland uit op afge
rond 35 graden boven het 
schroeihete zand.

Mocht Nederland dan in 
een verhit duel winnen 
van de Brazilianen krijgen 
we letterlijk Braziliaanse 
toestanden. Met name 
de nachten worden dan 

niet veel ‘frisser’ dan 1820 
graden in de bebouwde 
oorden. Het zijn vooral de 
dichtbebouwde wijken die 
de warmte nog lang vast
houden. Zit je buiten het 
dorp/stad is het wat koeler 
in de nacht. 

De kans is vrij groot dat 
het zomerweer zich, na 
een kleine dip in het week
end, weer herstelt. Een 
(flinke) onweersbui lijkt er 
vooral zaterdag in te zit
ten, maar grootschalig on
weer lijkt niet aan de orde. 
Waarschijnlijk komt al vrij 
rap een nieuwe uitloper van 
het Azorenhoog richting de 
Benelux en laat de atmos
feer stabiliseren. De echte 
warmte zijn we dan (tijde
lijk) kwijt. 

Medio volgende week zou 
het dan weer tropisch warm 
kunnen gaan worden, dus 
de zomer staat inmiddels 
goed op de kaart. Door de 
warmte loopt het badwa
ter natuurlijk op en is nu 16 
graden vlak langs de kust bij 
Zandvoort. Meer weerinfo is 
er op www.weerprimeur.nl

weerman Marc Putto 

Eindelijk is de zomer van 2010 op dreef en de rest van 
de week (het weekend incluis) behouden we het warme 
zomerweer. Weerkundig hebben we in ieder geval een 
bijzondere situatie deze laatste juniweek. De zomerse 
waarden van afgelopen zondag en maandag hadden 
voornamelijk te maken gehad met een goed ontwikkeld 
hoge drukgebiedje op de goede, zomervriendelijke plaats. 

 Do. Vr. Za. Zo. 

Ook onze trouwe krantenbezorgers gaan wel eens op vakantie. 
Daarom zoeken wij voor de komende vakantieperiode 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 



16

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

Shrek 3D
Hij versloeg een boze draak, 
redde een schone prinses en 
beschermde het koninkrijk 
van zijn schoonfamilie. 
Nu is Shrek een gewone 
familieman geworden. 
Verlangend naar de tijd 
waarin hij nog een ‘echte 
Oger’ was en dorpelin
gen de stuipen op het lijf 
joeg, laat hij zich over
halen tot een deal met 
de gladde praatjesma
ker Repelsteeltje. Shrek 
komt terecht in een akelige 
veranderde versie van Ver Heel Ver van Hier, waar Ogers op
gejaagd worden, Repelsteeltje koning is en waar hij en Fiona 
elkaar nooit ontmoet hebben. Het is nu aan Shrek om dit 
alles ongedaan te maken in de hoop zijn vrienden te red
den, de wereld te herstellen en zijn enige echte Ware Liefde 
terug te vinden.

Zondag
08.00 uur Countrytraxxx (H)
10.00 uur ZFM Jazz
12.00 uur Muziekboulevard
14.00 uur Zondag in Kennemerland
17.00 uur Zandvoortse Zaken 
18.00 uur Golden ZFM (H)
19.00 uur Bijzonder Zandvoort (H)
20.00 uur Inspiratieradio
21.00 uur Tep Zeppi
23.00 uur Het laatste Uur
Maandag
08.00 uur Zandvoort op Zaterdag (H)
11.00 uur De Watertoren
12.00 uur ZFM in de middag
18.00 uur Muziekkoerier
20.00 uur Golden ZFM
21.00 uur Knock Out FM
23.00 uur Het Laatste Uur (H)
Dinsdag
08.00 uur Zondag in Kennemerland (H)
11.00 uur De Watertoren
12.00 uur ZFM in de middag
18.00 uur Bijzonder Zandvoort
19.00 uur Zandvoortse Zaken
20.00 uur ZFM Jazz (H) 
22.00 uur Tussen Eb & Vloed
20.00 uur Gemeenteraad 
(eens per maand rechtstreeks verslag)
Woensdag
08.00 uur Vrijdagavond live (H)
10.00 uur De Watertoren
11.00 uur Inspiratieradio (H)
12.00 uur ZFM in de middag
14.00 uur De Vinyljaren
16.00 uur ZFM De Middag
18.00 uur Country tracks
20.00 uur ZFM Klassiek
22.00 uur Tussen Eb & Vloed

Donderdag
08.00 uur Goedenmorgen Zandvoort (H)
10.00 uur De Watertoren
12.00 uur ZFM in de middag
18.00 uur ZFM De Avond
20.00 uur Alternatieve FM
22.00 uur De Hoop
23.00 uur Tussen Eb & Vloed
Vrijdag
08.00 uur ZFM Jazz (H)
10.00 uur De Watertoren
12.00 uur ZFM in de middag
15.00 uur Eurobreakdown
17.00 uur Het weekend in
19.00 uur Vrijdagavond live
21.00 uur Sea It
Zaterdag
08.00 uur Toebak leeft 
10.00 uur Goedenmorgen Zandvoort
12.00 uur Muziekboulevard
14.00 uur Zandvoort op Zaterdag
17.00 uur Entertainment 4 you
19.00 uur Eurobreakdown (H)
21.00 The Groove Empire
23.00 Night Walk

Radio: 106.9
Kabel:  104.5 
Tekst TV:  Kanaal 45
Internet: 
www.zfmzandvoort.nl 

radio + tv

Pluspunt Zandvoort
Flemingstraat 55

023. 574 03 30
www.pluspuntzandvoort.nl

Peuters in Beweging 2 t/m 4 jaar
Samen met je (groot)ouders de wereld spelenderwijs verkennen
Woensdag 9:30 – 10:30  22 september t/m 1 december

Schermen 8 t/m 12 jaar
Woensdag 16:00 – 17:00 uur  22 september t/m 15 december

Website bouwen voor Kids
Vrijdag 16:00 – 17:30 uur  10 september t/m 22 oktober

Digitale Fotobewerking voor Kids
Vrijdag 16:00 – 17:30 uur 5 november t/m 10 december

Faalangst Training 9 t/m 12 jaar
Dinsdag 15:30 – 17:00 uur  20 september t/m 29 november

Sociale Vaardigheden 6 t/m 9 jaar
Dinsdag 15:30 – 17:00 uur  21 september t/m 30 november

Pimp up your bike / fietsreparatie
Vrijdag 17:15 – 18:45   5 november t/m 10 december

Workshop numerologie
Maandag 13:00 – 16:00  27 september

Omgaan met hyperventilatie / stress
Dinsdag 19:00 – 22:00 uur  28 september t/m 12 oktober

Yoga Actief
Dinsdag 10:00 – 11:30 uur
20:00 – 21:30 uur  5 oktober t/m 14 december

Hatha Yoga
Vrijdag 11:00 – 12:00 uur  24 september t/m 17 december

Spaans Beginners
Woensdag 19:00 – 20:30 22 september t/m 15 december
Spaans Beginners III en IV (licht gevorderd)
Woensdag 20:30 - 22:00  22 september t/m 15 december

Franse Conversatie I
Donderdag 16:45 – 17:15 30 september t/m 16 december
Franse Conversatie II
Donderdag 15:00 – 16:30 30 September t/m 16 december

Website bouwen en onderhouden
Woensdag 20:00 - 22:00 15 september t/m 20 oktober

Digitale fotobewerking
Donderdag 20:00 – 22:00  16 september t/m 21 oktober

Bridge voor beginners
Maandag 20:00 – 22:30 20 september t/m 29 november

Aquarelleren, Senioren computercursussen, 
Klussen voor vrouwen, 

Spreken in het openbaar, 
Boetseren en Beeldhouwen………….

Expositie van Kunstenaar 
Ger Daniels in diverse ruimtes

voor meer informatie en inschrijfformulieren: 
www.pluspuntzandvoort.nl of 023 574 03 30
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door Ilja NolteeKijk ‘m shinen

Jack Goedegebuure 
“Ik geniet er van als mensen 

plezier hebben op het sportveld”

Ik ontmoet Jack Goedegebuure op een zon-

overgoten terras bij een van de vele strand-

tenten die Zandvoort rijk is. Goedegebuure is 

42 jaar en al meer dan twintig jaar gelukkig 

met ‘zijn’ Susan. Samen hebben zij twee kin-

deren: Kim(5) en Nikki(4).

Goedegebuure is in 1968 geboren in Dordrecht 
en op zijn vijfde met zijn ouders naar Zandvoort 
verhuisd. Op zijn 22e leerde hij Susan kennen. 
Jack kwam aanvankelijk van een koude kermis 
thuis aangezien Susan voor een langere periode 
naar Connecticut (VS) vertrok om daar te wer
ken als aupair. Maar hij liet zich hier niet door 
weerhouden en is diverse malen in het vliegtuig 
gestapt om bij Susan te kunnen zijn. In deze tijd 
was het 'chatten' en het 'Skypen' nog niet inge
burgerd dus dat betekende, als Jack weer terug 
in Nederland was, voornamelijk corresponderen 
per brief.

Nadat Susan weer terug was uit de VS besloten 
zij al gauw om te gaan samenwonen. In 2005 
werd Kim geboren en Nikki kwam een jaar 
later het gezin versterken. Sinds 1990 werkt 
Goedegebuure bij een bedrijf in de automati
seringsbranche dat gespecialiseerd is in de agra
rische sector. Dit jaar werkt hij dus al 20 jaar met 
plezier bij dit bedrijf dat in Lisse gevestigd is.

In het Zandvoortse verenigingsleven is Jack 
geen onbekende. Allereerst is hij voorzitter van 
zaalvoetbalvereniging FC Zandvoort Noord. Hij 

door Arjen Schuiten

Ben jij al hip–tip

Ilj
a

column

Flirtation bij Beachclub Vroeger
Lekker flirten, dansen en uit je dak gaan op een vette line-up, Cointreaupolitan cocktails 
drinken, een optreden van de sexy Ellen ten Damme en een frisse duik in de zee of in het 
zwembad:  Flirtation on The Beach heeft het allemaal. Ga zaterdag 3 juli naar Beachclub 
Vroeger. Mis het niet!

 

Vrijdag 2 juli:
 Studio Soulrock 10 Years Tour bij Woodstock 69. Lekker 
relaxen van o.a. dj’s Steven Pieters, Esther Duijn & Carlos 
Valdes en Aron Freedman. Voor wie na afloop nog niet uit
gefeest is: de afterparty is in Club Stalker, met dj’s Michiel 
Tetteroo en Carlos Valdes en Aron Freedman. Tijd: 19.00 
tot 00.00 uur. Entree: Gratis. Afterparty Club Stalker: Tijd: 
00.00 tot 05.00 uur. Entree € 6 (deur € 8)

 Ben je gek op house en club? Dan is Beach Bangers bij 
BLM9 iets voor jou! Met o.a. Dyna, The Partysquad en Marc 
Benjamin en many many more!
Tijd: 16.00 tot 00.00 uur. Entree: € 12,50 (deur € 17,50)

Zondag 4 juli:
 Eindelijk is het zover: Bloomingdale XXL CD Release 
2010 gemixt door Bloomingdale boegbeeld Ricky Rivaro. 
De twee CD’s bevatten de typerende  zomerse beats en 
‘Bloomingdale sound’. Kom lekker dansen op de sounds 
van MC Gee, MC Chappell, Gregory (FR), Chuckie, Gregor 
Salto, Afrojack, Ricky Rivaro, Lucien Foort, Daniel Bovie & 
Roy Rox, Frederik Abas en Roul & Doors. Beperkt aantal 
kaarten, dus wees er snel bij! 
Tijd: 16.00 tot 00.00 uur. Entree: € 15

 Voor The Boulevard Festival wordt Beachclub Vroeger 
omgetoverd tot een Hawaiaans paradijs. Waan je in Hawai 
met de beste house en Latin house van nu. Er is geen spe
ciale dresscode, maar wel zo leuk als je iets vrolijk zomers 
aantrekt. Naast opzwepende house sounds, een specta
culaire lichtshow en sexy danseressen. 
Tijd: 14.00 tot 00.00 uur. Entree: € 10 (deur € 20)

door Sutiah van Netten

Ja hoor daar was die weer… 
Ons menneke uit het 
Groningse Bedum maakt 
hem waar! Rechts binnen
komen en links scoren, me
neer Robben, ’t is me wat. 
De strijd naar het kampi
oenschap is duidelijk, want 
voor ons kan er maar 1 de 
winnaar zijn! 
Zandvoort staat op zijn kop, 
oranje gekleurd en de span
ning is om te snijden… Grrrr 
grauwen de leeuwinnen 
vanaf hun rieten stoeltje 
bij Today@Twelve, een be
tere combinatie is er niet 
voor een vrouw. Heerlijk 
tot half vier in ’t zonnetje 
op het strand, waarna de 
bikini’s worden vervangen 
door oranje bavaria jurkjes 
(want in Zandvoort mag 
je die wel legaal dragen), 
zwarte tutu’s en gouden 
kettingen met onsss logo. 
Lekker Hollands dit, daar 
houden we van. Ik zeg: “We 
drinken er nog 1 en zin
gen lalalalala Kampioenu 
Kampioenu holé holé!” 
Wij zijn vrouwen die van 
voetbal houden en zelfs 
weten wat buitenspel is. Of 
ik het wil uitleggen? Geen 
commentaar. Wat fijn toch 
die voetbaltaal, zo zou het 
leven altijd moeten zijn. De 
mannen zijn tevreden met 
hun biertje, zo dames, wij 
kunnen voetbal kijken. Wij 
houden van het leven, de 
liefde en DE RUST (of was 
het toch lust?) De Jillzactie 
om de voetbalmannen het 
shirt te doen uittrekken 
na een spetterende actie 
is mislukt, maar dat doet 
ons niks, wij genieten van 
het voetbal, daar zijn geen 
ontblote bovenlijven voor 
nodig. Morgen moeten we 
weer en dat zal niet mak
kelijk worden, maar met 
zoveel mooie Zandvoortse 
vrouwen aan de zij moet 
het goed komen. Eigenlijk 
moet ik werken, maar ik 
voel wel al een verkoud
heidje opkomen, we kun
nen niets missen!
Dus: WE ZIJN ER WEER 
BIJ EN DAT IS PRIHIMA! Ilj

a

column
Vrouwen die van 
voetbal houden

Swingen op de beats van DJ ENOC en Shejay Patricia met MC Divalicious on vocals. De coolio 
combi DJ La Niña en MC Boogshe. DJ T’Amore maakt zijn debuur op Flirtation. Wie voor 17.00 
uur binnen is krijgt een Cointreaupolitan om een recordpoging te wagen voor het record ‘de 
meeste mensen die tegelijkertijd een cocktail shaken’. Zangeres Ellen ten Damme zal het 
startsein geven om massaal te gaan shaken. Dus, hoe meer shakers, des te beter! 

Wat is er nog meer te doen? De internationale hairstylisten Jeroen en Remi van het Keune 
‘Blend’ team zijn aanwezig om je een nieuwe coup te geven. Er is geen speciale dresscode. 
Maar als je kans wil maken op een hele leuke prijs, kleed je dan in de themakleuren witfuchsia 
om mee te doen met de Flirtation wedstrijd. De flirt met de coolste, mooiste en opvallendste 
witfuchsia outfit maakt direct kans op een plaatsje op de Flirtation 'Fiesta' boot die dit jaar 
meevaart met de Canal Parade op 
zaterdag 7 augustus. Er ligt ook nog 
een prijs klaar voor degene met de 
leukste outfit: een Hot Magenta Ford 
Fiesta, inclusief tankpas t.w.v. € 250. 
Don’t miss it! 

Zaterdag 3 juli, Beachclub Vroeger, 
Zeeweg 83, Bloem endaal. Kaarten 
zijn in de voorverkoop à € 15 te be
stellen via www.flirtation.nl en bij 
alle Free Record winkels. Aan de deur 
€ 20. For Women only! 

What’s Happening?

is trots op zijn club waar sportiviteit en gezellig
heid het credo is. Tevens is hij al enkele jaren trai
ner van de ‘overige senioren’ van SV Zandvoort. 
Daarnaast voetbalt hij zelf ook nog steeds.

Ook Susan is zeer sportief en voetbalt in de 
zaal bij Zandvoort Noord en loopt veel hard. 
Met zulke ouders kan het ook niet anders dan 
dat beide kinderen het fijn vinden om buiten 
te spelen en te sporten. In de zomermaanden 
is Goedegebuure samen met zijn gezin veel op 
het strand te vinden. Susan heeft de beschikking 
over een catamaran en zodra het weer het toe
laat genieten zij en de kinderen van het zonnetje 
of nemen zij een verfrissende duik in de zee.

De ambitie van Goedegebuure is, naast de ge
zondheid van zijn familie op peil te houden, om 
nog tot op late leeftijd te kunnen sporten en sa
men met zijn gezin te kunnen genieten van het 
leven. Daarnaast vindt hij het een voorrecht om 
mensen bij elkaar te brengen en zal hij zeker op 
bestuurlijk niveau actief blijven. We bestelden 
nog een ‘café latte’ en waren het erover eens 
dat het leven in Zandvoort heel goed is als het 
zonnetje schijnt.
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Courant 
Zandvoortse 

De informatie pagina van de sportraad
www.sportinzandvoort.nl

De jeugdige turners, en 
hun familie, weerstonden 
deze dag de verleiding om 
de poulewedstrijd van het 
Nederlands elftal tegen 
Japan op Tv te volgen. Aan 
het einde van de dag werd 

Voor de afgelopen gemeen
teraadsverkiezingen was het 
al duidelijk dat een viertal le
den van de Sportraad na de 
verkiezingen niet meer te
rug mocht keren. Voorzitter 
Wim Buchel, secretaris Ben 
Zonneveld en de leden Kees 
Annema en Joop van Nes 
hadden allemaal 2 periodes, 
gedeeltelijk, in het adviesor
gaan gezeten, het maximum 
dat is toegestaan. Ook pen
ningmeester Leo Miezenbeek 
moet de Sportraad verlaten. 

duidelijk dat uit 
de groep met de 
jongste recrean
ten, tot geboor
t e j a a r  2 0 0 3 , 
Milou Velde het 
beste had ge
presteerd. In de 
groep van 2002 
was dat Amber. 

In de groep 2001 won Pernille 
Tan en in de groep van 2000 
werd Sharon Vos nummer 1e. 
In de klasse tot 1999 mocht 
Caitlin Smith de eerste prijs 
in ontvangst nemen en in de 
wedstrijdgroep werd Scarlet 

Hij wordt voor oppositiepartij 
GBZ buitengewoon commis
sielid en ook dan mag men 
niet meer zitting hebben in 
de Sportraad. 

Via een sollicitatieprocedure 
heeft sportwethouder Gert 
Toonen een viertal nieuwe le
den aangewezen, die op een 

Turnkampioenschappen OSS Nieuwe samenstelling 
Zandvoortse SportraadZaterdag 19 juni werd in de Korverhal door turnvereni-

ging OSS het jaarlijkse turnkampioenschap gehouden. 8 
jongens en 68 meiden vertoonden hun beste oefeningen 
op de onderdelen brug, balk, sprong en vloer. De indivi-
duele prestaties op elk van deze onderdelen werden bij 
elkaar opgeteld, waarna Zandvoorts beste turner of turn-
ster van 2010 bekend werd.

Ondanks de moeilijke tijd die er misschien aankomt voor 
de Zandvoortse Sportraad, heeft het college toch een vier-
tal nieuwe leden aangewezen. De Sportraad zou zomaar 
op de wip kunnen zitten in verband met de grootschalige 
bezuinigingsoperatie waar de Zandvoortse gemeente voor 
staat. In de Voorjaarsnota is de mogelijk open gelaten om 
de subsidie voor de Sportraad te schrappen.

later tijdstip worden geïn
stalleerd. De vier nieuwe 
leden zijn John Lemmens 
(voetbal), Maarten Minkman 
(volleybal en watersport), 
Leo Steegman (voetbal) en 
‘last but zeker not least’ Teun 
Vastenhouw die zich bij ZSC 
bezighoudt met onder an
der handbal. Naast volley
bal en watersportenthou
siasteling heeft Minkman 
Bewegingswetenschappen 
gestudeerd en dat is mooi 
meegenomen. Wanneer de 
leden geïnstalleerd zullen 
worden is nog niet duidelijk, 
evenals hoe het dagelijks be
stuur eruit zal gaan zien.

van de Broek 1e. Zij werd daar
mee ook algemeen kampi
oen bij de recreatiegroepen. 
Bij de jongens werd in twee 
leeftijdsgroepen om de prij
zen gestreden. Bij de jongste 
jongens werd Victor van der 
Werff 1e en de categorie oud
ste jongens werd met slechts 
0.05 punt verschil gewon
nen door de jongste van die 
groep, Ingo Ipenburg. 

Bij de wedstrijdgroep werd 
in drie categorieën geturnd 
en wel per moeilijkheids
categorie. Thirza Versteege 
werd hierin eerste. Bij de 
tweede categorie was Lude 
Liezenberg de beste en bij de 
laatste meisjes kwamen de 
zusjes Nicky en Marsja van 
Marle als nummer 1 en 2 uit 
de bus. Nicky van Marle daar
door tot algemeen kampioen 
uitgeroepen.



Zandvoortse Courant • nummer 26 • 01 juli 2010

19

Zandvoort à la carte is een maandelijkse rubriek van de Zandvoortse Courant 
waarin wij de restaurants die Zandvoort rijk is aan u voor willen stellen. Joop 
van Nes zal aan de hand van zijn indrukken van het etablissement, gesprekken 
met de eigenaren, exploitanten of chef-koks en een analyse van de kaart u 
een beeld geven van dit restaurant. De volgorde die uw recensent aanhoudt, is 
puur willekeurig en niet beïnvloedbaar.

Grand Café XL
Een nieuwe naam, een heel mooi interieur, een prachtig 
terras volop in de zon en schitterend gelegen aan een van 
de mooiste pleinen van Zandvoort. We gaan deze maand 
naar XL aan het Kerkplein. XL is een combinatie van grand 
café, hotel en restaurant.

Het kan de regelmatige bezoeker van XL niet ontgaan zijn dat 
er al enkele weken keihard gewerkt wordt om dit mooie bedrijf 
weer op zijn voeten te zetten. Er wordt de hele dag schoonge
maakt en hier en daar loopt iemand te sleutelen. Het is Mike, 
Hanny en Max Aardewerk, de nieuwe eigenaren, er alles aan ge
legen om de gasten zich weer thuis te laten voelen. “Natuurlijk 
zijn er de nodige kinderziekten maar die zijn er om weggewerkt 
te worden. Wij zorgen voor een eerlijk product”, zegt Aardewerk 
senior.

Het gezellige XL is verdeeld in een paar natuurlijke segmenten. 
In iedere hoek kan men gezellig vertoeven en van de drankjes 
genieten die de zeer vriendelijke bediening snel en professioneel 
serveert. Topper in de zomer is bij uitstek het grote terras dat op 
het zuiden gericht is en dus de hele dag door de zonnestralen 
wordt beschenen. Het pand behelst ook 9 hotelkamers. Hotel 
XL, dat volgens de uitbaters per 1 juli weer open gaat, wordt een 
prima uitbreiding van het beddenbestand in het toeristische 
Zandvoort.

Voor het grand café/ restaurant is er een nieuwe kaart gekomen, 
zowel voor de dag als voor het diner. “Wij hebben behoorlijk 
gesnoeid in de bestaande kaart, die wel erg uitgebreid was. 
Bij ons staan er veel minder gerechten op maar wel allemaal 
goudeerlijk en zeer smakelijk”, vertelt Hanny. En ze heeft het 
gelijk aan haar hand. Een te lange kaart zorgt sowieso voor 
kwaliteitsproblemen die moeilijk te voorkomen zijn. Nu, met 
een aantal sterke gerechten kan de keuken op top inzetten en 
dat doen ze dan ook.

Dagkaart
De dagkaart kent een aantal standaard gerechten die echter 
door hun presentatie afwijken van het gemiddelde restaurant. 
Heel aantrekkelijk zijn de tostini’s. Een tostini is een combinatie 
van mals brood met een smeuïge vulling dat op een grill wordt 

Zandvoort à la carte

bereid. De klassieker heeft een vulling van ham, extra belegen 
en jonge kaas. Deze heerlijke snack is geschikt voor tussendoor, 
maar ook voor de lunch. Bij XL staat onder andere een ‘duivelse’ 
tostini, met pittig gehakt en kaas (€ 5,50) broederlijk naast een 
tostini met Mozzarella, tomaat en pesto (zeg maar Caprese, 
voor € 5,95) op de kaart. Maar ook de tostini met gerookte kip 
kaas, tomaat en ui met mosterdsaus (€ 5,95) zal zeer zeker voor 
een uitstekende lunch zorgen. Speciaal voor de kleintjes die 
met mama mee gaan lunchen, serveert XL een zacht broodje 
met naar keuze hagelslag, chocoladepasta of pindakaas (€ 2). 
De luxe broodjes zijn een eyecatcher. Wat dacht u van een XL 
bol (wit of bruin) belegd met tonijnsalade, ei, kappertjes en au
gurkjes (€ 6,95)? Of belegd met geitenkaas en pijnboompitten, 
overgoten met honing (€ 6,95)? Of met carpaccio, Parmezaanse 
kaas en pijnboompitjes (€ 7,95)? Zou zo ik nog een poosje door 
kunnen gaan. Doe ik echter niet want ook andere gerech
ten schreeuwen om aandacht. Zo staat er ook Vitello Tonato  
(€ 7,95!), een combinatie van zalvend geroerde tonijnmayonaise 
met flinterdun gesneden, roze gebraden kalfsfricandeau op de 
kaart, een van mijn favoriete lunchgerechten. En de oerHollan
der die niet buiten zijn uitsmijter of omelet kan, is eveneens bij 
XL aan het goede adres.

Dinerkaart
De voorgerechten van de dinerkaart laten zien dat de koks van 
XL wel wat in hun mars hebben. Van het traditionele ham met 
meloen (HOERA!) tot een mooie carpaccio van tonijn en van 
de garnalenkroketjes van de firma Holtkamp (de beste!) tot 
Yakatori (kipspiesjes in Oosterse saus), er is voor ieder wat wils. 
De prijzen liggen tussen de € 6,95 en € 11,95. Kunt u geen keuze 
maken, vraagt u dan naar de koude (€ 11,95) of de warme proe
verij XL (€ 12,95), combinaties van 4 verschillen voorgerechtjes 
uit de kaart.

Aan de ‘viskant’ direct een van de lekkerste gerechten, de gebak
ken zeetong. XL serveert deze 400 gram zware lekkernij in de bo
ter gebakken, samen met een frisse salade voor slechts € 19,95. 
Opvallend is ook de bereiding van de tonijnsteak. Deze wordt 
gebakken met citroenpeper en geserveerd met verse groenten. 
Voor de liefhebber zijn er gamba’s, 8 gepelde in pikante saus (€ 
19,95). De vleesgerechten kennen een aantal echte grand café 
gerechten. Maar de super hamburger ‘American style’ (€ 12,95), 
de Spare ribs met 3 sausjes en frites (€ 14,95) en de saté van de 
haas, met seroendeng, kroepoek en frites (€ 15,95) zijn toch weer 
anders bereid dan anders, in de eigen XLstijl dus. Daarnaast 
kan met kiezen uit een mooie kogelbiefstuk met roergebakken 
groeten en frites met een keuzes uit een drietal sauzen/garni
tuur (€ 16,95) of entrecote Café de Paris met seizoengroenten 
en frites (€ 18,95). 

Grand Café XL, Kerkplein 8, is dagelijks geopend vanaf 08.30 uur 
voor een meer dan voortreffelijk en uitgebreid ontbijt. De keuken 
sluit om 22.30 uur, maar het grand café is geopend tot 03.00 uur. 
Reserveringen en meer informatie, bijvoorbeeld voor groepen, 
kunt u krijgen via tel. 5712252. De website www.xlzandvoort.nl 
is sinds kort online maar is nog niet helemaal klaar.

door Joop van Nes jr.

Wie wel eens rond het middaguur in de duinen in Zand-
voort Noord gaat wandelen, is ongetwijfeld een aantrekke-
lijke jonge vrouw tegengekomen, omringd door een aantal 
dartelende honden. Haar naam is Natascha Daniëls (29 en 
in Zandvoort opgegroeid). Ruim vier jaar geleden besloot zij 
de stap te wagen en is zij begonnen met de uitlaatservice.

Na het eerste contact voert 
zij een kennismakingsge
sprek en wordt met de hond 
een 'proefwandeling' gehou
den. Het is namelijk heel be
langrijk dat de hond sociaal 
is en in de groep kan passen. 
“Maar op den duur leer je 
een hond 'lezen', omdat ze 
alles via lichaamstaal uiten. 
Zowel met de honden als 
met de baasjes wordt een 
band opgebouwd en moet 
er sprake zijn van vertrou
wen”, aldus Daniëls.

"De honden worden thuis 
opgehaald. Ik heb in de 
meeste gevallen de sleutels 
van het huis en in een goede 
bestelbus met een aantal 
banken rij ik naar Noord. Wij 
lopen het hele jaar door dan 
gemiddeld een uur, waarbij 
soms zelfs andere mensen 
voor de gezelligheid aan
sluiten. Uiteraard worden 
de dieren ook weer thuis 
gebracht. Ik controleer dan 
meteen of er genoeg water 
en voer staat. Qua tijden is 
alles bespreekbaar: het kan 
van 1 tot 5 keer per week 
en mocht het een keer no
dig zijn zelfs in het week
end", meldt ze. Natascha 
werkt met rittenkaarten: 
een 10rittenkaart kost  
€ 95 en een 20rittenkaart 
€ 185. Bij een tweede hond 
op hetzelfde adres krijgt u 

Hondenuitlaatservice 
Natascha Daniëls

20% korting. Een 'enkeltje' 
kost € 10. 

Daarnaast heeft zij nog een 
andere passie: de bullterri
ers! Je vindt ze mooi of lelijk, 
een tussenweg is er niet. 
“Het zijn die witte honden 
met een lange, spitse snuit 
en kleine 'geniepige' oogjes”, 
beschrijft ze ze zelf. “Helaas 
heeft dit ras onterecht een 
slechte naam, omdat het 
vaak verward wordt met de 
vervaarlijke pitbull, die een 
vierkante kop heeft. Het zijn 
echter lieve, vrolijke, zeer 
kindvriendelijke honden 
met een hoge pijngrens.” 
Natascha heeft in haar offi
ciële kennel ‘Seaside bully's’ 
nu vier bullterriërs, waarmee 
zij shows loopt en de vele ge
wonnen bekers geven aan 
dat zij goed is. Zij is lid van de 
rasvereniging en hoopt bin
nenkort een tweede nestje 
te krijgen. Om te zijner tijd 
haar grote droom te kunnen 
beginnen, een eigen dieren
pension, volgt zij nu de op
leiding "Vakbekwaamheid 
honden en kattenbesluit".

Natascha Daniëls, Lorentz
straat 20, tel. 0641556141. 
Meer informatie vindt u op: 
www.seasidebullys.nl, waar 
onder 'seaside dogs' alle in
formatie verkregen kan wor
den over de uitlaatservice.

door Erna Meijer
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1/2 rode paprika,
1/2 komkommer,
30 g gemalen amandelen,
250 g rijpe tomaten,
1 sjalotje,
1 teentje knoflook,

1 stengel bleekselderij,
50 ml olijfolie + 
 extra voor het bakken,
rode wijnazijn,
suiker,
1 pak Alpro sojareepjes 

Bereiding:
Houd een klein beetje paprika, komkommer, amandelen en tomaat achter en hak de 
rest in kleine blokjes. Hak ook de sjalot, knoflook en bleekselderij en pureer ze samen 
met de olijfolie en 150 ml water in een keukenmachine tot een gladde massa. Breng 
die op smaak met rode wijnazijn, suiker, zout en vers gemalen zwarte peper. Bak de 
Alpro sojareepjes op het laatste moment. Strooi de reepjes en de rest van de garnituur 
over de soep. Lekker met boerenbrood.

Benodigdheden:

Kook eens anders
Recept Recept

ko
ok

ru
br

ie
k

Deze week maar weer eens een vegetarisch gerecht. 
Het komt steeds meer voor dat Nederlanders een vegetarisch dag in de week nemen en 

dan komt met de zomer volop aanwezig dit bijzondere Spaanse recept goed van pas.

Gazpacho met reepjes en Alpro soja/yoghurtvariatie
Voorgerecht voor 4 personen

 pittig of licht gekruid (of  
een zelfde product van 

 een andere fabrikant),
1 eetlepel Alpro soja/

yoghurtvariatie naturel 
voor de garnering.

Dier van de Week
“Kijk dan wat een knappe jongen, die Fortuna. Hij kan 
zo ontzettend schattig kijken. Fortuna, ‘Fortis’ voor in-
timi, is een Turkse herder van 4,5 jaar. Lief voor iedereen 
die met iets lekkers langs komt lopen, wel te verstaan. 
Welnu hij heeft geluk, want de meeste verzorgers heb-
ben altijd wel iets lekkers in hun zak”, beschrijft Dieren-
asiel Kennemerland deze viervoeter. Het is dan ook echt 
een ‘plaatje’ van een hond.

Fortuna maakt zich bijna nergens druk om en loopt als 
een lammetje met je mee. Let wel: bijna! Als hij een andere reu ziet, zie je ineens 
een hele andere kant van Fortis. Dan kan hij zich ontzettend druk maken, en niet 
omdat hij zo graag wil spelen! Met teefjes wil hij wel graag socializen en toont ze 
al zijn charme. Ook met katten gaat hij goed om. Dierenasiel Kennemerland zoekt 
voor deze prachtige jongen een huis met een grote tuin, waar hij de ruimte heeft, 
bij mensen die lekker met hem op stap gaan en hem veel knuffelen en wat lekkers 
toesteken!

Bent u geïnteresseerd in Fortuna en wilt u eens nader kennis komen maken, gaat u 
dan kijken in dierenasiel Kennemerland aan de Keesomstraat 5, tel. 5713888. Meer 
informatie is te vinden op de website: http://asielzandvoort.dierenbescherming.nl/

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 vlak
je naast de rij of boven de kolom. 
Indien u in een donker vlakje bij
voorbeeld 4\8 ziet staan, bete
kent dat u vertikaal op 4 moet 
uitkomen en horizontaal op 8. 
Let op: er zijn soms meerdere 
oplossingen mogelijk.

   17 21       12 6

 16         11 22\5    

 10     21 11\23        

   24           25 

   8       15\11      

   15     12\15        

   11 12\21           9

 25           7    

 12           13

De oplossing staat elders op deze pagina

De bedoeling van de breinbreker 
is de rekenkundige som op zo een 
manier op te lossen dat hij klopt. 
Gelijke letters zijn gelijke cijfers.
 

Brein
breke

rBreinbreker
Breinbreker Brein

breke
r

 KHGD   F     HHE  
    :   =    
  -   x   +  
  KHD   KGC     DED
    +   =    
             
  KDDC   ACC   ADC  
    -   =    

De oplossing staat elders op deze pagina

     17 21         12 6

 16 9 7     11 22\5 4 1

 10 8 2 21 11\23 4 6 8 5

   24 3 1 8 7 5 25  

   8 1 4 3 15\11 3 8  

   15 8 7 12\15 6 7 2  

   11 12\21 3 4 9 1 4 9

 25 2 9 6 8   7 5 2

 12 9 3       13 6 7

Oplossing Kakuro

 1352 : 4 = 338
         
 -   x   + 
 132 + 150 = 282
         
 =   =   =
 1220 - 600 = 620

Oplossing Breinbreker

Wandelexcursie
Zondag 4 juli organiseert het IVN Zuid-Kennemerland een 
natuurwandeling. De wandeling gaat over het Wurmen-
veld en het Kraansvlak naar Bloemendaal aan Zee en weer 
terug via het Duinpieperpad met zijn unieke zeedorpen-
landschap en natte duinvalleien. 

Het Kraansvlak (duingebied 
achter Zandvoort) is een mooi 
gebied en beroemd om zijn 
bijzondere plantenrijkdom. 
Het gebied wordt geken
merkt door aardappelveldjes 
en het oude zeedorpenland
schap met verstuivingen, ver
oorzaakt door de zoute, harde 
zeewind. En wie weet mis
schien ziet u in de verte wel 
een wisent lopen! 

Vertrekpunt: vanaf het spoor
fietstunneltje in Zandvoort
Noord, met de fiets bereikbaar 
via het Visserspad. Bereikbaar 
met de auto via Zandvoort
Noord, einde Wattstraat. 
Verrekijker, eten en drinken 
meenemen. Deelname is gra
tis en vertrek is om 18.00 uur 
(tot 22.00 uur).

www.sportinzandvoort.nl
“Sport is goed voor lichaam en geest”
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Mensen die de zorg voor een naaste zoals familielid, buur of vriend op zich genomen hebben, 
heten mantelzorgers. Maar vaak zijn deze mensen zich dat helemaal niet bewust. Voor deze 
mensen is er professionele ondersteuning.

Ondersteuning voor mantelzorgers

Oproep voor reünie Mariaschool

seniorenpagina
Heeft u tips? Mail dan naar senioren@zandvoortsecourant.nl

Mantelzorg kan een zware 
belasting zijn, per slot van 
rekening is men dit 24 uur 
per dag. Zowel lichamelijk 
als geestelijk is men er con
stant mee bezig. Soms kan dit 
leiden tot stress en ontstaat 
er een overspannen mantel
zorger, die dan weer zelf zorg 
nodig heeft. Om dat te voor
komen zijn er organisaties die 
deze mensen willen en kun
nen begeleiden, ondersteu
nen en vooral ontlasten, door 
hun taken wat te verlichten. 
Eén daarvan is Tandem voor 
de regio Midden en Zuid 
Kennemerland.

De vrijwilligers van Tandem 
helpen de mantelzorger met 
het opzetten van een netwerk 
of nemen tijdelijk de zorg over 
van de mantelzorger. Ook de 
vrijwilligers van Pluspunt hel
pen daarbij. Tandem spant 
zich in om bekendheid te ge
ven aan de organisatie. Zo is 
er bijvoorbeeld de vrijwilligers 
die via de telefoon of bij de 

Frank Geusebroek, René 
Rubeling en Ron Versteege 
zijn op zoek naar hun klas
genoten van de zesde klas 
van de Mariaschool uit 1970. 
Zij willen op 3 oktober aan

mensen thuis in contact ko
men met mantelzorgers. De 
vrijwilligers krijgen handvat
ten aangereikt hoe ze kunnen 
handelen. Uiteraard is er het 
luisterend oor, het signaleren 
van problemen en het even
tueel doorgeven van deze 
signalen aan de professione
le hulpverleners. Bij Pluspunt 
hebben ze daar o.a. de senio
renadviseur. Die kan dan con
tact opnemen voor een nader 
gesprek om knelpunten weg 
te kunnen nemen. Vaak denkt 
men: dat doe ik zelf wel of ik 
weet niet waar ik moet aan
kloppen. Dan zijn er dus de 
hulptroepen. Tandem geeft 
informatie, ondersteuning 
en advies aan mantelzorgers.

Er zijn mantelzorgmakelaars 
die regeltaken kunnen over
nemen, zoals aanvragen re
gelen, formulieren invullen 
enz. Er zijn vrijwilligers die 
de mantelzorgers kunnen 
ontlasten door taken over te 
nemen. Buddy’s die chronisch 

zieken ondersteuning en be
geleiding geven. Tijdelijke 
opname in een verzorgings
tehuis kan geregeld worden.

Dan is er ook nog de lande
lijke vrijwilligersorganisatie 
‘handen in huis’. Die zet voor 
minimaal 3 etmalen vrijwilli
gers in bij chronisch zieken of 
mensen met een beperking, 
zodat de mantelzorger een 
aantal dagen met een gerust 
hart weg kan gaan. Dit kan 
zijn voor familiebezoek, va
kantie of wanneer de man
telzorger zelf een paar dagen 
moet worden opgenomen in 
een ziekenhuis. Dit wordt bij 
de meeste zorgverzekeraars 
vergoed. Maar vooral het 
meedenken staat voorop. 
Oplossingen zoeken.

Lotgenotengroep 
Tandem start in het na
jaar  in samenwerking met 
Steunpunt OOK Zandvoort 
een lotgenotengroep in 
Zandvoort. Er is gebleken, dat 

veel mantelzorgers behoefte 
hebben om hun gevoelens 
en ervaringen te delen met 
andere mantelzorgers. Als 
mantelzorger kunt u het 
gevoel hebben om er alleen 
voor te staan. Er zijn al diver
se lotgenotengroepen, met 
maximaal 8 deelnemers, in 
de regio. Deze komen eens 
in de zes weken op een mid
dag of avond 21/2 tot 3 uur bij 
elkaar om te praten over hun 
situatie. De bijeenkomsten 
behandelen verschillende 
onderwerpen, dus elke keer 
een bepaald thema. Ideeën 
en tips worden dan ook uitge
wisseld. Zo een groep wordt 
begeleid door een speciaal 
opgeleide, en vaak vrijwillige, 
coach van Tandem. Er zijn 
geen kosten verbonden aan 
het deelnemen. Voorafgaand 
zal een mantelzorgconsulent 
een kennismakingsgesprek 
met u hebben. Het advies dat 
meegegeven wordt is vaak: 
aanvaard de situatie, maar 
vraag op tijd hulp aan.

U kunt zich opgeven via: 
info@tandemzorg.nl of bellen 
naar 0238910610. Het adres 
is: Kleermakerstraat 51a, 1991 
JL Velserbroek. Over plaats en 
tijdstip wordt overlegd met 
de deelnemers. Meer infor
matie over Tandem kunt u 
vinden op www.tandemzorg.
nl.  Indien u uw naaste niet al
leen kan laten, kunt u via de 
Plusdienst een vrijwilliger 
aanvragen, die bij uw naaste 
blijft, zodat u met een gerust 
gevoel de groep kan bezoe
ken. Ook kunt u de belbus 
bellen als u problemen heeft 
met vervoer. Plusdienst van 
OOK Zandvoort: 0235717373. 

Het is al weer even geleden 
dat u nieuws uit Huis in de 
Duinen mocht lezen. Na
tuur lijk verschijnen er met 
regelmaat leuke artikelen 
over onze activiteiten voor 
bewoners en wijkbewo
ners, maar mijn bijdrage is 
al weer 2 maanden geleden.

Waar of niet waar? Toen ik 
nu bijna een jaar geleden 
begon in Zandvoort kreeg 
ik mee dat in Zandvoort 
negatief over Huis in de 
Duinen wordt gedacht en 
gesproken. Met de bijdrage 
in de Zandvoortse Courant 
hoopte ik het tegendeel te 
kunnen laten zien. Huis in 
de Duinen is een leuke plek 
om te zijn en te wonen en 
er werken enthousiaste 
mensen en betrokken vrij
willigers. Er gebeurt ook 
veel, dat is waar, en ook in 
Huis in de Duinen zouden 
we liever meer willen dan 
mogelijk is.

Toch werd ik vorige week 
weer aangesproken door 
een medewerker met het 
bericht dat in Zandvoort 
het verhaal gaat dat de 
bewoners in Huis in de 

Duinen twee dagen niet te 
eten hebben gekregen en 
dat binnenkort het restau
rant gesloten wordt. Dat is 
niet waar en dus onjuist!

Hoe komt dat toch? Ook 
door hier met regelmaat 
iedereen mee te nemen 
in de ontwikkelingen en 
veranderingen, blijken 
verhalen toch een eigen 
leven te krijgen. Is het de 
warmte die ons vreemd 
doet reageren of hoort dit 
gewoon bij Zandvoort en 
moet ik mij daar niet druk 
om maken? Het doet pijn 
en niet alleen mij maar ook 
de mensen die in Huis in de 
Duinen wonen en werken, 
dus maak ik mij wel druk. 

Laten we daarom afspreken 
dat als er wat is, dan meld 
ik het u persoonlijk en als u 
desondanks toch iets hoort, 
vraag het dan aan mij of 
stuur een emailbericht 
naar r.nijhuis@zorgcontact.
nl. U krijgt dan het juiste 
antwoord en laten we sa
men proberen trots te zijn 
op ‘ons’ Huis in de Duinen.

Ron Nijhuis, locatiemanager

N I E UWS  VA N 
HuIS IN DE DuINEN

staande een reünie/borrel 
georganiseren voor de twee 
zesde klassen die in 1970 de 
Mariaschool hebben ver
laten voor de middelbare 
school. De namen van de 

meeste medeleerlingen zijn 
grotendeels wel bekend, 
maar een hoop huidige (e
mail)adressen helaas niet. 
Bij deze het verzoek aan be
trokken om een mailbericht 

te sturen naar het mailadres 
Mariaschool1970@casema.
nl met hun naam, adres en 
telefoonnummer zodat een 
uitnodiging gestuurd kan 
worden.
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Team van Sack Time wint 40e editie zaalvoetbaltoernooi
Het team van kledingzaak Sack Time heeft de 40e editie 
van het zaalvoetbaltoernooi gewonnen. In een uiterst cu-
rieuze, spannende finale wonnen zij uiteindelijk met groot 
verschil, 9-2, van schoonmaakbedrijf Weber. 

De grote finale van de ere
divisie tussen Sack Time 
en Weber had een uiter
mate vreemd verloop. De 
‘Webertjes’ namen heel 
gedecideerd al snel een 
02 voorsprong. Vlak voor 
rust kon Sack Time pas de 
aansluiter binnenschieten. 
Toen een speler van Weber 
na rust een tijdstraf kreeg 
van 2 minuten, sloeg Sack 
Time toe. Maar liefst drie (!) 
doelpunten kreeg de goa
lie van Weber om zijn oren. De winnende captain neemt de bekers in ontvangst

Swaluëstraat 2,  Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
info @ zandvoort.nl - www.zandvoort.nl

Gemeentelijke publicatie week 26 - 2010

Vergadering college 
De besluitenlijst van de collegevergadering van week 25 en 
de verdere in week 25 door het college genomen besluiten 
zijn in week 26 vastgesteld. De besluitenlijst is in te zien bij 
de Centrale Balie en op de website. 

Verordening Wet inburgering 2010 ter inzage
In de vergadering van 1 juni 2010 heeft de gemeenteraad van 
Zandvoort de verordening ‘Wet inburgering 2010’ vastgesteld. 
Deze verordening treedt met terugwerkende kracht in werking 
op 1 januari 2010 en ligt ter inzage bij de Centrale Balie in het 
Raadhuis en staat op de website. 
De verordening is aangepast aan de meest recente wijzigin-
gen in de wetgeving. In deze nieuwe verordening kunnen 
meer mensen dan voorheen een aanbod voor een inburge-
ringscursus krijgen. Er is een stimuleringsbonus ingevoerd. 
Het staatsexamen en de taalkennisvoorziening zijn ook nieuw 
in de verordening opgenomen evenals het persoonlijk in-
burgeringsbudget. Alles met als doelstelling dat oud- en 
nieuwkomers zo goed mogelijk integreren in de Nederlandse 
samenleving.

Ingekomen vergunningenaanvragen
Bouw-, sloop- en reclameaanvragen
Zandvoort:
- Gasthuisstraat 9, gedeeltelijk vergroten dakopbouw, ingeko-
men 21 juni 2010, 2010-146Rv.
- Gasthuisstraat 9, gedeeltelijk vergroten dakopbouw, ingeko-
men 21 juni 2010, monumentenvergunning.
- Dr.C.A.Gerkestraat 61, gedeeltelijk vergroten van de woning, 
ingekomen 21 juni 2010, 2010-147Rv.
- Boulevard Paulus Loot 79a, gedeeltelijk vergroten van de 
woning, ingekomen 22 juni 2010, 2010-148Rv1efase.
- Oosterparkstraat 50b, plaatsen dakkapellen, ingekomen 23 
juni 2010, 2010-149Lv.

het is gericht. In geval van spoed kunt u een verzoek om een 
voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter 
van de Rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, Postbus 
1621 2003 BR Haarlem. Een dergelijk verzoek dient vergezeld 
te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift.

Centraal telefoonnummer 
Alle afdelingen zijn bereikbaar via (023) 574 01 00, maandag 
t/m donderdag 8.30 - 17.00 uur en vrijdag 8.30 - 16.00 uur. 

Melding of klacht? 
Bel met de Centrale Meldlijn (023) 574 02 00, óf vul op de  
website het digitale formulier in óf stuur een brief naar de 
klachtencoördinator. 

Openingstijden Centrale Balie 
Maandag t/m woensdag:  08.30  -  16.00 uur 
Donderdag:  08.30  -  20.00 uur 
Vrijdag:  08.30  -  12.30 uur 
Tijdens de donderdagavondopenstelling kunt u maar voor een 
beperkt aantal zaken terecht: paspoorten en rijbewijzen e.d. 

Openingstijden begraafplaats 
De algemene begraafplaats en dierenbegraafplaats aan de 
Tollensstraat zijn dagelijks open tussen 08.00 - 18.00 uur. 

Collegelid spreken? 
Een afspraak maken met een collegelid doet u via het centrale 
telefoonnummer. Daarbij geeft u aan waarover u het collegelid 
wilt spreken. Het kan zijn dat u eerst naar een vakafdeling 
verwezen wordt. 

Vragen over een bouwplan? 
Voor vragen over concrete of gewenste bouwplannen is de 
werkeenheid Vergunningverlening op werkdagen telefonisch 
bereikbaar tussen 08.30 en 16.00 uur. 

Op zoek naar werk of aanbieden van vacature? 
Werkgevers en werkzoekers maken gebruik van 
www.werkeninzandvoort.com. 
Voor het vinden of aanbieden van banen in Zandvoort. 

- Frans Zwaanstraat 42b, plaatsen dakkapel, ingekomen 24 
juni 2010, 2010-150Lv.

Bentveld:
- Parnassialaan 9, plaatsen kozijnen in de garage, ingekomen 
24 juni 2010, 2010-151Lv.

Verzonden besluiten
Bouw-, sloop- en reclamevergunningen
Zandvoort:
- Vinkenstraat 9, vergroten van de woning (gewijzigd bouw-
plan), verzonden 21 juni 2010, 2010-057Rv 
- Vondellaan 3, verwijderen asbesthoudend materiaal, verzon-
den 23 juni 2010, 2010-130S.
- Celsiusstraat 71, verwijderen asbesthoudend materiaal, ver-
zonden 23 juni 2010, 2010-132S

Gehandicaptenparkeren 
Op grond van het op 1 november 1999 in werking getreden 
Algemeen Delegatiebesluit 1999, hebben Burgemeester en 
Wethouders van Zandvoort besloten tot: 
- Het opheffen van een gereserveerde gehandicaptenpar-
keerplaats en het intrekken van het verkeersbesluit aan de 
Willemstraat t.h.v. nr. 31.

Bezwaarschriften
De hierboven genoemde verleende vergunningen/ genomen 
besluiten liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt ze 
inzien tijdens openingstijden. Belanghebbenden kunnen 
gedurende een termijn van zes weken na bekendmaking een 
gemotiveerd bezwaarschrift indienen. De datum van bekend-
making is de verzenddatum van de vergunning. Indien het 
geen vergunning betreft is dit de publicatiedatum. U richt uw 
bezwaarschrift met vermelding van “bezwaar” in de rechter-
bovenhoek van uw brief aan het college van Burgemeester 
en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort. Het bezwaar 
schorst in beginsel niet de werking van het besluit waartegen 

Deze voorsprong werd ver
der uitgebouwd en toen 
opnieuw een Weberspeler 
voor twee minuten naar de 
kant moest, deed Sack Time 
het nog een dunnetjes over 
door opnieuw twee doel
punten aan hun totaal toe 
te voegen. De uiteindelijke 
92 eindstand is misschien 
wat geflatteerd maar niet 
minder verdiend.

Overige klassen
In de Eerste Klasse moesten 

de spelers van stukadoors
bedrijf Schuurman het 
moede hoofd buigen voor 
Met Europe, dat nipt met 
108 de finale naar zich toe
trok. Het team van dancing 
Fame werd de terechte win
naar in de Hoofdklasse. Zij 
waren met 62 duidelijk te 
sterk voor de Krasse Knarren, 
een team van FC Zandvoort 
Noord. In de eerste divisie 
won het team van autorij
school Paul v.d. Oord/Chin 
Chin 2 met 42 van Seppis.

Speciale prijzen 
Dan waren er nog een paar 
speciale prijzen te verdelen. 
Als eerste ging de sportiviteits
prijs naar pension Blankebil. 
De prijs voor de beste coach 
was voor Leen Korenhoff, 
coach van verliezend finalist 
schoonmaakbedrijf Weber. 
De beste keeper van het toer
nooi werd Michel van Kampen 
van kampioen Sack Time en 
de prijs voor de ‘derde ronde’ 
werd verdeeld tussen DIT en 
snackbar de Zilvermeeuw.
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sport kort softbal - dames

softbal - heren

Bloemsierkunst 
 Jef & Henk Bluijs
Boom Strandpaviljoen 11
Café Oomstee
Cense en van Lingen
Circus Zandvoort
Club Nautique
Dobey Zandvoort
Dorsman Assurantiën

(In alfabetische volgorde) 

Administratiekantoor 
 K. Willemse
Algemene uitvaart  
 begeleiding Zandvoort
Autobedrijf KariMo
Autobedrijf Zandvoort 
Beach Club Tien
Bertram & Brood

adverteerders

Elvitaal
Harocamo 
Hugoos
Laurel & Hardy
P. van Kleeff
Pluspunt
Pluspunt Boomhut
Riche aan Zee
Sea Optiek

Sentinel Alarm b.v.
Studio 118 Dance
Uitvaartcentrum Haarlem
Van Aacken 
 Glaszettersbedrijf
Van der Valk & Swart 
 Notarissen
Woonstichting De Key
XL

Voetbal (1)
Zandvoort zal in het nieu
we seizoen niet meer met 
een eerste zondagelftal in 
de voetbalcompetitie ver
tegenwoordigd zijn. Het 
eerste zondagelftal van 
SV Zandvoort is niet meer 
ingeschreven voor het sei
zoen 2010/2011. Een lange, 
vaak roemrijke historie van 
enkele decennia is daarmee 
ten einde gekomen. Voor 
de Tweede Wereldoorlog 
speelden Zand voort en De 
Zee meeuwen een vooraan
staande rol in het regionale 
voetbal. Na een fusie in 1940 
speelde het nieuwe Zand
voort meeuwen vele jaren 

Voetbal (2)
Het zaterdagelftal van SV 
Zandvoort is door het dis
trict KNVB West I ingedeeld 
in de 2e klasse A. Deze klasse 
bestaat voor het eerste dit 
seizoen uit veertien teams, 
waardoor er zesentwintig 
duels afgewerkt moeten 
worden. De uitbreiding is 
een gevolg van de instel
ling van twee zogenaamde 
‘Topklassen’ in het amateur

Golf
Hans Paap is winnaar ge
worden van het twaalfde 
(Kl)ab van der Moolen 
golftoernooi op de baan 
van Spaarnwoude. Om zijn 
goede vorm te onderstrepen 
sloeg hij ook de langste drive, 
door de harde ondergrond, 
tegen de 300 meter! Paap, 
met handicap 18, maakte 
42 Stablefordpunten en 
veroverde daarmee de 
hoofdprijs: een prachtige 

Tennis
Donderdag 8 juli orga
niseert de Tennisclub 
Zandvoort een open rac
ketavond op tennispark De 
Glee. Deze avond is bedoeld 
voor mensen uit Zandvoort 
en omgeving die enige ten
niservaring hebben, bij
voorbeeld ooit opgedaan 
in hun jeugd of wellicht bij 
andere verenigingen. Ook 

in de 2e klasse. In de jaren 
zeventig werd tot twee
maal toe een plaats ver
overd in de 1e klasse, destijds 
de hoogste klasse. Naast 
Zandvoortmeuwen speelde 
ook TZB met een standaard 
zondagelftal, waarvan de 
meeste tijd in de 2e klasse. 
Na een bestuurlijk conflict 
scheidde een groot aantal 
zaterdagvoetballers zich af 
van Zandvoortmeeuwen en 
richtten Zandvoort’75 op. In 
2000 fuseerden Zand voort
meeuwen en Zandvoort’75 
tot SV Zandvoort met een 
eerste zaterdag en zonda
gelftal.

voetbal. Tegenstanders zijn 
FC Cas tricum, de nieuwe 
Haarlemse fusieclub Haar
lem/Ken nemerland, Over bos 
(Hoofddorp), ZOB (ZuidOost 
Beemster), Am stel veen/
Heemr aad, Mon nicken dam, 
Hellas Sport (Zaan dam), 
Jong Hercules (Bever wijk), 
Aalsmeer en de Am ster damse 
verenigingen TOB, DVVA, 
Voorland en AFC zaterdag. 

golftas. De beste dame was 
Marja Keur. De twaalfde edi
tie van het toernooi kende 
prachtig weer. De bijna 50 
deelnemers genoten in de 
avond van een barbecue 
in het Gemeenschapshuis, 
waar organisator Ab van der 
Moolen de scepter zwaait. 
De barbecue werd uitste
kend verzorgd door Dirk 
Visser en zijn echtgenote 
Yvonne.

oudleden zijn van harte 
welkom. Geïnteresseerden 
kunnen tussen 19.00 en 
21.30 uur per half uur 
meedraaien. Vooraf aan
melden kan per email: 
recreant .tc@gmail.com 
of telefoon: 0618344111 
( N i co l e  S c h a e p m a n ) . 
Tennisschoenen verplicht, 
leenrackets zijn aanwezig. 

ZSC-dames verliezen na spannende strijd

Softballers beginnen te laat aan inhaalslag

De softbaldames van ZSC hebben na de uitwedstrijd ook de 
thuiswedstrijd van het Haarlems THB verloren. Werd het in 
Haarlem nipt 1-0, in de return op Duintjesveld scoorden bei-
de team er flink op los. ZSC deed dat negen keer, maar THB 
twee keer meer, waardoor het 9-11 werd.

De softbalheren van ZSC zijn vrijdagavond op eigen veld 
met 16-22 afgetroefd door Schoten 2. Pas in de 3e inning 
wist ZSC iets te doen aan de 2-16 achterstand, die na de 2e 
inning in de boeken stond. De twee runs kwamen tot stand 
nadat Marcel Paap een honkslag sloeg en Ernesto Vonsee 
volgde met een homerun.

Maura Renardel de Lavalette aan slag

In de eerste inning scoor
de THB niet. ZSC opende 
met honkslagen van Niki 
Valkenstijn, Maura de 
Renardel de Lavalette, Sylvia 

Koper, Wilma van Riemsdijk 
en de tweeling Marcella en 
Martina Balk. Het leverde 
een 40 voorsprong op. Het 
antwoord van THB kwam in 

de 2e inning met zes honk
slagen op rij waardoor de 
stand gelijk was, 44. ZSC 
bleef in die 2e inning punt
loos. Nadat THB in de 3e 
inning een 45 voorsprong 
nam, kwam Martina Balk 
met een honkslag in sco
ringspositie. Met behulp 
van een 2honkslag van 
Charissa Koning scoorde zij 
de gelijkmaker, 55.

THB kreeg echter steeds 
meer vat op de Zandvoortse 
verdediging. In de 4e inning 
mondde dat uit in een 59 
voorsprong voor de gasten. 
Honkslagen van Terry van 
Riemsdijk en Renardel de 
Lavalette zorgden ervoor 
dat ZSC in de buurt bleef 
van de de Haarlemse da
mes, 79. Omdat THB in de 
5e inning een run scoorde 

In de 3e inning kwam ZSC 
heel dicht bij het wegwer
ken van de achterstand. In 
deze slagbeurt kwamen di
verse spelers twee maal in 

en ZSC niet, liep de achter
stand van onze plaatsge
notes op tot 710. In de 6e 
inning verkleinde een run 
van Renardel de Lavalette 
de achterstand tot 810. 
Een marge die in de eerste 
helft van de 7e inning werd 
uitgebreid tot 811. In de 
gelijkmakende slagbeurt 
probeerde ZSC nog terug te 
komen maar verder dan een 
run van Terry van Riemsdijk 
kwam de thuisclub niet, 
waarmee de eindstand van 
911 een voldongen feit was. 
Voor ZSC wierp Wilma van 
Riemsdijk 2x3slag, 1x4wijd 
en kreeg 17 honkslagen te
gen. Martina Balk beleefde 
een perfecte dag in het 
slagperk met 3 honkslagen 
uit 3 beurten. Marcella Balk 
kwam tot 3 honkslagen uit 
4 slagbeurten. 

het slagperk. Peter Douma, 
Danny van Soest, Ed Koper, 
Ruud Bijl, Paap en Ben de 
Jong kwamen samen tot 
een totaal van 14 honkslagen, 

waardoor de achterstand 
werd teruggebracht tot 1316.

Omdat de Zandvoortse de
fensie geen kans zag de 
Haarlemse slagploeg af te 
stoppen, bleek de tussen
spurt onvoldoende. In de 4e 
inning scoorde Schoten weer 
vier keer op basis van vijf 
honkslagen, 1320. In de 5e 
inning zorgde Van Soest met 
een honkslag en geholpen 
door een 2honkslag van Bijl 

voor 1420. Nadat Schoten in 
de 6e inning de voorsprong 
had opgevoerd naar negen  
runs (1422), wisten Jeroen 
van ’t Wout en opnieuw Van 
Soest met honkslagen de 
nederlaag te reduceren tot 
1622. Van ’t Wout was met 
1x3slag, 5x4wijd en 23 honk
slagen tegen de verliezende 
werper. Van Soest was de 
beste ZSCslagman met een 
slaggemiddelde van 1.000 (5 
uit 5!).

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:
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De Mannetjes

WK stress?

‘Nog maar één 
wedstrijdje gelukkig …’

Het college heeft de raadsleden Jerry Kramer (VVD) en 
Willem Paap antwoord gegeven op hun schriftelijke vra-
gen over hun bezorgdheid aangaande woonstichting De 
Key. Uit de antwoorden blijkt dat het college het volste 
vertrouwen heeft in De Key.

Feest was het in heel het dorp na de schitterende overwin-
ning van het Nederlands elftal op Uruguay, die Nederland 
naar de grote finale bracht. Direct na het laatste fluitsignaal, 
wat nog best lang op zich liet wachten, liep Zandvoort uit 
naar het toch al drukke centrum. Daar vulden de straten en 
de pleinen zich met feestende dorpsgenoten en hun gasten.

"Volste vertrouwen in De Key" Zandvoort viert Oranje feest!

De vragen waren gesteld na
dat geruchten de ronde de
den over onder andere het 
niet doorgaan van het pro
ject Sophiaweg en het mo
gelijk ontslag van een groot 
deel van de medewerkers 
van De Key in Zandvoort.

De belangrijkste reden van 
het college om goedkeuring 
te geven aan de fusie tussen 
woningbouwvereniging 
EMM en woonstichting De 

Voor het eerst in 32 jaar staat 
Oranje weer in de finale van 
het mondiale voetbaltoer
nooi. Wie de tegenstander 
wordt was bij het drukken 
van de krant helaas nog niet 
bekend, echter om wereld
kampioen te worden, moet 
iedere tegenstander over
wonnen worden. Het wordt 
tijd dat Nederland de wereld
beker mee naar huis neemt!

Vrijdagmiddag was het al 
feest na de door velen niet 
verwachte overwinning op 
de Goddelijke Kanaries van 

Key, was dat dit zou leiden 
tot een financieel krach
tige en professionele orga
nisatie, die de opgave van  
volkshuisvesting in Zand
voort kan blijven uitvoeren. 
Er is een prestatieafspraak 
tussen de gemeente en De 
Key, die loopt tot en met 
2012. Een onderdeel daar
van is het woningbouw
programma tot 2012 en een 
woningbouwprogramma 
voor na 2012.

Brazilië. Ook toen was er na 
afloop bijvoorbeeld in de 
Haltestraat geen doorkomen 
aan door de feestvierende 
Oranjefans, een feest dat 
tot laat in de avond duurde. 
Dinsdagavond was de feest
vreugde nog groter en was 
het tot diep in de nacht feest 
in de Haltestraat. De meeste 

Kortebaandraverij: 
Welke straten worden afgesloten? 

Kijk op pag. 14

Raadhuisplein 14
T. 023-573 64 61 - Zandvoort 

Actie week 27:
• 4 Roombotercroissants  € 2,95
• 10 Witte bollen  € 2,50

Actie week 28: 
• 5 Krentenbollen  € 1,75
• Chocolade muffin  € 1,25

Stap ook eens binnen voor een 
lekker belegd broodje met één 

van onze heerlijke ambachtelijke 
salades en een lekker kopje koffie

De ‘Sophiaflat’ zal wijken voor nieuwbouw

Voetbalfeest in de Haltestraat

Woningbouwprogramma
“Projecten die zijn opge
nomen in de prestatie af
s p ra ke n / w o n i n g  b o u w
pro gram ma tot  2012 
worden zoals afgesproken 
uitgevoerd. Het woning 
bouw programma na 2012 
wordt opgenomen in nieu
we prestatieafspraken. De 
gebieden die hierin zijn 
genoemd, zullen tegen het 
licht worden gehouden. Het 
kan zijn dat er nieuwe gebie
den bij komen en dat andere 
gebieden afvallen vanwege 
voortschrijdend inzicht”, al
dus het letterlijke antwoord 
van het college.

Sophiaweg
Ook blijkt het project Sophia
weg niet te zijn afgeblazen. 
In eerste instantie was er af
gesproken dat er 66 nieuwe 
appartementen zouden ko
men. Latere berekeningen 
echter gaven aan dat die 
hoeveelheid schier onmoge
lijk is. Na overleg kwamen de 
partijen overeen dat er ruim
te is voor 50 tot 55 apparte
menten, waarvan de meeste 
in de sociale huursector en 
wellicht een aantal in de so
ciale koopsector. 
Bron: www.zandvoort.nl

feestvierders moesten op 
woensdag gewoon werken 
maar door het besef dat dit 
Oranje een unieke presta
tie heeft neergezet, maalde 
schijnbaar niemand daar om. 
Het was een wijs besluit van 
het gemeentebestuur, dat 
besloten heeft om die straat 
een uur voor aanvang tot een 
uur na afloop van de wedstrij
den van het Nederlands elftal 
af te sluiten voor alle verkeer.

Doordat Oranje zo ver in 
het toernooi is gekomen, 
maken de horecagelegen
heden met Tv schermen, en 
dat zijn er vele in Zandvoort, 
goede tijden door. Die zijn ze 
ook van harte gegund, want 
de wintermaanden hielden 
niet over. Nu afwachten tot 
zondagavond rond een uur 
of half elf, of later als er ver
lengd moet worden. Wellicht 
nemen velen op maandag 
wel een vrije dag. Mocht het 
wonder lukken dan springt 
Zandvoort zeker op tilt!

Beter Mobiel en Trade Ard
zijn gesloten van 10 juli t/m 18 juli.

(Wel telefonisch bereikbaar)

Zondag 11 juli 2010
 Zangkwartet 
Bella Cantara

Opera, operette 
en musical

Locatie: Protestantse kerk, 
Kerkplein 1
Aanvang: 15.00 uur 
(kerk open: 14.30 uur)
Toegang: gratis
www.classicconcerts.nl

Auto Strijder
Zandvoort

www.autostrijder.nl
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Strandpaviljoen Club Nautique het hele jaar geopend 
van 9.00 tot 24.00 uur voor ontbijt, lunch, diner en een  

unieke locatie voor bedrijfsbijeenkomsten, bedrijfsuitjes,  
trouwen, recepties, en andere feesten.

Voor reserveringen bel 023 -  571 57 07

waterstanden

www.clubnautique.nl

familieberichten

Hiep hiep hoera 

Wil (Pierie) 
wordt 11 juli 70 jaar!

Lieve mams, schoonmoeder en oma 
Van harte gefeliciteerd 
met je verjaardag
Fijne dag, xxx!

SpotlightS
Kees en Marijtje

Schuiten-Drommel

60 jaar
8 juli 1950

Van harte gefeliciteerd 
met jullie 60 jarig huwelijk

Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

Iets te (ver)kopen?

Plaats een Zandkorrel

Zie pagina 12

Lieve (oom) Maarten,

Van harte 
gefeliciteerd met je 

50e verjaardag!!!

Ma Paap
Henk en Brigitte
Larissa en Lars

Algemene uitvaartbegeleiding Zandvoort
Omdat u voor kwaliteit kiest!

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

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

Dag en nacht bereikbaar

023 -7515 666
Gevestigd in Zandvoort

Evert H. Schweitzer
Voor een stijlvolle en verzorgde uitvaart

UITVAARTZORGCENTRUM ZANDVOORT
Tollensstraat 67, 2041 PR  Zandvoort.

Telefoon (023) 571 32 78.
www.uzn-nederland.nl

UITVAARTCENTRUM HAARLEM
Parklaan 36, 2011 KW  Haarlem.

Telefoon (023) 532 87 50.
www.uitvaartcentrumhaarlem.nl

Sinds 1992
uw uitvaartondernemer in Zandvoort.
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juli w a t e r
Hoog Laag Hoog HoogLaag

do
vr
za
zo
ma
di
wo
do

01.05
02.05
02.56
03.45

-
-
-
-

8
9
10
11
12
13
14
15

08.40
09.54
1 1 . 2 1
12.04
00.15
00.56
01.36
02.16

13.40
1 4 . 4 1
1 5. 2 8
1 6 .1 6
04.28
05.08
05.56
06.39

21. 46
22.56
23. 47

-
1 2 . 5 5
1 5 . 1 6
16.06
1 6 . 5 2

-
-
-
-

16.56
1 7. 3 9
18.26
1 9.1 6

Protestantse gem. Zandvoort
10.00 uur ds.mr. J.W. Verwijs
www.kerkzandvoort.nl

RK Parochie St. Agatha
10.30 uur Pastor D. Duijves
www.aap-parochies.nl

RK Parochie Antonius & Paulus
10.30 uur Pastor IJ. Tuijn

kerkdiensten - a.s. zondag 

. . . als God in Frankrijk . . .

Onverwacht is overleden 
mijn zorgzame man , vader , broer en zwager

Kees Roos
*10 april 1938 27 juni 2010

Borculo Paulhan (Fr)

 
Paulette & Maxim

Correspondentie adres:
Oranjestraat 4b
2042 GS Zandvoort

De begrafenisplechtigheid zal plaatsvinden op 
donderdag 8 juli op de begraafplaats aan 

de Tollensstraat 67 te Zandvoort , alwaar de 
plechtigheid zal aanvangen om 14.00 uur.

Na afl oop is er gelegenheid tot condoleren in 
de ontvangstkamer van de begraafplaats.

Indien u geen kaart heeft ontvangen 
gelieve deze advertentie 

als uitnodiging te beschouwen.

Verslagen hebben wij moeten vernemen 
dat onze (biljart)vriend

KEES ROOS

in zijn zo geliefde Frankrijk plotseling is overleden

Kees was een bijzonder aimabel persoon en altijd 
bereid iemand anders de helpende hand toe te steken.

Kees zal altijd in onze herinnering blijven 
en wij zullen nog vaak terug denken aan 

de vele gezellige biljartavonden

Wij wensen Paulette en Maxim bijzonder veel 
sterkte met het verwerken van dit grote verlies

Addie en Martha Alex en Gina
Frank en Lotte Henk en Joyce
Herman en Mieke Hettie en Peter
Michiel en Jessica Mike en Hanny
Ruth en Joke Siepi
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Gróót willen ze zijn. De klein
tjes van de peuterklas waar ik 
wekelijks ben te vinden. Twee 
jaar en drie maanden. Dan 
mogen ze de stap wagen. 
Vanuit het ouderlijke huis naar 
school! Sommige kleintjes zijn 
al op de crèche geweest. “Er 
zitten daar baby’s”, vertelt een 
puk van ruim twee jaar min
achtend, “ze liggen nog in een 
wieg en krijgen de fles.”

School is anders. Een stap 
verder voor elk kind. Nóg een 
stapje verder, is het om drie 
jaar te worden. Er wordt ge
zongen. Drie kaarsjes gebrand 
op een neptaart en juf maakt 
een prachtige verjaardaghoed 
voor het feestvarken. Paars of 
roze voor de meisjes. Blauw of 
rood voor de jongens. Maar 
de állergrootste stap is als 
je vier jaar wordt. Poehé! Je 
bent al op ‘proef’ geweest op 
de basisschool. En bent het 
stralende middelpunt van de 
klas. “Nu ben ik groot”, zegt 
een meisje heel stoer als ze 
vier is geworden. “Kom je nog 
wel eens gedag zeggen, mij 
een kusje brengen als je langs 
loopt?” “Ja, hoor juf”, knikt ze 
blij. Traktatie en chocola voor 
juf. En weg zijn ze. De volgen
de kleine puk staat alweer 
klaar om het lege stoeltje te 
bezetten.

We missen onze handige vier
jarige hulpjes die we, meestal 
huppelend en zwaaiend, door 
de schoolgang zien gaan. 
Onderweg naar andere, span
nende dingen. Gymles en later, 
veel later, schoolzwemmen, 
muziek of schilderles. 

Groot zijn. Als je jong bent, 
wil je dat. Heb je dat eenmaal 
bereikt dan kijk je soms met 
weemoed achterom. Ooit 
was je klein. Opeens ben je 
groot. Moeder en oma. Vader 
of opa. Snel, té snel gaat het 
soms. Daarom kan ik 
mateloos genieten 
van kleine kinderen. 
Die de hele wereld en 
toekomst nog voor 
zich hebben.

Als ik later 
groot ben…

column
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cartoon
NOg meeR VOetBAL

burgerlijke stand
25 juni - 1 juli 2010

geboren:
Linsey Daniëlle, dochter van: van den Heuvel, Daniël en: 
Habraken, Esther Geertruida Frederika
Jayden Dwight, zoon van: Margaretha, JeanLouis Benjamin 
en: de Cocq, Cynthia
Tara, dochter van: Weidema, Guido en: Ryglová, Alena
Mika Rudolph Jacq, zoon van: Praats, Peter Wilhelm Anton 
en: Luttik, Daniëlle Jeannette

getrouwd:
Beekhuis, Sebastiaan en Busbroek, Wendy

Overleden:
Witte geb. Hertzmann, Patricia Peter Joyce, oud 59 jaar
van Essen, Maria Ernestiena, oud 84 jaar Parkeeroverlast in Oostbuurt 

Wat is een Scharrenkop?

Nog steeds geen straatverlichting 

tijdens de afgelopen raadsvergadering heeft wethouder An-
dor Sandbergen antwoord gegeven op de vragen van gBZ 
raadslid Astrid v.d. Veld. Sandbergen, die het dossier parke-
ren van zijn collega tates overnam, moet met een oplossing 
voor de Oostbuurt komen zodat de buurt gevrijwaard wordt 
van parkeerders die er niets te zoeken hebben en de bewo-
ners hun eigen auto op een normale manier kwijt kunnen.

tijdens het weekend van 21 t/m 23 augustus, Culinair Zand-
voort, kan alleen met een speciaal voor dit evenement ge-
drukt betaalmiddel worden afgerekend: de Scharrenkop. 
maar waar komt de naam Scharrenkop eigenlijk vandaan? 

grote delen van Nieuw Noord zitten ’s avonds nog steeds 
zonder straatverlichting. De Zandvoortse Courant van 20 
mei maakte daar al melding van, maar in de tussentijd is 
er nog niets veranderd.

De Oostbuurt, begrensd door 
de Haltestraat, Kost ver lo ren
straat, Koninginneweg, de 
Grote Krocht en de Cornelis 
Slegersstraat, heeft met over
last te maken sinds de bouw 
van de brede school, parkeer
garage en appartementen is 
gestart. Veel parkeerplaatsen 
aan de Prinsesseweg gin
gen verloren waarvoor geen 
compensatie kon worden ge
vonden. Hierdoor parkeerde 
jan en alleman in de nauwe 
straatjes van de buurt. De be
woners hebben al regelmatig 
bij het college aan de bel ge
trokken maar kregen tot nu 
toe nul op rekest. 

De parkeerproblematiek is 

Die vraag stelden de organisa
toren van het culinaire week
end in augustus aan elkaar. 
Geen van allen bleek het te 
weten en zelfs gerenomeerde 
OudZandvoort kenners die 
werden geraadpleegd, moes

Bij melding aan de klachten
lijn van de gemeente worden 
de bewoners doorverwe
zen naar energieleverancier 
Nuon, die op zijn beurt weer 
naar de gemeente wijst als 
zijnde de instantie die het 

in januari van dit jaar op de 
raads agenda verschenen en 
uitermate uitvoerig bespro
ken. Toen lagen er twee voor
stellen: plaatsen van parkeer
automaten of invoeren van een 
belanghebbendensysteem.  
Aan beide voorstellen kleven 
nadelen, vond de raad des
tijds, en uiteindelijk ging men 
akkoord met een derde optie: 
de tijdelijke herstructurerings
vergunning voor de bewoners. 

Van der Veld verbaasde zich 
erover dat nadien niets meer 
is gedaan en zij wilde daar
over in de afgelopen raads
vergadering duidelijkheid. Op 
de vraag waarom de belofte 
van de herstructureringsver

ten het antwoord schuldig 
blijven. Het eerste waar je 
aan denkt bij het horen van 
de naam Scharrenkoppen, 
is het Zandvoortse carnaval. 
Maar al rond 1850 kwam de 
naam Scharrenkop voor in de 

gunning nog niet is ingelost 
antwoordde Sandbergen: “Er 
is uitgezocht of de herstruc
tureringsvergunning voor de 
bewoners van de Oostbuurt 
verlichting biedt van de par
keerdruk. Dat is (volgens het 
college, red.) niet het geval. 
De parkeeroverlast blijft en 
de bewoners wordt een on
acceptabele loopafstand ge
boden, terwijl wijkvreemden 
nog steeds voor de deur van 
de bewoners staan. Toch over
weegt het college nu om de 
oplossing met de herstruc
tureringsvergunning te gaan 
communiceren met de bewo
ners.” Verder zei de wethouder 
dat de bouw van de parkeer
garage geen vertraging heeft 
opgelopen en in december 
van dit jaar gereed zal zijn. 
Hij verwacht dat de druk op 
de Oostbuurt dan minder zal 
worden, hij had het echter 
niet over volledig verdwijnen. 
Ook zal de plaatsing van een 
noodwinkel voor Albert Heijn 
volgens hem geen extra druk 
op de wijk geven.

geschiedenisboeken, echter 
de betekenis kon daaruit niet 
worden opgemaakt.

De nieuwsgierigheid naar het 
antwoord op de vraag wordt 
alsmaar groter, evenals de ge
dachte dat er toch iemand zou 
moeten zijn die het weet. Bent 
u die ene, meldt u zich dan bij 
de redactie van deze krant: tel. 
5732752 of email redactie@
zandvoortsecourant.nl. 

euvel op moet lossen. Voor 
een van de flatgebouwen in 
Nieuw Noord komt daar nog 
een probleem bij. De galerij
verlichting staat geschakeld 
aan de straatverlichting, met 
als gevolg dat het ook op de 

galerijen pikkedonker is. Dit 
zou opgelost kunnen worden 
als woonstichting De Key de 
noodverlichting aan zou doen, 
alhoewel deze dan de gehele 
dag door zou blijven branden. 

De vraag is welke instantie 
nu eens kordaat aan het werk 
gaat en zorgt dat de straatver
lichting weer iedere avond/
nacht kan branden, zoals het 
hoort? 

Houdt van oranje!
Kom voetbal kijken in

onze gezellige beachclub.

Iedere dag geopend 
voor ontbijt, lunch en diner

Keuken dagelijks geopend tot 22.00 uur
Ook voor feesten en partijen bent u 

bij ons aan het juiste adres.

023-5713200
www.beachclubtien.nl
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Strandpaviljoen Boom 11
te Zandvoort
Tel.023-5717580

Op onze ouderwetse manier
Goulashsoep - 3 soorten vlees - Palacinka of

Vissoep - Zeebaarsfilet - Palacinka 

€10,50
Als brunch, lunch of diner. De gehele week door.

Graag tot ziens, fam. Boom

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

Binnenkort begint de zomervakantie. Veel van onze 
vaste bezorgers gaan in deze periode op vakantie. 

Daarom zijn wij op zoek zijn naar invallers die tijdelijk een wijk willen verzorgen.

Dus, ben je op zoek naar een leuke zakcent voor de zomer?
Word dan vakantiebezorger van de Zandvoortse Courant

Bel 06-1139 1478 of mail je gegevens naar info@zvo-verspreiders.nl

Dierenartsenpraktijk

Mevr. A.C. Dekker - Lukkassen

Spreekuur: ma. t/m vr. 13.00 - 14.00 uur
 ma.- wo.- vr. avond 19.00 - 20.00 uur
 en volgens afspraak

Lijsterstraat 7  -  2042 CH Zandvoort  -  Tel. (023) 571 58 47

Heeft u voor het komende seizoen tijdelijk extra
keukenpersoneel nodig? Wilt u alleen betalen voor
de uren die gewerkt worden? Geen rompslomp e/o 
kosten met ziekteverzuim, vrije dagen en vakantie.
Neem dan contact met ons op. 

Tel. 06-47181606 of mail naar foodartists@vhbbv.nl

VHB B.V.  ”Food-Artists”

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

DORSMAN.NL OF 023-5714534

HOLLAND HEINEKEN HUIS
LAUREL & HARDY

SUPER ORANJE FAN VAN DE WEEK
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De plantjes moeten dringend water en het onkruid schiet 
omhoog! De gemeente is momenteel met man en macht 
bezig om de openbare ruimte op peil te houden. Help mee 
door bomen en ander gemeentelijk groen rondom uw woning 
water te geven en onkruid weg te halen. 

In zo’n periode van hitte stinkt ook de groenbak! Gooi alles wat 
kan gaan stinken in de rolemmer die het eerst geleegd wordt!

Overal is een oplossing voor. 
Samen houden we zo ZANDVOORT SCHOON!?

ZANDVOORt SCHOON!?  WAt eeN HItte!

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)

Kleine Krocht meemaakte. 
Normaliter is deze straat 
een éénrichtingstraat, maar 
bij evenementen wordt het 
verkeersbord omgeklapt zo
dat men de straat ook via de 
andere kant kan inrijden. Als 
het bord na het evenement 
niet direct wordt terugge
klapt ontstaat er een onvei
lige verkeerssituatie met on
nodig voor en achteruit gerij. 
Na telefonische melding aan 
de politie kreeg de burger het 
advies om dit bij handhaving 
te melden. Echter die zijn in 
het weekend onbereikbaar 
dus bleef de situatie tot 
maandag ongewijzigd! 

Zwanenmeer
Al een poosje lag in het 
Zwanenmeer aan de Frans 
Zwaanstraat een dode 
schrubkarper te dobbe
ren. Omdat dit unieke 
natuurmeertje onder be
heer van de Amsterdamse 
Waterleidingduinen valt, 
besloot boswachter Gerard 
Scholten, na zijn excursie 
over het zeedorpenland
schap, met waadpak en boot
je de dode vis eruit te halen. 
Toevallig waren Wouter Egas 
en zijn vrienden Stan, Okke 
en Tom zo vriendelijk om 
de klus te klaren. Bij nader 
onderzoek woog de karper 
20 kg en was door de vele 
haakjes al vaker het ‘haasje’ 
geweest. 

Oude college 
Natuurlijk weet de burger 
dat het college van B&W een 
wisseling heeft ondergaan. 
Echter op de gemeentelijke 
website staat onder het kop
je bestuur >> college B&W >> 
besluitenlijsten, na maanden 
nog steeds een foto van het 
oude college. Hoewel het 
een kleinigheidje is, is het 
wel ‘een beetje slordig’. Een 
gezamenlijke foto van het 
nieuwe college moet toch 
zo gemaakt zijn?   

Oproep 
Zonder bestuursleden geen 
vereniging. Om er voor te 
zorgen dat de Zandvoortse 
Vereniging van Huurders 
(ZVH) blijft bestaan, is uit
breiding van het bestuur 
hard nodig. De ZVH doet dan 
ook een dringende oproep 
om een afspraak te maken. 
Het is geen gezelligheids
vereniging, maar de sfeer in 
het bestuur is de afgelopen 
20 jaar uitstekend geweest. 
En behalve dat Eendracht 
Macht maakt, maken vele 
handen ook licht werk. Het 
zou toch jammer zijn als er 
na maart 2011 geen huur
dervereniging in Zandvoort 
meer is. Bel: 5731618 of mail: 
zandvoortse.huurders.ver
eniging@planet.nl voor 
meer informatie.

38 diploma’s

De geslaagde examen
kandidaten van het Wim 
Gertenbach College heb
ben donderdagavond hun 
diploma uitgereikt gekre
gen. Voor het laatst waren 
zij in het schoolgebouw 
aanwezig. In een bomvolle 
en snikhete aula werden de 
38 geslaagden door ouders, 
familieleden en vrienden 
met applaus ontvangen. 
Hierna werden ze groeps
gewijs gevraagd om hun 
diploma te ondertekenen. 
Ondertussen vertelden do
centen grappige anekdotes 
uit de voorafgaande jaren, 
die zo nu en dan voor grote 
hilariteit zorgden. Na nog 
een drankje en een hapje 
ging ieder zijns weegs, wel
licht met opluchting dat 
het erop zit of met wee
moed denkend aan toch 
wel zorgeloze jaren.

eerlijke vinder
Vorige week stond in deze 
rubriek een oproep van 
Rob Remmers dat hij zijn 
kite board tijdens het kiten 
verloren had. Remmers ver
moedde dat het board was 
aangespoeld in IJmuiden, 
Bloemendaal aan Zee of 
Zandvoort. Hij zat er niet 
ver naast, want van de 
week werd de redactie van 
de krant gebeld door een 
eerlijke vinder die het ki
teboard had gevonden bij 
de strandhuisjes waar hij 
momenteel woont. Door 
onze oproep kon de eerlijke 
vinder uiteindelijk weer ie
mand gelukkig maken.

Flessenpost
Een echtpaar uit Italië 
bezocht vorige week het 
JuttersmuZEEum en ga
ven een briefje aan de vrij
williger. Het bleek afkom
stig uit een flessenpost, 
die tijdens de Week van 
de Zee 2008 (!) verstuurd 
was. Zij hadden het gevon
den tijdens hun vakantie in 
Normandië. Omdat ze dit 
jaar toch op vakantie naar 
Zandvoort gingen, besloten 
ze het briefje persoonlijk te 
overhandigen. Jammer ge
noeg was de naam van de 
afzender door het zeewater 
onleesbaar geworden. Het 
echtpaar kreeg als dank een 
extra rondleiding.

Handhaven

Het is moeilijk om in het 
weekend een klacht in te 
dienen. Tot deze conclu
sie kwam een alerte bur
ger die zaterdagmiddag 
j.l. een bijna botsing in de 

Zandvoortse Vereniging 
van Huurders is broodnodig

Hoewel 20 oktober 2009 het toenmalig bestuur van de 
Zandvoortse Vereniging van Huurders (ZVH) in een buiten-
gewone ledenvergadering alle huurders van woonstich-
ting De Key aangaf dat het voortbestaan van ZVH aan een 
zijde draadje hing, bestaat de ZVH nog steeds. Al 20 jaar! 
en ondanks dat het ZVH interim-bestuur uit een kleine 
groep bestaat, heeft men het voortbestaan van ZVH in 
2010 strijdvaardig weer aangepakt. 

De ZVH behartigt de belangen van alle huurders van De Key

door Nel Kerkman

Het onderzoeksrapport van 
de Woonbond naar het func
tioneren van de ZVH bracht 
naar voren dat de ZVH het 
niet slecht doet, maar dat er 
in naamsbekendheid zoals 
publiciteit en communicatie 
met leden nog veel te verbe
teren valt. Reden voor het be
stuur om extra aandacht aan 
de vereniging te besteden en 
tevens om aan te geven dat 
men met zijn klachten niet 
bij de Zandvoortse Courant 
maar bij ZVH moet zijn. 

taken ZVH
In 2008 werd de fusieovereen
komst met de Amsterdams 
woonstichting De Key gete
kend en daarmee werd het 

tijdperk EMM afgesloten. 
Tijdens de fusie zijn duidelijke 
afspraken gemaakt over on
der andere het functioneren 
van een onafhankelijke vesti
ging van De Key in Zandvoort. 
De ZVH ziet er dan ook op toe 
dat die afspraken worden na
gekomen. Verdere zijn: Het 
bemiddelen tussen leden en 
de verhuurder in geval van 
problemen en het ondersteu
nen van bewonerscommis
sies. Ook voor nietleden ZVH 
is de vereniging actief.

Onderlinge communicatie
Het vorige ZVHbestuur 
stapte op vanwege een on
werkbaar geworden situatie 
met De Key. Ook de verhou
dingen tussen de woonstich
ting en het interimbestuur 

van de ZVH zijn al langere 
tijd niet goed te noemen. De 
commotie bij De Key is ont
staan met de uitgave van de 
ZVHnieuwsbrief van juni en 
door het plaatsen van een ad
vertentie in de Zandvoortse 
Courant. Met een extra 
nieuwsbrief informeert de 
ZVH over het ontstane diep
tepunt en de vastgelopen 
communicatie met De Key, 
de ZVH en de bewonerscom
missies. Hopelijk wordt de 
impasse waarin men nu zit 
weer snel bijgelegd.

Lidmaatschap
Er zijn genoeg huurders bij 
de Key die heel tevreden zijn. 
Die zullen niet snel aan een 
bewonerscommissie of ZVH 
denken. Als er echter wat fout 
gaat en er is geen bewoners
commissie of huurderver
eniging om te ondersteunen 
dan is er de kans dat je als 
eenling eventueel in een sle
pende affaire verzeild raakt. 
Voor de kosten, € 8 per jaar, 
hoeft u het niet te laten. U 
bent dan collectief lid van 
de Woonbond en ontvangt 
u 4 maal per jaar het blad 
Woonwijzer. Ook ontvangt u 
de nieuwsbrief van de ZVH en 
een extra nieuwsbrief om de 
leden te informeren over de 
ontstane commotie tussen 
de Key en het bestuur ZVH. 
De ZVH is te bereiken via 
tel: 0235731618 of per post: 
ZVH, postbus 287 2040 AG 
Zandvoort. U kunt ook mailen 
naar zandvoortse.huurders.
vereniging@planet.nl.
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Centrum Zandvoort 
(Jeugdhuis achter de Protestantse kerk Kerkplein)

thema: Hotèl de Botèl  
Wat heb ik nou gehoord! Het hotel gaat sluiten! Nou ja, sluiten? Ik heb uit 
betrouwbare bronnen gehoord dat de dochter van de slager de buurman kent 
die naast de zoon van de directeur woont. Die vertelde aan de receptioniste 
dat er een kans bestaat dat het hotel weggaat…  
Kenny, Claudia, Nathalie, Tosca, Dieuwertje, Sammie en Jasmijn

Zondag 18 juli
19.30 – 20.00 uur Poppenkast en volksdansen op het Gasthuisplein
maandag 19 juli
10:00  12:00 uur Nicolo de Piccolo (knutselen)
15:00  17:00 uur Wat een pech, Floppie weg! (speurtocht)
Dinsdag 20 juli
10:00  12:00 uur Een hint van een kind (spellencircuit)
15:00  17:00 uur  Wat een drama! (drama)
19:00 – 20:00 uur  Vossenjacht vanaf het Gasthuisplein
Woensdag 21 juli
10:00  12:00 uur Ik hoor je wel maar zie je niet… (dierengeluidenspel)
15:00  17:00 uur Knorr, Knorr, ik praat wel horr (papier mache)
Donderdag 22 juli
10:00  12:00 uur Het gevaar van een gebaar (levend “Wie ben ik” en levend “Doolhof”)
15:00  17:00 uur Nel in de knel ( ja/nee spel en estafette)
19:30 – 20:00 uur Poppenkast en volksdansen op het Gasthuisplein
Vrijdag 23 juli
10:00 – 14:00 uur    Wat een gezeur met de directeur (postenspel /disco) 
	 	 Let	op!	4	uurs	programma,	dus	brood	meenemen!

Rekreade 
2010

Rekreade in Zandvoort, het is een echte traditie. Van 12 tot en met 24 juli worden er weer op twee locaties allerlei leuke activiteiten 
georganiseerd. De inmiddels vertrouwde locaties zijn: in het centrum het jeugdhuis achter de Protestantse kerk aan het Kerkplein, 
in Zandvoort Noord in het gebouw van Pluspunt. De kosten voor Rekreade zijn: 50 cent per dagdeel en 1 euro voor het 4 uurprogramma.

Zandvoort Nieuw Noord 
(bij Pluspunt, naast de Vomar)

thema: Wat is er aan de hand op het strand?
Het zal je maar gebeuren, je zit op een luxe cruiseschip en ineens 
kun je geen kant meer op. Lost onze strandjutter het op of wordt het 
een complete flop? misschien wordt het door jullie wel helemaal top!
Lesley, Wendy,Kevin, Stijn,Jorinda en Joyce

Zondag 18 juli
18:30 – 19:00 uur     Poppenkast en volksdansen (Plein voor de Vomar)
maandag 19 juli
10:00  12:00 uur S.O.Ssh (spelcircuit)
15:00  17:00 uur     Crassh! (knutselen)
Dinsdag 20 juli
10:00  12:00 uur Flessh! (speurtocht)
15:00  17:00 uur Stressh! (muziekworkshop)
19:00 – 20:00 uur Vossenjacht vanaf het Gasthuisplein
Woensdag 21 juli
10:00  12:00 uur Trassh! (knutselen)
15:00   17:00 uur Flassh! (waterspelletjes)
Donderdag 22 juli
10:00  12:00 uur Cookiessh! (koekjes bakken)
15:00  17:00 uur Splassh! (vuur, water, spons)
18:30 – 19:00 uur  Poppenkast en volksdansen (Plein voor de Vomar)
Vrijdag 23 juli
10:00 – 14:00 uur Yèahssh! (dierengeluidenspel)
	 	 Let	op!	4	uurs	programma,	dus	brood	meenemen!	
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F.B. Weenink, huisarts
Kostverlorenstraat 70 a
2042 PK Zandvoort
Tel. 5712499

Wegens vakantie gesloten
van 12 t/m 23 juli 2010

Waarnemingen:

 A t/m K: Dr. Scipio 
  (tel. 5712058)

 L t/m Z: Dr. B. van Bergen 
  (tel. 5719507)

Na 17.00 uur en in het weekend 
belt u tel. 5453200 (doktersdienst)

Zie ook onze website: 
www.huisartsweenink.nl

Wekelijks de krant lezen op internet?
surf naar www.zandvoortsecourant.nl

Welke kalende man op  fiets heeft per 
ongeluk/expres op 1 juli 's ochtends 

onze 2 grote lichtbruine parasols 
met standaard meegenomen? 

Deze stonden voor onze garage 
aan de Verlengde Haltestraat/

achterkant Hotel Faber. 

Wij willen deze met spoed terug! 
Hotel Faber, Kostverlorenstraat 15 

023-5712825.

Grand 

Café

Grand Café Restaurant 

Luxe hotel in hartje centrum!
Na een grondige renovatie

is ons hotel weer open
Mike, Hanny en Max

heten u van harte welkom!

Dagelijks geopend van 09.00 tot 03.00 uur

Grand Café Hotel Restaurant XL
Kerkplein 8, tel. 5712252 | 06-53344660

www.xl-zandvoort.nl

Hotel

Restaurant
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evenementen agenda
9  Smartlappen& levensliederen - Gré v.d. Berg in 

‘t Wapen van Zandvoort, aanvang 20.00 uur

10+11 galerie De Buzzzhalte - Expositie De Zee,
 gratis entree, 13.0017.00 uur

11	 Finale	WK	2010	-	Nederlands	elftal

11  Beach hockey 2010 - Voorronde, strandpaviljoen Zout

11   muziekpaviljoen - Ans Tuin / Peter Manier, 
 13.3016.00 uur

11  Kunst- en Boekenmarkt - Gasthuisplein, 
 10.0016.00 uur 

15  Kortebaandraverij - Zeestraat/ Kostverlorenstraat 

17+18 galerie De Buzzzhalte - Expositie De Zee, 
 gratis entree, 13.00  17.00 uur

17-24 ZFm 20 jaar live - Raadhuisplein 

18   muziekpaviljoen - Dick de Witte Jeugdshow 
Groot Feest, 13.3015.00 uur

18  Kerkplein concert - Protestantse kerk 

18-30 Rekreade - diverse locaties

24 Salsafestival - diverse podia in centrum

25  Kunst- en Boekenmarkt - Gasthuisplein, 
 10.0016.00 uur

25   muziekpaviljoen - Duo Latino, 13.30 – 16.00 uur

juli

VVV Zandvoort: 7 dagen per week geopend!Samen iets doen aan overhangend groen

Noord-Holland Biënnale 2010 in Zandvoort van start

Zandvoortse Courant 
zoekt schrijftalent

Af en toe een buitje en een zonnetje, laten het groen in uw 
tuin lekker groeien. maar de overdadige groei van planten, 
struiken en bomen heeft ook een keerzijde. Want hebt u 
wel eens stil gestaan dat uw overhangende tuinbeplan-
ting veel overlast en hinder veroorzaakt aan passanten? 
De Zandvoortse groenvoorziening vraagt daarvoor extra 
aandacht en wijst tevens erop dat de gemeente genood-
zaakt is te handhaven bij het niet navolgen van het ver-
zoek tot snoeien.

Dinsdagavond was op het Van Fenemaplein de start van 
de Noord-Holland Biënnale 2010 (NHBNL.10), een project 
waarin kunstenaars uit Noord-Holland de identiteit van de 
provinciale kustplaatsen onderzoeken. Vanaf 6 juli wonen 
en werken zij direct aan de kust. Op deze manier onderzoe-
ken ze op kritische wijze de identiteit van de kustplaatsen 
Den Helder, Castricum, Zandvoort en IJmuiden. De ‘aftrap’ 
vond plaats met de presentatie van een schitterend boek: 
Verlangen naar zee.

De Zandvoortse Courant is op zoek naar mensen die mid-
den in de samenleving staan en die schrijftalenten hebben. 
In de behoefte om onze krant wekelijks weer van de no-
dige rubrieken te voorzien, is er een klein hiaat ontstaan.

Deze lantaarn kon nog niet op de juiste plaats worden gezet

Tanja Karreman en auteur Mohammed Benzakour

door Nel Kerkman

Niets is vervelender voor 
voetgangers, minder vali
den, rollatorgebruikers en 
moeders met kinderwagens 
om te moeten uitwijken voor 
overhangend groen dat een 
smalle stoep nog smaller 

NHBNL.10 is één van de ac
tiviteiten die door de kust
gemeenten worden geor

Wij zijn op zoek naar men
sen die invulling kunnen ge
ven aan een aantal vaste ru
brieken. Welke precies kan in 
een later stadium besproken 
worden. Je hoeft niet direct 
een journalistenopleiding 
te hebben gevolgd maar 
affiniteit met schrijven en 
het gebruik van algemeen 
beschaafd Nederlands in 
woord en geschrift is een 
pre. 

Hoeveel uur je per week 
kwijt bent, ligt uiteraard 
aan de soort rubriek en is 
dus op dit moment niet in 
te schatten. De leeftijd is 

maakt waardoor men ge
noodzaakt is om gebruik te 
maken van de rijbaan. Ook 
wordt de zichtbaarheid van 
verkeertekens sterk vermin
derd wat zorgt voor onveilige 
situaties. Het is een kleine 
moeite om juist in deze 
periode de snoeischaar ter 

ganiseerd om samen na te 
denken over de toekomst. 
Wat maakt hun kustplaats 

van geen belang, voor zo
wel jonge als voor de wat 
oudere mensen is er plaats 
bij de Zandvoortse Courant.

Je kunt onderdeel gaan uit
maken van een enthousiast 
team dat wekelijks voor de 
invulling van de Zandvoortse 
Courant zorgt. Trek eens de 
stoute schoenen aan en 
stuur een email, voorzien 
van naam, adres en tele
foonnummer naar info@
zandvoortsecourant.nl. Doe 
daar dan tevens een voor
beeld van je schrijfkunst bij 
waaruit je talent blijkt. Wij 
horen graag van je!

hand te nemen en uw groen 
aan de straatkant flink in te 
korten. Hebt u het voorne
men om een nieuwe haag 
of struik te planten, dan zijn 
als volgt de gemeentelijke 
richtlijnen: plaats beplanting 
> 50 cm afstand tot de erf
grens, zodat deze niet direct 
over de erfgrens kan groeien. 
Voor grotere heesters is dat 
1 meter, voor bomen 2 meter 
(gemeten vanaf het hart van 
de boom).

Het groene hart
In de Koninginnebuurt 
wordt hard gewerkt om de 
buurt te voorzien van nieu
we riolering en parkeervak
ken. Sommige straten zijn al 
klaar en tonen zeer ruimte
lijk. Echter zijn op sommige 
plaatsen de stoepen smal
ler dan voorheen geworden, 
hetgeen betekent dat door 
het overhangend groen 
bijvoorbeeld lichtmasten 
niet op de geplande plek 
geplaatst kunnen worden. 
Eerst zal de particuliere haag 
of heg door de eigenaar dus
danig gesnoeid of wegge

authentiek en uniek? En hoe 
kunnen zij hun identiteit in 
de toekomstplannen verster
ken? De gemeenten nodigen 
bewoners, ondernemers, be
zoekers en andere belang
hebbenden daarom van 
harte uit om daarover tijdens 
deze Biënnale met de kunste
naars in gesprek te gaan. De 
provincie NoordHolland on
dersteunt de gemeenten bij 
dit culturele traject, omdat 
het versterken van de kust
plaatsen van groot belang is 
voor het aantrekkelijker ma
ken van NoordHolland voor 
bewoners, ondernemers en 
bezoekers. 

Curator van NHBNL.10, 
de kunsthistorica Tanja 
Karreman, overhandigde een 
exemplaar van Verlangen 
naar zee aan de gedepu
teerde van Cultuur in onze 
provincie Sascha Baggerman 
en de Zandvoortse wethou

haald moeten worden dat de 
werkzaamheden doorgang 
kunnen vinden. Voor de ge
meente zijn dit extra werk en 
kosten want de lantarenpaal 
wordt later toch verplaatst 
op de juiste plek. Een goede 
tip: het beste is om nieuwe 
hagen en bomen in het na
jaar te planten, dan is het 
groeiresultaat des te groter.

Verplichting
De gemeente wijst op arti
kel 2.1.6.2. van de Algemene 
Plaatselijke Verordening. 
Daarin staat dat het col
lege bevoegd is om bewo
ners te verplichten hinder
lijke bomen of beplanting te 
verwijderen of te snoeien. 
Natuurlijk legt de gemeente 
liever niet deze verplichting 
op en doet zij een beroep op 
de vrijwillige medewerking 
van bewoners.   

Meldingen of klachten over 
het openbaar groen kunt u 
doorgeven aan de gemeente 
Zandvoort via het centrale 
telefoonnummer 5740100 
of via www.zandvoort.nl.

der van Cultuur Gert Toonen. 
Het boek is samengesteld 
uit een aantal essays en 
gedichten van de auteurs 
Mohammed Benzakour, Bas 
Heijne, Dirk van Weelden en 
Menno Wigman die de kust 
liefhebben. Een daarvan, 
Benzakour, las een deel van 
zijn werk, dat in het boek is 
opgenomen, voor. 

Het boek bevat ook een 
prachtige fotoreportage 
van Albert van Westing van 
de binnenduinrand. Naast 
Bezakour kwamen ook an
dere kunstenaars, die het 
vervolg van het project gaan 
doen, op het podium en 
vertelden hun verbonden
heid daarmee. In Zandvoort 
is het atelier van Jeanne 
van Heeswijk & Francois 
Lombarts een van de ont
werpateliers. De gemeente 
Zandvoort steunt het project 
financieel.



Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week 
Maak elke 
woensdag,
donderdag en 
vrijdag gebruik 
van de 4 = 2 
actie en dage-
lijks van onze 
dagschotel

Hartelijk welkom in het

www.wapenvanzandvoort.nl 
Gasthuisplein 10

2042 JM Zandvoort 
Tel.: 023-8223780

Maandag en dinsdag gesloten

Medina Woninginrichters 

www.medina-woninginrichting.nl

023-531 78 40 
Haltestraat 56
2042 LP Zandvoort

Aanbieding voor de maand juli: Vouwgordijnen, 
alle merken, gratis meten, gratis plaatsen 10% korting.

(Vouw)gordijnen	 Tapijt
Vitrages	 Vinyl
Luxaflex	 Laminaat
Zonwering	 Parket

Wist u dat onze
web-shop geopend is?

www.de-bode.nl
Pashouders 5% korting

 Hele maand juli voor Pashouders:
Verse Lange Varkenshaas
100 gr. € 1,99 nu voor € 1,49

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

Rosé Festival
UIt ZUID AFRIKA   NIeL JOUBeRt

Frisse, Licht-zoete, lekkere Rosé
Per fles: € 5,95 Nu 2 flessen voor € 8,95

TEGOEDBON 
VOOR 1 GRATIS 

ZANDKORREL

Bestel nu de ZandvoortPas 2010

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.

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

Betreft: Nieuwe ZandvoortPas (€ 7,50) 

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

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

Postcode. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

Deze pas is geldig vanaf 1 januari 2010 tot en  
met 31 december 2010.

Uw op naam gestelde ZandvoortPas 
wordt, tezamen met een welkomstkado, 
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

Voor ZandvoortPas houders 
10 % korting op de kaart
Week 27 special: Minute steak 
met friet en salade €12,50
Week 28 special: 
Schnitzel met friet en salade 12,50

Open Golf Zandvoort
Duintjesveldweg 3, 2041 TZ Zandvoort
023-5715743, www.opengolfzandvoort.nl

Officieel SIKKENS dealer
Voor ZandvoortPashouders

is er een leuke verrassing
Pakveldstraat 19 - Hoek Lippleintje

Tel.: 023-571 25 54



Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week 

Algemeen:
Autobedrijf Zandvoort - K. Onnesstraat 
taxicentrale Fred Spronk - 023-8885588

Winkeliers: 
Bruna Balkenende - Grote Krocht
Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht
Kaashuis tromp - Grote Krocht
Slagerij Horneman - Grote Krocht
Slagerij Vreeburg - Haltestraat

Verzorging en vrije tijd: 
Foto menno gorter - Grote Krocht
massage bij Rosa - www.massagebijrosa.nl
Plony’s Haarwinkel - Kosterstraat
toerkoop Reisbureau - Grote Krocht

mode en trends: 
Belli e Ribelli Kinderkleding - Haltestraat
Bibi for Shoes - Kerkstraat
Blitzkickers - Haltestraat 61A
graveer een keer - 023-888 77 58
Sea Optiek - Haltestraat
Walk of Fame - Bakkerstraat 2A

Wonen en onderhoud:  
Avenue Living & giving - Kerkstraat
De Bode woonaccessoires - Kerkstraat
Koene Cleaning Service - 06-1432444
medina woninginrichters - Haltestraat 
marlène Sjerps Internet - 06-18868837
Versteege’s IJzerhandel - Pakveldstraat
Rep-it - 023-5719666 / 06-44696001

Horeca: 
Harocamo - Kerkstraat
Het Wapen van Zandvoort eten en drinken - 
Gasthuisplein 
mollie & Co Restaurant - Verlengde Haltestraat
Open golf Zandvoort - Duintjesveldweg 
take Five aan Zee Restaurant - Strand nr 5
Zaras, Café Restaurant - Haltestraat

Lijst van deelnemende bedrijven 
(in alfabetische volgorde) 

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

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

Ondernemers opgelet:
Meedoen aan de ZandvoortPas 
vergroot uw vaste klantenkring

Uw ZandvoortPas contactpersonen: Letty van den Brand: tel. 06-4342 9783 
 gillis Kok: tel. 06-460 460 26

 Enkele voordelen voor u op een rijtje:
•  Ruim 1000 huishoudens zijn in het bezit van een zandvoortpas
•  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.zandvoortsecourant.nl/zandvoortpas
•  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…)
•  Ter ondersteuning zijn gratis toonbankstandaards en/of raamschildjes verkrijgbaar,  
 waarop u zelf uw  ZandvoortPas aanbiedingen kenbaar kunt maken
•  Vraag naar de zeer voordelige tarieven en de uitgebreide mogelijkheden 

Voor Pashouders:
10% korting op alle ritten
(behalve actieritten)
023-8885588

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

Tel. 023 571 44 10Kerkstraat 1a 

for shoes

ZANDVOORT PAS  

Dobey Zandvoort
Grote Krocht 28
2042 LX Zandvoort
023-5719345

 5%
korting*

Op vertoon van

*Korting geldt niet op aanbiedingen

OPRUIMING 
TOT 30% KORTING

Haltestraat 61A, Zandvoort, 023-5730240
www.blitzkickers.nlKerkstraat 14 • 2042 JE Zandvoort

Tel.nr.: 023-5712102
Geopend van 9.00 tot 22.00 uur

Voor Pashouders 
10% korting op

onze Thai-beef salade

tijdens de maand juli:

Haltestraat 5, t 57 121 74, vrijdag koopavond

Bij aankoop van een 
(zonne)bril, gRAtIS spuitflesje 

cleaner en poetsdoekje!!
graag tot ziens bij SeA OPtIeK

Top 3!
3 x 100 gram vleeswaren

     Berliner +
       Katenspek +
          Achterham
        € 3,25

Haltestraat 54 - T. 023-5712451
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Weer

temperatuur

Max 25 27 24 23

Min 14 16 18 17

Zon 90% 90% 85% 80%

Neerslag 10% 15% 30% 35%  

Wind wzw. 3-4 zw. 3-4 wzw. 3-4 nw. 3

Volop zomer 
in Zandvoort

Het weekend weerbericht van zandvoort en omgeving

Gangmaker is ook deze keer 
weer een ongewoon diepe 
depressie (975 millibar) die 
naar de wateren tussen 
IJsland en Schotland koerst 
en daar enige dagen voor 
anker gaat. Aan de zuidoost
flank stroomt een flinke por
tie warmte in de bovenlucht 
toe en die warmteoprisping 
hogerop in de atmosfeer 
formeert een hoge drukwig 
boven onze omgeving en 
verder richting OostEuropa. 
Het gevolg is dat vanaf nu 
opnieuw warme lucht uit 
het zuid(west)en kan toe
stromen met maxima in 
het traject 2530 graden in 
ZuidKennemerland. 

Veel zon is er op de mees
te dagen en de wind stelt 
weinig voor uit zuidwest 
of west. De nachten wor
den een stuk zachter en in 
het weekeinde liggen de 
minima rond 18 graden. 
Wel neemt later in de pe
riode, misschien pas tegen 
maandag, de labiliteit van 
de atmosfeer toe, als we 
in een soort barometrisch 
niemandsland komen te 
liggen. De kans op een forse 
(onweers) bui wordt groter.

Het strandweer zal goed tot 

zeer goed zijn de komende 
dagen met een zwakke tot 
matige aanlandige wind 
veelal. Het is mogelijk dat 
er medio volgende week 
een serieuzere omslag zit 
aan te komen. De opdrin
gerige depressies, die tot 
op heden steeds netjes op 
ruime afstand bleven, zou
den wat brutaler kunnen 
gaan worden en hun tenta
kels zuidoostwaarts kunnen 
uitstrekken.

De weerssituatie zou dan 
wat meer doorstroomd 
kunnen worden en dat 
houdt in dat oceanische 
regengebieden Nederland 
wat makkelijker zouden 
kunnen schampen, of zelfs 
bereiken. In dat geval zou 
ook de temperatuur wat 
kunnen afkalven naar nor
male waarden voor medio 
juli. We moeten het nog 
maar zien of het echt ge
stalte krijgt, want tot dusver 
heeft de zomer behoorlijk 
wat krediet opgebouwd en 
is niet maar zo van z’n stuk 
te brengen.

Meer weerinfo is er op 
www.weerprimeur.nl

weerman Marc Putto 

Het lijkt niet op te kunnen met de zomer en voorlopig 
houden we het fraaie zomerweer in huis. In feite krij-
gen we een herhaling van zetten en de huidige lucht-
drukverdeling is werkelijk een kopie van die van een 
week terug.

 Do. Vr. Za. Zo. 

Binnenkort begint de zomervakantie. 
Veel van onze vaste bezorgers gaan in 

deze periode op vakantie. 

Daarom zijn wij op zoek zijn naar invallers 
die tijdelijk een wijk willen verzorgen.

Dus, ben je op zoek naar een leuke zakcent voor de zomer?
Word dan vakantiebezorger van de Zandvoortse Courant

Bel 06-1139 1478 of mail je gegevens 
naar info@zvo-verspreiders.nl

Nr. Prijzen Lotnr.
1 Fiets Van Versteege en Z4D 1485
2 Bon Hugoos, Zeestraat  1363
3 Diner voor twee, Tuk Tuk, Zeestraat 1964
4 Bon Amazing Asia  1963
5 Menu voor 4 personen, Het Plein 699
6 Menu voor 4 personen, Het Plein 578
7 Lunch voor 2 personen café Koper 1797
8 Bon Hong Kong € 10 53
9 Bon Strandpaviljoen Boom 2x bedje+lunch  1142
10 Bon Strandpaviljoen Boom 2x bedje+lunch 1465
11 Bon Instanbul, pizza 1887
12 Bon Instanbul, pizza 119
13 Waardebon, Commandeur 1980
14 Bon kostuum stomen, 
 kledingreparatie Zandvoort 1992
15 Bon 4 Magnums, Zilvermeeuw 76
16 Bon gekookte worst, Marcel Horneman 115
17 T-shirt, Kruidvat 1022
18 Fles wijn, Le Grand prix 740
19 Fles wijn, Tiroler Stuberl 1658
De	prijswinnaars	die	hun	prijs	nog	niet	hebben	opgehaald	
kunnen	zich	melden	bij	Ankie	Miezenbeek,	tel.	06-5369	1737

Winnaars loterij Fiets4daagse

www.zandvoortsecourant.nl

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

Kantooradres: Kleine Krocht 2 • 2042 JN Zandvoort 
Tel 023 – 5732 752 • info@zandvoortsecourant.nl
Openingstijden: maandag en dinsdag 09.00  17.00 uur.
Overige dagen op afspraak.
Advertentie acquisitie: Letty van den BrandKinderdijk 
Tel. 06 – 4342 9783 • letty@zandvoortsecourant.nl
advertenties@zandvoortsecourant.nl
Bladmanager: Gillis Kok 
Tel. 06  460 460 26 • gillis@zandvoortsecourant.nl
Centrale redactie: Joop van Nes 
Tel. 06 – 1448 2685 • joop@zandvoortsecourant.nl
Vormgeving: IR Design Zandvoort 
Kleine Krocht 2  2042 JN Zandvoort
Druk: Dijkman offset 
Visseringsweg 40  Diemen
Verspreiding: ZVO Verspreiders 
Tel. 061139 1478 • www.zvoverspreiders.nl
Uitgever: Zandvoort Press B.V.
Oplage: 9.250 exemplaren

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

colofon
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Zoekplaatje
Op deze foto kregen we al snel een reactie 
door van Joop v/d Bos, die meldde dat de 
persoon op de foto Jan Kerkman, oftewel 
Janbroer is. Jan Kerkman had een zoon 
die Arie Faggel werd genoemd. Dit werd 
daarna bevestigd door diverse mensen 
die mij aanspraken maar helaas had ik 
geen pen en papier bij me om de namen 
te noteren. 

Janbroer, waar de bijnaam exact van
daan komt is tot op heden een raadsel, 
woonde destijds op de Kruisweg 7. In Klink 
81 van 2001 is een artikel geplaatst van 
de hand van Theo Hilbers wat uitgebreid 
een aantal bijzonderheden verteld over 
Jan Kerkman oftewel Janbroer. Rond 1890 
maakte hij voor het eerst deel uit van de 
reddingsbootbemanning. Gedurende de 
periode dat hij reddingswerk verrichtte, 
ontving Jan Kerkman heel wat onder
scheidingen maar zelden liep hij hiermee 

bld12846

C U L T U U R
Zomerexpositie in de Agathakerk

mini galerie ‘Collages des college’

Opera en Belcanto concert

De expositie in de Agathakerk, ‘Op golven van muziek’, is 
vorige week zaterdag onder grote belangstelling geopend. 
Iedereen was het er over eens dat het thema in alle opzich-
ten kunstzinnig is verbeeld. De Lokale Raad van Kerken is 
de organisator van de tentoonstelling.

Om de vier maanden wordt de kunst in de collegeverga-
derkamer vervangen. met een kleine perspresentatie vond 
op 30 juni weer een wisseling plaats. De olieverfschilderij-
en van herten en de schitterende paardenfoto’s afgedrukt 
op aluminium van beeldend kunstenaar Patricia Ramaer 
en de geweldige beelden van klei en een brons beeldje ‘de 
baadster’ van kunstenaar Noor Brandt, veranderen de ver-
gaderkamer in een kleine galerie.

De stichting Classic Concerts presenteert komende zon-
dag een Opera en Belcanto concert in de Protestantse kerk 
aan het Kerkplein. Het operakwartet, bestaande uit Ivera 
musch (sopraan), Joke Oud (alt/mezzosopraan), Ralph Bec-
kers (tenor) en Hans van Niekerk (bariton), wordt begeleid 
door Hans Weenink aan de vleugel.

Alle deelnemers aan de zomerexpositie in de Agathakerk Patricia Ramaer (L) en Noor Brandt

Pianist Hans Weenink

door Nel Kerkman

Marina Wassenaar van de 
Lokale Raad van Kerken 
opende de tentoonstelling. 
Daarna speelde en zong gita
rist Michael Knubbe verschil
lende Engelse liederen. Het is 
een leuke combinatie met de 
tentoonstelling, waarin mu
ziek centraal staat. Knubbe 
zal af en toe ook op andere 

tekst en foto Nel Kerkman

Burgemeester Niek Meijer is 
zoals bij iedere kunstwisse
ling onder de indruk van de 
combinatie die bestuurslid 
Margreet Ras van Beeldende 
Kunstenaars Zandvoort (BK
Zandvoort) telkens weer vak
kundig samenstelt. “De kunst 
nodigt uit tot conversatie als 
een gesprek even staakt”, legt 
Meijer uit. Hij wijst daarbij 
naar de drie koddige beren 

Belcanto, Italiaans voor 
‘schone zang’, is een zangstijl 
waarin de aandacht voor de 
klankkleur van de stem een 
bijzonder grote rol speelt. 
Vibrato is daarbij van rela
tief groot belang. De tekst 
van het gezongene, met 
uitspraak en interpretatie, 
staat daarbij op het tweede 
plan. Het is bij Belcanto niet 
gebruikelijk dat er vooraf een 
vaststaand programma aan
gegeven wordt. Aan de hand 
van uitleg over de uit te voe

zaterdagen aanwezig zijn.

Niet alleen de diversiteit van 
de tentoongestelde kunst is 
opmerkelijk maar ook de mix 
van de kunstenaars is verras
send. Zo heeft ‘zondagschil
der’ zuster Engeline van den 
Berg (90) drie kunstwerken 
ingeleverd waarvan ‘Ei ge
legd’ bijna nog nat werd op
gehangen. Zonder iemand 

die pontificaal met hun rug
gen naar elkaar toe op de ta
fel zitten. 

Noor Brandt
Bij de veelzijdige beeldend 
kunstenaar Noor Brandt 
maakt niet alleen beelden 
maar ook grote en kleurrijke 
schilderijen. Haar voorkeur 
voor ronde vormen komt 
daarin duidelijk naar voren. 
Haar inspiratie haalt ze zoals 
ze zelf zegt overal vandaan, 

ren stukken wil men de toe
hoorders meenemen op een 
reisje door de wereld van de 
opera, operette en musicals.

Voor de pauze zal het ac
cent liggen op de opera met 
kwartetten, duetten en aria’s 
van onder andere Rossini, 
Bizet (Carmen) en Gounod. 
Na de pauze worden stukken 
uit het lichtere genre uitge
voerd uit operette en mu
sical zoals uit Das Land des 
Lächelns van Frans Léhar en 

tekort te doen is het patch
workwandkleed van Riet 
Slegers een juweeltje, elk lap
je stof heeft een muziekprint 
waardoor het eindresultaat 
een ode is aan de muziek. 
Werken van professionele 
en amateurkunstenaars uit 
Zandvoort hangen in goede 
harmonie naast elkaar en 
doen voor elkaar niet onder. 
De schitterende glas in lood 
ramen van de kerk geven 
de kunstwerken een extra 
bijzondere toets. De werk
groep die de tentoonstelling 
inrichtte heeft ook dit jaar 
weer een smaakvolle opstel
ling gemaakt.  

De zomerexpositie in de 
Agathakerk aan de Grote 
Krocht is tot en met zaterdag 
28 augustus iedere zaterdag
middag tussen 14.00 en 17.00 
uur geopend. Ook op de zon
dagen is de tentoonstelling 
te bezichtigen, na de kerk
dienst/viering. Vrijwilligers 
en/of kunstenaars zijn tij
dens de opening aanwezig 
voor vragen.

maar de grootste inspira
tiebron is Zandvoort. Vanuit 
haar atelier heeft ze een 
schitterend uitzicht over de 
duinen die haar aanzetten tot 
‘vrolijke kunst’. Momenteel 
volgt Brandt bij de bekende
Wackers Academie Amster
dam een kunststudie om 
haar techniek te verfijnen. 
Hoewel ze nu ook beeldhou
wen leert gaat haar voorkeur 
uit naar het boetseren met 
klei. Met de uitspraak “dit 
materiaal doet precies wat ik 
wil” typeert ze duidelijk haar 
kunstuiting. 

Patricia Ramaer
Als kind was Patricia Ramaer 
al gefacineerd door allerlei 
vormen van creativiteit en 
kunst en legde ze met haar 
camera al menig object 
vast. Na haar studie op de 
kunstacademie in Vancouver 
werkt ze freelance als gra
fisch vormgever, fotograaf 
en kunstenaar. Ze heeft geen 
voorkeur voor de diverse 
kunstuitoefening. “Het kan 
elkaar zelfs versterken”, zegt 
Ramaer, die het hebben van 
een bepaalde stijl niet zo 
belangrijk vindt. Haar kunst 
benoemt ze als ‘conceptueel’ 
en ze laat zich daar duidelijk 
door inspireren. 

de Fledermaus van Johann 
Strauss.

Het concert is gratis toegan
kelijk en begint zondag om 
15.00 uur. De kerk gaat om 
14.30 uur open. Na afloop is 
er een open schaalcollecte 
voor nieuwe sanitaire voor
zieningen in de kerk. 

te pronken in het openbaar. In het voor
jaar van 1940 werd hij ziek en hij werd 
opgenomen in het Diaconessenhuis in 
Haarlem. Op zijn verjaardag, 13 maart, 
overleed hij op 78jarige leeftijd. Waarmee 
Janbroer tegen alle statistieken in een 
meer dan gemiddelde leeftijd had bereikt 
voor die tijd.

door Cor Draijer
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Nagelstyliste worden?? 
De opleiding tot nagel

styliste begint met de gratis 
introductie avond bij 
A.B. Nails in Haarlem. 

Schrijf je in via 
www.abnails.nl 

of bel 0235245005.
.........................................................

Pedicure Beata Visser 
Ge specialiseerd 

in de diabetische 
en reumatische 

voet en nagelcorrectie. 
Tel. 0652461796 / 0235715921. 
Bilderdijkstraat 22, Zandvoort. 

Diabetische en reumati
sche voet worden vergoed 

door zorgverzekeringen.
.........................................................

Je mag je zorgen 
aan Hem vertellen. 
Zijn hart gaat naar 
je uit. 1 Petrus 5:7

.........................................................
gezocht: 2 kamer app. 

Hallo, ik zoek een 2 kamer 
app. voor max. € 600, 

inclusief GWE, in Zandvoort 
of directe omgeving, 
voor onbepaalde tijd. 

Tel. 0651894627 
of mail vistabuena@live.nl

.........................................................
Gratis af te halen: 

zonnehemel 
op standaard

 Alisun Sunstar 12 lampen. 
0654215224

.........................................................
Pedicure Carla

Meer dan 10 jaar ervaring. 
Provoet lid. 

Tel. 0646098919. 
www.massagebijrosa.nl

.........................................................  
Luister via ZFM in 
Het Laatste Uur, 

zondagavond 23.00 uur 
naar het boeiende 

levensverhaal van Cor Dees 
 ........................................................

Hiep hiep hoera! 
Onze lieve mams, oma 

en schoonmoeder 
Wil (Pierie) 

wordt 11 juli 70 jaar! 
Van harte gefeliciteerd 
en een hele fijne dag. 

Dikke kus van ons allemaal. 

Behang- en schildersbedrijf 
Arnold Nijkamp 
Tel/Fax 571 31 72 

Mobiel 0654 264 259 
Voor al uw behang, 

wit en schilders
werkzaamheden 

www.arnoldnijkamp.nl 
.........................................................

Kabelinternet/adsl 
installa  teur helpt bij alle 

PC-PRO BLemeN. 
Advies en aanleg 

(draadloos) netwerk. 
Ook avonden/weekend.

 Repit, to taal service
 voor computergebruikers. 

0235719666 of 0644696001. 
Met garantie en KvK. 

.........................................................
Beautysalon mYRNA 

Van Speijkstraat 2/101, 
2041KL Zandvoort. 

Behandeling volgens 
afspraak, ook ‘s avonds. 

Tel. 5720108 of 0648318230
.........................................................

L. Paap medische hulp
middelen AANmeteN 
VAN tHeRAPeUtISCHe 
eLAStISCHe KOUSeN.
Vergoeding via zorg

verzekeraar.
Bel voor een afspraak 
bij thuis: 0651815360

Inloopspreekuur: maandag 
9.00 12.30 Flemingsstraat 

55 (Pluspunt)
 ........................................................

Auto kopen of verkopen? 
Een dure reparatie, 

onderhoudsbeurt, APK of 
schade?Het kan altijd 

goedkoper!! 
Bel Patrick van Kessel 
0655383624 of kijk op  
www.autoverkoper.nu

.........................................................
te huur: biertap
Alle merken bier

www.goedkoopdrank.nl
Reserveren: tel. 5738777

.........................................................
te huur: 

garage/opslag
50m2. Voor meerdere 

doeleinden te gebruiken 
in centrum Zandvoort. 
Toilet, water en electra 
aanwezig. 0622126281

ZANDKORRELS INVULBON
met ZandvoortPas korting op een zandkorrel

Particuliere zandkorrel €7,50
Met ZandvoortPas €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 zandkorrel €12,50 (excl.BTW)
Met ZandvoortPas €10,-
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, Kleine Krocht 2
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 verkeerde of onjuiste inhoud 
van Zandkorrels. Zet en typefouten voorbehouden. 

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

VAN AACKeN 
gLASZetteRSBeDRIJF 
levering en plaatsing alle glassoorten.

NU OOK:
vernieuwen kozijnen & schilderwerk.

vrijblijvende offerte!
023-5720480 / 06-41374921
email: aacken@kpnmail.nl

ZANDKORRELS

Warm hè? 
Maar…..

toch een bloemetje!
Specialist voor al uw bloemwerken.

Karim en Mo
www.autobedrijfkarimo.nl

Curiestraat 10, 2041 CD Zandvoort T. 023-5733792
F. 023-5733793 E. autobedrijfkarimo@planet.nl

Onderhoud en reparatie alle merken
Occasions in - en verkoop

APK

Petra Geusebroek
Financiële Diensten

Lifestyle Planningen, Hypotheken,
Herfinanciering, Kredieten,

Pensioen en (echt)Scheidingen.

Voordeel dat ik niet gebonden ben 
aan kantooruren en locatie. Ik kom 
bij u thuis of op de locatie welke voor 
u het beste uitkomt. 
Kijk voor meer informatie op mijn site 
www.sevenforlife.nl 
of bel 06-19312574 / 023-5715963

Ontslagvergoeding aan 
geboden?
Ik geef u graag advies welke 
oplossing bij uw persoonlijke 
situatie past. Financieel risico 
ontslag afdekken? 
Laat u goed informeren

meer dan Hypotheek Advies

Info@sevenforlife.nl

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

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

ZE ZIJN ER WEER!
Verse Zeeuwse mosselen
natuurlijk bij Mollie & Co!
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                              Ton Ariesen

die natuurlijk met een plaat is afgedekt, want biljarten is ook 
een onderdeel dat veel beoefend wordt. Er wordt ook dit jaar 
meegedaan met de regionale 3banden competitie. Vorig jaar 
is Ton door zijn collega’s uitgeroepen tot ‘gastheer van het jaar’ 
omdat hij, ondanks een mager resultaat bij het biljarten, een 
goede gastheer bleef.

Kortebaandraverij
Ondanks zijn drukke bestaan is Ton ook actief aanwezig in 
het dorp. Zo zit hij in het bestuur van de Kortebaandraverij 
Amsterdam Beach, wat veel tijd kost. Samen met Johan 
Beerepoot en diens zwager Willem Harder zijn ze al druk bezig 
om alles rond te krijgen voor de wedstrijd op 15 juli. De hekken 

moeten geplaatst worden, er moet 90 kub. milieu
vriendelijk zand op de straat komen, ze gaan 

de ondernemers langs voor sponsoring en 
het programmaboekje moet worden ge

drukt. “We gaan proberen om in 2012 
de Nederlandse kampioenschappen 

kortebaandraverij naar Zandvoort 
te krijgen. Daar zijn we nu al mee 
bezig. Eigenlijk zijn we op zoek 
naar bestuursleden die mee willen 
werken om dit geweldige evene
ment in Zandvoort te behouden. 

De grootste zorg is toch het geld, 
want echte medewerking vanuit de 

gemeentelijke organisatie is er beslist 
niet. Aan alles hangt een prijskaartje.” 

In het verleden heeft Ton als bestuurslid en 
coach van Zandvoort ’75 zich ingezet voor de fusie 

tussen Zandvoortmeeuwen en Zandvoort ’75. Nu sponsort hij 
nog een zaalvoetbalteam. Door tijdgebrek heeft hij bedankt 
als bestuurslid bij Tennisclub Zandvoort.

Aan het eind van ons gesprek komen we tot de conclusie dat 
we samen in de Ouderraad van de Beatrixschool hebben ge
zeten waar Ton als begeleider meeging met de schoolkampen. 
Dus toch geen onbekend talent! Op mijn vraag wat zijn toe
komstplannen zijn, antwoordt hij: “Ik wil tot aan mijn 70e het 
café nog runnen, dan stop ik er mee. Want omdat ik 4 dagen 
per week van 3 tot 3 uur ’s nachts werk, komt je sociale leven 
wel op een laag pitje te staan. Wat ik daarna ga doen? Geen 
idee!” Een ding is zeker, stil zitten komt in het woordenboek 
van Ton niet voor.

Dorpsgenoten

Zoals altijd is mijn eerste vraag: “Ben je in Zandvoort geboren?” 
Want eerlijk gezegd is Ton Ariesen buiten uitbater van Oomstee 
voor mij een onbekend talent. Ton is geboren op Kortenhoef 
(oorspronkelijk Curtevenne in de provincie Noord
Holland in de regio het Gooi). Op zijn 18e jaar ging 
hij als beroeps naar de geneeskundige dienst 
bij de Marine en tot 1977 woonde hij in 
Den Helder. Na zijn echtscheiding ont
moette Ton zijn huidige vrouw Dodo 
Molijn, die ook in de verzorgende sec
tor werkte, in het Marinehospitaal in 
Overveen. Na 7 jaar onder zee en 
18 jaar boven zeeervaring ging Ton 
op zijn 50e met pensioen. Daarna 
werkte hij tot aan zijn 64e bij de 
Corodex (zijn schoonvader was eige
naar van het complex dat later werd 
overgenomen door dochter Dodo). “Tja, 
en wat ga je dan nog doen? Ik ben geen 
type om stil te zitten dus heb ik zo eens rond 
gekeken. Café Oomstee stond al 3 jaar leeg en 
ik ben eens gaan praten met de eigenaar. Zo ben ik 
uitbater van Oomstee geworden”, vertelt Ton nuchter.

gastheer
Ton is duidelijk een doener, als uitbater bedenkt hij samen met 
het evenementencomité de meest leuke en gekke activiteiten 
voor zijn vaste gastenkring. Er is maandelijks een Oomstee
krantje waar allerlei evenementen in staan. Zo was er een zoge
naamde 111 bochtentocht op de schaats, op 10 april is een groep 
in ouderwetse badpakken bij Thalassa de zee ingegaan om het 
strandseizoen te openen. Verder is karaoke een terugkerend 
muzikaal gebeuren en zijn de jazzavonden in Oomstee zeer 
geliefd. Ton heeft de geluidsoverlast met het plaatsen van dub
bele ramen en isolatie flink aangepakt. Menig jazzmuzikanten 
vindt het een eer om bovenop de biljarttafel te mogen staan 

ton Ariesen

door Nel Kerkman, 
foto Joop van Nes

Op zijn vrije zondag vertelt dorpsgenoot ton Ariesen over zijn 
passie voor Zandvoort,  zijn café Oomstee en de leuke evene-
menten die hij organiseert voor zijn ‘gezelligste jazzhuiska-
mer van Zandvoort’. maar daar blijft het niet bij! Onder een 
grote parasol op het zonnige terras van strandpaviljoen Nau-
tique en onder het genot van een overheerlijk fluitje spreken 
we over het verleden, het heden en de toekomst.

Het is opvallend dat de laatste jaren vooral veel jonge Zand-
voortse vrouwen het ondernemerschap met veel inzet en 
passie omarmen! Zo ook Sharon Jacobs (28), die vorig jaar 
september is gestart met haar fantastisch ingerichte winkel 
Kings & Queens in Jupiter Plaza. Voorheen heeft zij acht jaar 
lang gewerkt als croupier in het Holland Casino, maar een 
eigen zaak in de hand houden leek haar toch aantrekkelijker.

Bij Kings & Queens gaat de 
aandacht vooral uit naar 
de zeer modieuze schoe
nencollectie van een goede 
kwaliteit in het iets duurdere 
genre, zowel voor dames als 
heren. Van het merk Mauro 
Teci staan er leuke ballerina's 
en ander schoeisel, maar ook 
de bijzondere en zeer aparte 
slippers en sandaaltjes ma
ken een keuze erg lastig. 
Sharon weet haar collectie 
dusdanig in te kopen in de 
maten 34 t/m 4446, dat 
niet alleen de jongeren met 
een aankoop slagen; ook de 
wat oudere vrouw zal beslist 
tevreden de winkel verlaten 
met een paar schoenen of 
laarzen. Mannen kunnen 
voor de komende winterpe
riode er terecht voor leuke 
gympen, instappers en laar
zen. Sharon: “Het is zelfs zo 
dat ik voor de kinderen vanaf 
maat 20 schoentjes heb van 
het zelfde merk en in de
zelfde stijl als die van vader 
of moeder.” In de shop, waar 
de gezellige grote tafel met 
snoepjes en koekjes een pro
minente plaats inneemt, ver
koopt zij tevens tassen en le
ren jasjes van het merk Ibana 
Rouge en hebberig maken
de sieraden, o.a. van Bibi, 
Astrelle en Reminiscence, 
alsmede stoere Ikkihorloges.

Kings & Queens Shoes

Kledingzaak
Alsof het runnen van één 
zaak al niet arbeidsintensief 
genoeg is, hoopt Sharon in 
oktober Kings & Queens 
Fashion te openen in het 
in aanbouw zijnde nieuwe 
pand schuin aan de overkant 
in de Haltestraat. Mocht de 
oplevering wat later plaats
vinden, dan is de dames en 
herenkleding tijdelijk in de 
schoenenzaak te vinden. 
De doelgroep is: voor ie
der wat wils, van vrije tijd 
tot gekleed en van jong tot 
oud met vooral een goede 
basiscollectie van o.a. Antik 
Batik en Moscow en Patricia 
Pepe. Speciaal voor de heren 
beschikt zij straks over ex
clusieve Italiaanse maatkos
tuums in vijf kleuren. Als het 
kledingfiliaal op de rit staat, 
zal zij daarna eveneens een 
webshop opstarten. Dan 
kunt u zelfs vanuit uw stoel 
uw bestelling plaatsen!

Kings & Queens Shoes, 
Haltestraat 2d, Zandvoort. 
Tel. 5763362 / 0622527342.  
In de zomermaanden is de 
zaak vijf dagen per week ge
opend van 10.00 tot 19.00 
uur, en op zondag en maan
dag van 12.00 – 19.00 uur. De 
planning is om in de winter 
om 18.00 uur te sluiten. 

door Erna Meijer

Buurman en Buurmanfeest 
Afgelopen zondag was de eerste editie van het Buurman en Buurmanfeest bij Bruxelles 
aan zee en mango’s Beach Bar. Het feest duurde van 12.00 tot 00.00 uur en werd georga-
niseerd door ON-AIR events met hulp van 25 vrijwilligers.

Maar liefst 70 kinderen kon
den de hele dag door sprin
gen op de springkussens, 
koekhappen, waterballon 

gooien of op stap met een 
echte piraat om de schat te 
zoeken. Om 16.00 uur startte 
het muzikale gedeelte met 

optredens van VanKessel Live 
en Buckwheat. Daarna kwam 
de eigenaar van Bruxelles 
het podium op om iedereen 

te bedanken en hij meldde 
dat er volgend jaar zeker 
een 2e editie komt van het 
Buurman en Buurmanfeest. 
DJ’s Tettero en Raymundo lie
ten vervolgens nog tot aan 
middernacht hun draaikun
sten horen.



14

Swaluëstraat 2,  Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
info @ zandvoort.nl - www.zandvoort.nl

Gemeentelijke publicatie week 27 - 2010

Vergadering college 
De besluitenlijst van de collegevergadering van week 26 en 
de verdere in week 26 door het college genomen besluiten 
zijn in week 27 vastgesteld. De besluitenlijst is in te zien bij de 
Centrale Balie en op de website. 

Ingekomen vergunningenaanvragen
Bouw-, sloop- en reclameaanvragen
Zandvoort:
- Swaluëstraat 2, aanbrengen verdiepingsvloer in een kantoor, 
ingekomen 25 juni 2010, 2010-152Rv.
- Kamerlingh Onnesstraat 20, plaatsen units tbv tijdelijke 
huisvesting, ingekomen 25 juni 2010, 2010-153Rv.
- Boulevard Barnaart 12, slopen van een vloer en van de kelder-
muren, ingekomen 28 juni 2010, 2010-155S
- Haarlemmerstraat 4, gedeeltelijk vernieuwen garage, inge-
komen 28 juni 2010, 2010-156Lv.
- Boulevard Barnaart 12, verbouwen pand tot duikschool, inge-
komen 28 juni 2010, 2010-157RvF1
- Zandvoortselaan 165, plaatsen van 14 appartementen, inge-
komen 29 juni 2010, 2010-158Rv 
- Oranjestraat 12, gedeeltelijk vergroten bestaande bergingen, 
ingekomen 30 juni 2010, 2010-160Lv.
- Van Speijkstraat 18a, geheel plaatsen van 2e verdieping, inge-
komen 30 juni 2010, 2010-161Rv
- Weimarweg 6, gedeeltelijk vergroten woning en tuinhuis, 
ingekomen 01 juli 2010, 2010-162Rv.
- Dr. Joh. G. Mezgerstraat 38, plaatsen van een dakterras, inge-
komen 01 juli 2010, 2010-163Lv

Let op. De hierboven genoemde aangevraagde vergunningen 
liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt deze inzien tij-
dens openingstijden. Deze publicatie betekent niet dat u uw 
zienswijze over deze aangevraagde bouwplannen kenbaar 
kunt maken. Slechts indien voor deze bouwplannen vrijstelling 
van het bestemmingsplan of bouwverordening kan worden 
verleend, kan tegen ons voornemen daartoe een zienswijze 
kenbaar worden gemaakt. Een voornemen tot het verlenen van 
vrijstelling wordt afzonderlijk gepubliceerd. Deze publicatie 
betekent ook niet dat u een bezwaarschrift kunt indienen. 
Mocht de vergunning of vrijstelling worden verleend dan zal 
dit worden gepubliceerd en pas dan kunnen belanghebbenden 
bezwaar indienen.

Verzonden besluiten
Kapvergunningen verleend 
- Parnassialaan 21 te Bentveld, één eik, belemmert de ontwik-
keling van andere bomen en heesters, geen herplantplicht, 
zaaknr:2010-2579
- Hogeweg 43, één kastanjeboom, boom is aangetast, met 
herplantplicht, zaaknr: 2010/2500

Belanghebbenden die in een eerder stadium zienswijzen heb-

De gemeente neemt dit verkeersbesluit om de Kortebaan-
draverij 2010 veilig en gezellig te laten verlopen. Inwoners en 
ondernemers worden vriendelijk verzocht rekening te houden 
met de genomen verkeersmaatregelen. 

Bezwaarschriften
De hierboven genoemde verleende vergunningen/ genomen 
besluiten liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt ze 
inzien tijdens openingstijden. Belanghebbenden kunnen ge-
durende een termijn van zes weken na bekendmaking een 
gemotiveerd bezwaarschrift indienen. De datum van bekend-
making is de verzenddatum van de vergunning. Indien het 
geen vergunning betreft is dit de publicatiedatum. U richt uw 
bezwaarschrift met vermelding van “bezwaar” in de rechter-
bovenhoek van uw brief aan het college van Burgemeester 
en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort. Het bezwaar 
schorst in beginsel niet de werking van het besluit waartegen 
het is gericht. In geval van spoed kunt u een verzoek om een 
voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter 
van de Rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, Postbus 1621 
2003 BR Haarlem. Een dergelijk verzoek dient vergezeld te gaan 
van een afschrift van het bezwaarschrift.

Centraal telefoonnummer 
Alle afdelingen zijn bereikbaar via (023) 574 01 00, maandag 
t/m donderdag 8.30 - 17.00 uur en vrijdag 8.30 - 16.00 uur. 

Melding of klacht? 
Bel met de Centrale Meldlijn (023) 574 02 00, óf vul op de  
website het digitale formulier in óf stuur een brief naar de 
klachtencoördinator. 

Openingstijden Centrale Balie 
Maandag t/m woensdag:  08.30  -  16.00 uur 
Donderdag:  08.30  -  20.00 uur 
Vrijdag:  08.30  -  12.30 uur 
Tijdens de donderdagavondopenstelling kunt u maar voor een 
beperkt aantal zaken terecht: paspoorten en rijbewijzen e.d. 

Openingstijden begraafplaats 
De algemene begraafplaats en dierenbegraafplaats aan de 
Tollensstraat zijn dagelijks open tussen 08.00 - 18.00 uur. 

Collegelid spreken? 
Een afspraak maken met een collegelid doet u via het centrale 
telefoonnummer. Daarbij geeft u aan waarover u het collegelid 
wilt spreken. Het kan zijn dat u eerst naar een vakafdeling 
verwezen wordt. 

Vragen over een bouwplan? 
Voor vragen over concrete of gewenste bouwplannen is de 
werkeenheid Vergunningverlening op werkdagen telefonisch 
bereikbaar tussen 08.30 en 16.00 uur. 

Op zoek naar werk of aanbieden van vacature? 
Werkgevers en werkzoekers maken gebruik van 
www.werkeninzandvoort.com. 
Voor het vinden of aanbieden van banen in Zandvoort. 

ben ingediend, kunnen tegen de bovenstaande besluiten in 
beroep gaan bij de rechtbank te Haarlem, afdeling Bestuurs-
recht, Postbus 1621 2003 BR Haarlem. Het indienen van een 
beroepschrift heeft geen schorsende werking. Een schorsende 
werking wordt pas bereikt nadat de president van de rechtbank 
dat in een voorlopige voorziening heeft bepaald. In geval van 
onverwijlde spoed kunt u een verzoek om voorlopige voorzie-
ning indienen bij de president van de rechtbank te Haarlem. 
Een dergelijk verzoekschrift dient vergezeld te gaan van een 
kopie van het beroepschrift. 
Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening 
wordt griffierecht geheven.

Verkeersbesluit Kortebaandraverij
Het college van Burgemeester en Wethouders heeft besloten, 
ten behoeve van de Kortebaandraverij 15 juli 2010., om gedu-
rende het evenement:

1. fysieke afsluitingen (middels dranghekken voorzien van retro-
reflecterend materiaal) inclusief de borden conform model C01 
van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerste-
kens 1990 dienen te worden geplaatst, op de volgende locaties:
- in de Kostverlorenstraat direct ten westen van de Jan Steen-
straat;
- in de Jan Steenstraat direct ten noorden van de Hobbe-
mastraat
- in de Nieuwstraat direct ten zuiden van de Zeestraat;
- in de Haltestraat direct ten noorden van de Achterweg;
- in de Brugstraat direct ten zuiden van de Zeestraat;
- in de Zeestraat direct ten oosten van de Stationstraat;
- op het Stationsplein direct ten zuiden van de Van Speijkstraat 
(zuidelijke parkeerterrein);
- in de Eltzbacherstraat direct ten noorden van de Zeestraat;
- in de Verlengde Haltestraat direct ten noorden van de Zee-
straat;

2. fysieke afsluitingen (middels dranghekken voorzien van 
retroreflecterend materiaal) inclusief de borden “doorgaand 
verkeer gestremd” dienen te worden geplaatst, op de volgende 
locaties:
- in de Jan Steenstraat direct ten noorden van de Hobbe-
mastraat
- in de Haltestraat direct ten noorden van de Schoolstraat;
- in de Kostverlorenstraat direct ten westen van de Konigin-
neweg;
- in de Verlengde Haltestraat direct ten zuiden van de Tol-
lenstraat;

3. tevens op 12 juli a.s. de borden E01 van bijlage I van het 
Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 met on-
derbord “Donderdag a.s.” geplaatst wordt op de locatie Korte-
baandraverij 2010 om zodoende de locatie vrij te houden van 
geparkeerde auto’s;

4. vergunningshouder voor de desbetreffende wegen kunnen 
parkeren op het De Favaugeplein vanaf woensdagavond 14 juli 
vanaf 20:00 tot vrijdagochtend 12:00;
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Beter Mobiel
Bloemsierkunst 
 Jef & Henk Bluijs
Boom Strandpaviljoen 11
Café Oomstee
Cense en van Lingen
Circus Zandvoort
Club Nautique

Administratiekantoor 
 K. Willemse
Algemene uitvaartbegeleiding 
 Zandvoort
Auto Strijder 
Autobedrijf KariMo
Beach Club Tien
Bertram & Brood
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Dierenarts Dekker
Dorsman Assurantiën
Groenestein & Schouten 
 Fin. diensten
Hotel Faber
Laurel & Hardy
Mollie & Co
Riche aan Zee

Seven For Life
Stichting Classic Concerts
Uitvaartcentrum Haarlem
Van Aacken Glaszettersbedrijf
Van Houten Beheer B.V.
v.o.f. Cocarde
XL, Grand Café
Weenink, huisarts

Kortebaandraverij in Zeestraat

Danny van Dongen pakt 1e plaats in hoofdrace

Dubbele winst 
softbalsters ZSC 

Live honkbal bij ZFm

Volgende week donderdag, 15 juli, is de 36e Kortebaandra-
verij in Zandvoort. Het parcours loopt ook dit jaar weer van 
de start in de Kostverlorenstraat, nabij de Koninginneweg, 
naar de finish bovenaan de Zeestraat. De aanvang is om 
13.30 uur en de toegang is zoals te doen gebruikelijk hele-
maal gratis, mede door de trouwe sponsors Holland Casino 
Zandvoort en Play-in Beheer.

Plaatsgenoot Danny van Dongen heeft afgelopen zondag 
op het circuit van Assen een knappe zege op zijn naam 
geschreven. Samen met zijn co-equipier Henry Zumbrink 
won hij de hoofdrace van het HtC Dutch gt4 Champion-
ship. Deze race was onderdeel van de Formido 100%NL 
midzomerraces die op het tt-circuit werden verreden.

twee klinkende overwinningen in evenzoveel dagen. Daar-
mee heeft het dames softbalteam van ZSC zich hersteld 
van de thuisnederlaag van vorige week tegen tHB. eerst 
werd Onze gezellen 6 in Haarlem met 11-6 verslagen, een 
dag later kwam Flags 2 er met 16-1 niet aan te pas.

Een maal per jaar razen de paarden de Zeestraat omhoog

Danny van Dongen (2e links) op het podium | Foto: Chris Schotanus

De organisatie heeft weer 
alles in het werk gesteld om 
dit grote evenement door
gang te laten vinden. Dit jaar 
komen weer bekende pikeurs 
zoals Aad Pools, Cees Imming, 
Andries v.d. Blonk en vele an
dere met hun toppaarden 
aan de start. Ondertussen is 
het kortebaanseizoen alweer 
een eindje op gang met ver
rassende winnaars, maar de 
grote vraag voor Zandvoort 
is: wie gaat er dit jaar met de 
eer strijken? Op het parcours 
in Zandvoort is dat namelijk 
altijd moeilijk te voorspellen, 
want de finish bergop is ner
gens anders in Nederland het 
geval en dat maakt het een 
stuk moeilijker.

Natuurlijk is ook de totalisa
tor weer van de partij zodat 
u een gokje kunt wagen, dit 

Equipe Van Dongen/
Zumbrink, die met een 
Corvette C6 de 26 ronden 
aflegde in een tijd van 
49.54,5 minuten, had op de 
meet een voorsprong van 
ruim 5 seconden op team
genoten Peter van der Kolk/
Jeroen Bleekemolen, die 
eveneens in een Corvette 
C6 uitkomen. Ook Duncan 
Huisman deed goede zaken 
met zijn door Ekris gepre
pareerde BMW M3 GT4. Zo 
schreef hij de eerste sprint
race op zijn naam en scoor
de hij samen met teamge

In de uitwedstrijd tegen 
Onze Gezellen duurde het 
tot de 3e inning voordat 
de eerste runs genoteerd 
konden worden. Nieki 
Valkestijn bereikte het honk 
na een honkslag van Maura 
Renardel de Lavalette. Sylvia 
Koper en Charissa Koning 
deden dat na doorgescho
ten ballen, waardoor het 
03 werd. Terry van Riemsdijk 
bracht met een honkslag 
ook nog Charissa Koning 
over de thuisplaat, 04. 

In de 4e inning werd deze 
voorsprong uitgebreid met 
drie runs van Laura Koning, 
Renardel de Lavalette en 
Valkestijn die na honksla
gen konden scoren. Nadat 
ZSC in de 5e inning niet 
wist te scoren kwamen er 
in de gelijkmakende slag
beurt drie Haarlemse speel
sters over de thuisplaat, 37. 
Honkslagen van Renardel 
de Lavalette, Valkestijn en 
Wilma van Riemsdijk zorg
den ervoor dat de voorspong 
in de 6e inning opliep naar 
39. De thuisclub kwam in 
de twee helft van de inning 
terug door drie runs, waar
door het bij ingaan van de 
7e inning 69 was. ZSC liet er 
in diezelfde inning geen gras 
over groeien en bepaalde de 
eindstand op 611. Wilma van 

Voor wie nog niet genoeg 
heeft van sport is er begin juli 
weer de Haarlemse honkbal
week in aantocht. Om bij te 
blijven schenkt ook dit jaar 
de lokale radiozender ZFM er 
aandacht aan met een live 

kan al vanaf € 1. Het is ook 
mogelijk om zelf een paard 
te sponsoren, dit kunt u deze 
week nog doen via de orga
nisatie. Een paard sponsoren 
kost u slechts € 60 en met 
een beetje geluk kunt u daar 
€ 180 mee winnen. U kunt dit 
bijvoorbeeld doen als familie 
of vriendenclub, maar ook als 
bedrijf. Wilt u een paard spon
soren neemt u dan even con
tact op met Ton Ariesen (06
53191894) van café Oomstee. 
Eventueel kunt u dit ook 
telefonisch doen bij Willem 
Harder via 0653580673.

Rolstoelers
Dit jaar stelt Galerie Kunst & 
Koffie, Zeestraat 37 haar tuin 
beschikbaar voor rolstoelge
bruikers zodat ook minder va
lide dit geweldige spektakel 
eens mee kunnen maken.

noot Ricardo van der Ende 
in de hoofdrace voldoende 
punten om de leiding in het 
kampioenschap over te ne
men. Dit ten koste van lei
der Phil Bastiaan, die met 
zijn Porsche 997 GT4 niet 
aan de finish kwam in de 
hoofdrace. Ook oudplaats
genoot Jan Lammers kwam 
met zijn Ford Mustang 
FR500C van het Racing 
Team Holland niet aan de 
finish. Hij vloog in de zeven
de ronde bij het aanrem
men voor de Gert Toonen
chicane uit de bocht.

Riemsdijk werd de winnen
de werpster met 6x 3slag, 
0 x 4wijd en 11 honksla
gen tegen. Maura Renardel 
de Lavalette kwam tot vijf 
honkslagen uit vijf beurten. 
ZSC sloeg in totaal 13 hits.      

Flags
Al in de 1e inning scoorde 
ZSC de eerste runs. Na zes 
honkslagen scoorden de 
Zandvoorters de eerste zes 
punten, 60. De scoringsdrift 
duurde ook in de 2e inning 
voort. De gehele slagploeg 
kwam in het perk en na 6 
honkslagen werd de voor
sprong verhoogd tot 110. 
Flags redde in de 3e inning 
de spreekwoordelijke eer 
door een punt te scoren, 
111. ZSC scoorde in de 3e in
ning nog eens drie runs. In 
de 4e en laatste slagbeurt 
werd de eindstand bepaald 
op een klinkende 161 over
winning. Ook in dit duel 
werd Wilma van Riemsdijk 
winnende werpster met de 
cijfers 405. ZSC kwam tot 
een totaal van 18 honkslagen 
waarvan Valkestijn er 4 voor 
haar rekening nam uit een 
gelijk aantal slagbeurten. 
Gisteren, woensdag 7 juli, 
werd de laatste wedstrijd 
voor de zomerstop gespeeld. 
De eerstvolgende wedstrijd 
is op 5 augustus.

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:

verslag op zaterdag 10 en 17 
juli vanaf 14.00 uur en zondag 
18 juli vanaf 15.00 uur. Willem 
Densen en Joop van Nes zijn 
de verslaggevers ter plaatse. 
ZFM is te vinden op kabel 
104.5 en ether 106.9 fm.
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De Mannetjes

Oranjekoorts
nog niet over

‘Onze vakantie 
naar Spanje hebben 

we meteen afgeblazen’

Het nieuwe jaarrondpaviljoen Club Nautique is in de prijzen gevallen. Niets minder dan 
de prestigieuze prijs ‘Beste Service’ in de verkiezingen voor het beste strandpaviljoen 
2010 viel de eigenaren Maarten Keislair en Werner Coenraad ten deel! In de verkiezing 
Beste Strandpaviljoen 2010 was een schitterende 3e plaats weggelegd.

De als een feest begonnen zondagavond, eindigde rond half 
elf in een domper van jewelste, nadat Oranje de finale van 
het WK in de verlenging van Spanje had verloren. De mees-
ten hadden heilig geloof in een overwinning van ‘onze’ jon-
gens, waarschijnlijk gebaseerd op de wens om nu dan einde-
lijk een keer wereldkampioen te worden.

Zandvoortse strandpaviljoens vallen in de prijzen Gelaten sfeer na verlies

Strandpaviljoen Vooges 
kreeg de eerste prijs in de 
eveneens prestigieuze ca
tegorie ‘Schoon’ en over
all een prachtige 8e plek! 
Strandpaviljoen Bries in 
Noordwijk werd gekozen 
tot ‘Beste Strandpaviljoen 

Gelaten lieten de Zand voort
se fans de nederlaag op zich 
inwerken en stroomden de 
straat op, de warme nacht in. 
Vooraf was het nog allemaal 
zo mooi, getuige de foto bij 
dit artikel. Feest op straat en 
thuis, volle kroegen en terras
sen in afwachting van wat 

2010’. De prijzen werden 
donderdag 8 juli uitgereikt 
door juryvoorzitter Cees 
van der Padt, vestigings
manager Nederland bij het 
Nederlands Bureau voor 
Toerisme & Congressen 
(NBTC).

komen zou en allemaal in 
de overtuiging van de winst. 
Het mocht echter niet zo zijn: 
Zandvoort kan weer vier jaar 
energie opdoen voor de fina
le in Brazilië, want in het hol 
van de Goddelijke Kanaries is 
het veel mooier om wereld
kampioen te worden.

Welke straten worden afgesloten 
tijdens het salsafestival? Kijk op pag 21

Werner Coenraad en Maarten Keislair nemen de prijs in ontvangst

Blik op het terras van Nautique

Toen was iedereen nog hoopvol en vrolijk

Gelaten stemming in het centrum

Naast de verkiezing van het 
beste strandpaviljoen en 
de categorieën Schoon en 
Service, werden er nog twee 
andere prijzen uitgereikt. De 
paviljoens streden ook om 
een prijs in de deelcategorie
en Sfeer en Duurzaamheid. 

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

www.seaoptiek.com
Vrijdag koopavond

SEA OPTIEK 
zichtbaar beter 

De winnaars in deze catego
rieën zijn Beachclub Royal 
uit Hoek van Holland voor 
Sfeer en strandpaviljoen De 
Buren van Nes uit Ameland 
voor Duurzaamheid.

De verkiezingen zijn een 
gezamenlijk initiatief van 
Strand Nederland, Konink
lijke Horeca en Nederland 
Schoon en worden georga
niseerd om de kwaliteit van 
de strandpaviljoens aan de 
Nederlandse kust te pro
moten en de aantrekkelijk
heid van het Nederlandse 
strand te vergroten. De be
oordeling is gebaseerd op 
de mening van het publiek, 
dat van april tot begin juli 
een stem kon uitbrengen op 
de website www.strandpa
viljoen2010.nl Daarnaast 
bezochten promotieteams 
van Strand Nederland alle 
strandpaviljoens voor een 
beoordeling ter plaatse en 
om bezoekers naar hum 
mening over het paviljoen 
te vragen.
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SpotlightS

Strandpaviljoen Club Nautique het hele jaar geopend 
van 9.00 tot 24.00 uur voor ontbijt, lunch, diner en een  

unieke locatie voor bedrijfsbijeenkomsten, bedrijfsuitjes,  
trouwen, recepties, en andere feesten.

Voor reserveringen bel 023 -  571 57 07

waterstanden

www.clubnautique.nl

familieberichten Algemene uitvaartbegeleiding Zandvoort
Omdat u voor kwaliteit kiest!

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

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

Dag en nacht bereikbaar

023 -7515 666
Gevestigd in Zandvoort

Evert H. Schweitzer
Voor een stijlvolle en verzorgde uitvaart

UITVAARTZORGCENTRUM ZANDVOORT
Tollensstraat 67, 2041 PR  Zandvoort.

Telefoon (023) 571 32 78.
www.uzn-nederland.nl

UITVAARTCENTRUM HAARLEM
Parklaan 36, 2011 KW  Haarlem.

Telefoon (023) 532 87 50.
www.uitvaartcentrumhaarlem.nl

Sinds 1992
uw uitvaartondernemer in Zandvoort.
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juli w a t e r
Hoog Laag Hoog HoogLaag
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02.16
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06.45
07.44
09.04

06.39
07.25
08.19
09.15
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1 3 . 5 6

1 6 . 5 2
1 7. 3 2
16.04
1 6 . 5 5
18.05
19.26
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2 1 . 4 5

1 9.1 6
19.58
20.49
21 . 45
22.45
23.56

-
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Protestantse gem. Zandvoort
10.00 uur ds. W.M. Schinkelshoek uit Bennebroek
RK Parochie St. Agatha
10.30 uur Pastor D. Duijves
RK Parochie Antonius & Paulus
10.30 uur Pastor C. van Polvliet

kerkdiensten - a.s. zondag 

Verdrietig om wat was en nooit meer zal zijn,
dankbaar voor wat is geweest en altijd blijven zal.

Moegestreden

Mijn lief, onze vader, schoonvader en opa

Piet van Vechgel

Soerabaja, 15 mei 1932                  Zandvoort, 8 juli 2010

Jeanne van Vechgel – Hofman

Julie en Piet
   Mark
   Bart

Frans en Marianne
   Linda

Correspondentieadres:
J.C. van Vechgel – Hofman
Hasebroekstraat 10
2041 NH  Zandvoort

De crematie heeft reeds plaatsgevonden.

Onze allerliefste, eigenzinnige en bijzondere tante 
 

Stella Lek 

Is 11 juli 2010 overleden
 

Zij is een grote steun voor ons geweest. 
Wij zijn dankbaar voor alles wat ze 

voor ons betekend heeft. 
We zullen haar liefde, 

warmte en wijsheid erg gaan missen.

 Kika de Leon en Jaap Akkerdaas, Marjolein de 
Leon, Mirjam de Leon en Frank Hooghiemstra

14 juli 2008                                  14 juli 2010
 

Lieve Jaap, paps en opa

2 jaar ben je weg van ons
2 jaar heb je ons verlaten
2 jaar zien we je niet meer
2 jaar moeten we je missen
2 jaar vol verdriet
2 jaar geen gezellige bezoekjes meer
2 jaar niet meer om jou lachen
2 jaar zonder jou

We houden van je
Died, Monique, Rob en Sven

www.zandvoortsecourant.nl

Verschijnt iedere donderdag en wordt gratis
huisaanhuis bezorgd in heel Zandvoort en Bentveld!
Kantooradres: Kleine Krocht 2 • 2042 JN Zandvoort 
Tel 023 – 5732 752 • info@zandvoortsecourant.nl
Openingstijden: maandag en dinsdag 09.00  17.00 uur.
Overige dagen op afspraak.
Advertentie acquisitie: Letty van den BrandKinderdijk 
Tel. 06 – 4342 9783 • letty@zandvoortsecourant.nl
advertenties@zandvoortsecourant.nl
Bladmanager: Gillis Kok 
Tel. 06  460 460 26 • gillis@zandvoortsecourant.nl
Centrale redactie: Joop van Nes 
Tel. 06 – 1448 2685 • joop@zandvoortsecourant.nl
Vormgeving: IR Design Zandvoort 
Kleine Krocht 2  2042 JN Zandvoort
Druk: Dijkman offset 
Visseringsweg 40  Diemen
Verspreiding: ZVO Verspreiders 
Tel. 061139 1478 • www.zvoverspreiders.nl
Uitgever: Zandvoort Press B.V.
Oplage: 9.250 exemplaren

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

colofon

in memoriam
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Volgens mij kunnen de oranje 
vlaggetjes en andere aanver
wante artikelen de kast in.  Het 
is wel genoeg geweest met de 
adhesie betuiging voor het 
Nederlandse elftal. Trouwens, 
ik moet eerlijk bekennen dat 
zowel mijn man als ik geen 
echte voetbalsupporters zijn. 
Natuurlijk volgen we het spel
letje maar niet echt overtui
gend. Zo waren we aan het 
begin van de voetbalhappe
ning op Kreta en daar stond 
het voetballen op een laag 
pitje. Wij hadden daar geen 
problemen mee en vonden 
het prima. 

Thuis gekomen volgden we 
het spektakel langs de zijlijn 
en hadden geen behoefte om  
voor de buis te zitten. Onder 
het genot van een hapje en 
drankje volgden we de verrich
tingen via de radio in de tuin. 
Heerlijk om het commentaar 
op de ouderwetse manier te 
volgen daarbij was het re
sultaat van de radio altijd 15 
seconden eerder dan op de 
TV. Ach, zo heeft iedereen zijn 
eigen manier van genieten. De 
een blaast luid op zijn vuvuzela 
WKtoeter en een ander steekt 
een rotje af om zijn gevoelens 
kwijt te kunnen. Prima!

Minder leuk is het als je ie
mand anders overlast be
zorgd. Na de finale tussen 
NederlandSpanje fietste ik 
vroeg door het dorp. De voet
balkater was duidelijk aanwe
zig. Overal stonden en lagen 
bierflesjes op de stoep, dweil
den oranje attributen in de 
goot en waren uit balorigheid 
bloemen uit de plantenbakken 
getrokken. De gemeentelijke 
opruimploeg had er zijn han
den vol aan om de troep van 
een ander op te ruimen. Als 
je dan zo sportief bezig bent 
vraag ik me toch af waarom je 
dit doet? Of was de kater van 
het verlies zó groot dat je kot
sent je gal moest halen. Ik kan 
er met mijn oranje pet
je niet bij. Feestvieren? 
Prima! Maar laat een 
ander je rotzooi niet 
opruimen.        

Volgens mij...

column

Ne
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cartoon
GROND VOOR NIEuWE KAZERNE

Iedere dag geopend voor ontbijt, lunch en diner
Keuken dagelijks 

geopend tot 22.00 uur
Ook voor feesten en partijen bent

 u bij ons aan het juiste adres.
023-5713200

www.beachclubtien.nl

burgerlijke stand
2 juli - 9 juli 2010
Geboren:
Noa Loïs, dochter van: Kuling, Rutger Peter en: Corper, Tamar 
Jennie Elisabeth
Kimberley Arianne Sylvia: dochter van: van Denderen, Merel 
Elisabeth
Shania, dochter van: Ceulen, Rutger en: Klijn, Patricia José
Teun Jeroen, zoon van: de Vries, Jeroen en: de Koker, Paulina
Dani John, zoon van: Lovers, Quinten John en: Kuling, Sarah 
Angela
Ondertrouwd:
Schreuders, Ron en: Schrama, Brigitta Maria
Getrouwd:
Jašar, Amet en: Idrizi, Ramize
Overleden :
Van Vechgel, Pieter Alphonsus, oud 78 jaar
Bruchhaus, Sophia Berta Christine, oud 98 jaar 

Tropische warmte zorgde voor veel ongemak

Opnieuw wateroverlast Koninginnebuurt

De tropische warmte van afgelopen weekend heeft voor 
veel ongemakken gezorgd. Vooral op zaterdag, toen de 
temperatuur in Zandvoort op de hoogste waarde van dit 
jaar kwam (32,8ºC) heeft het de diverse hulpdiensten han-
denvol werk gegeven.

Zaterdagnacht hebben de Koninginneweg en de Van  
Ostadestraat weer ernstige wateroverlast moeten  
verwerken. Het onweer barstte los en binnen de kortste  
keren stonden de straten weer blank. Wat nog erger  
was: ‘Ramptoeristen’ reden met hun auto’s hard door de 
watermassa waardoor het water de huizen bereikte.

Zondag was het aanmerkelijk rustiger

De ambulances werden 6 
keer opgeroepen, de brand
weer moest er 10 keer aan 
te pas komen en de beman
ning van de ‘redboot’ Annie 
Poulisse van de KNRM 
moest opkomen omdat er 
een alarm werd ontvangen 
over een zwemmer die in 
problemen zou zijn geko
men. De Annie Poulisse lag 
om 18.00 uur in het wa
ter. Ook de Zandvoortse 
Reddingsbrigade was daarbij 
aanwezig maar toen ze aan 

“Er is ons toegezegd door de 
gemeente dat men sneller 
zal starten met het afsluiten 
van de straten bij waterover
last om ramptoeristen te 
weren maar verscheidene 
telefoontjes van de bewo
ners leverden niets op. Pas 
toen het water uit de straat 
verdwenen was kwam de 
gemeente met afzettings
borden. Daarvoor reden 
sommige automobilisten 
door de Koninginneweg 
met een rotvaart om zo op
spuitende fonteinen tot ver 
boven hun autodak uit te 
creëren. Dat hierdoor zo een 
waterverplaatsing op gang 

de actie deel wilden gaan 
nemen, werd die afgeblazen 
omdat de vermiste zwem
mer zich al had gemeld. 
Wel moest de redboot een 
tweetal keren hulp bieden 
aan een vaartuig dat voor 
Que Pasa in moeilijkheden 
was gekomen. Uiteindelijk 
werd de boot, waarvan de 
accu’s leeg waren geraakt, 
op sleeptouw genomen en 
naar de haven van IJmuiden 
gesleept. Dat de brandweer 
zo vaak moest uitrukken 

kwam dat het water de tui
nen instroomde en daardoor 
de huizen bereikte, deerde 
deze bestuurders schijnbaar 
niet”, aldus een bewoonster 
van de Koninginneweg die 
anoniem wil blijven.

“Dit miljoenen kostende 
project heeft voor de bewo
ners van de Koninginneweg 
en de Van Ostadestraat he
lemaal niets opgeleverd. Van 
tevoren bestond bij ons al de 
angst hiervoor omdat er de 
laatste jaren, na de aanleg 
van de opvangtanks onder 
het Zwarte Veld, steeds 
enorme wateroverlast ont

kwam door de zeer zware 
onweersbui die Zandvoort in 
de late avond trof en die her 
en der voor grote waterover
last zorgde. Zondag, toen het 
een paar graden koeler was, 
hadden de hulpdiensten het 
aanmerkelijk rustiger.

Een man die overzicht heeft 
over het gebeuren op het 
strand afgelopen weekend is 
Ernst Brokmeijer van de ZRB. 
Volgens hem was het op za
terdag aanmerkelijk drukker, 
mede omdat op het heetst 
van de dag de vloed op kwam 
zetten en de zonaanbidders 
hut op mutje kwamen te zit
ten. De brigade had wel alle 
boten op het water en met 
de nieuwe Landrovers werd 
langs het water gepatrouil
leerd. “We hebben wel het 
hele weekend veel EHBO
handelingen moeten ver
richten, zoals een splintertje 
verwijderen, of een pleister 
op een wondje plakken, dat 
soort dingen. Op de actie van 
zaterdagavond na, toen er 
een zwemmer vermist werd, 
hebben we het gezellig druk 
gehad en verliep alles op rol
letjes”, aldus Brokmeijer.

stond. Bij de toelichting 
door de gemeente over dit 
nieuwe project rees het ver
moeden al spoedig dat het 
onze problemen niet zou 
oplossen maar misschien 
zelfs verergeren. Helaas 
kwam dit vermoeden za
terdagavond uit, terwijl 
het project nog niet eens 
klaar is. De wateroverlast 
komt vanuit de Zeestraat 
zo de Koninginneweg in
gestroomd en nu zelfs 
ook nog uit de Emmaweg 
komt een stroom water. 
Nog meer belasting voor 
de Koninginneweg dus. 
Als deze straat dan hele
maal vol staat, loopt het 
over de drempels de Van 
Ostadestraat in. Misschien 
dat de gemeente ook zijn 
verantwoordelijkheid wil 
nemen om te zorgen voor 
een verbetering voor deze 
straten?”, vraagt zij zich af.

Buurtbemiddelaars gezocht
In oktober 2009 is stichting Meerwaarde gestart met het 
project ‘Buurtbemiddeling Zandvoort’. Ter aanvulling van 
het bestaande team is men op zoek naar vrijwilligers uit 
Zandvoort die het leuk en interessant vinden om buurtbe-
middelaar te worden. 

Buurtbemiddeling is een 
gratis en onpartijdige dienst. 
Medebewoners die opgeleid 
zijn tot bemiddelaar in het op
lossen van conflicten tussen 
buren onderling. Zij proberen 
de ruziënde partijen weer aan 

de praat te krijgen en hen zelf 
een oplossing te laten beden
ken. De vrijwilligers krijgen 
een kosteloze opleiding. Wie 
meer informatie wenst, neemt 
contact op Buurtbemiddeling 
Zandvoort, tel. 0235698883.
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Strandpaviljoen Boom 11
te Zandvoort
Tel.023-5717580

Op onze ouderwetse manier
Goulashsoep - 3 soorten vlees - Palacinka of

Vissoep - Zeebaarsfilet - Palacinka 

€10,50
Als brunch, lunch of diner. De gehele week door.

Graag tot ziens, fam. Boom

De zomervakantie is begonnen. Veel van onze vaste 
bezorgers gaan in deze periode op vakantie. 

Daarom zijn wij op zoek zijn naar 
invallers die tijdelijk een wijk willen verzorgen.

Dus, ben je op zoek naar een leuke zakcent voor de zomer?

Word dan 
vakantiebezorger
van de Zandvoortse Courant

Bel 06-1139 1478 
of mail je gegevens naar info@zvo-verspreiders.nl

Zaterdag 18 september
Reünie Jaap Kiewiet Mavo Zandvoort

Alle klassen van het schooljaar 1980-1981

Voor diegene die al op de hoogte zijn: 
meld je aan op de website: http://www.triple4t.nl/jkmavo

We zijn nog op zoek naar: Esther Willems en 
Jan Meyer (beide uit klas 1a), Henk Koning (klas 2b), 

Marleen Luik (klas 4a), Alex Smit (klas 4b). 

Weet iemand waar deze personen zijn neem svp 
contact op met: Suzanne Cats-Koper 06-23469743

BY CHRIS KUIN

Naast onze à la carte kaart:
Zomermenu voor € 22,50 

 
Gekookte mosselen 

op klassieke wijze
iii

Mango ijs

 Ook voor feesten en partijen 

Dinsdag gesloten

Zeestraat 36
2042 LC Zandvoort

023-5736680
www.restauranthugoos.nl

Passage 2-4  Zandvoort
Tel.: 023-5716785

direzione: 
Alfredo Caramante

 

 

 

 

Seniorenmenu: € 7,00 
Ma 14-09-09  Gebakken tartaar met gebakken aardappelen en spinazie 

Di 15-09-09  Kibbeling met frites, sla en sausjes 

Wo 16-09-09  Macaroni met een gebakken ei 

Do 17-09-09 Andijvie stamppot met een bal gehakt 

Vr 18-09-09  Vissticks met frites, doperwten en wortelen 

Za 19-09-09  Nasischotel met 1 stokje saté en een gebakken ei 

Zo 20-09-09  Kippotje met frites en sla 

Ma 21-09-09  Gebakken lever met aardappelpuree en rode kool 

Di 22-09-09  Scholfilet met gebakken aardappelen en wortelen 

Wo 23-09-09 Hutspot met warme worst en gebakken spek 

Do 24-09-09  Schnitzel met frites en witlof 

Vr 25-09-09 Gestoofde kabeljauw met aardappelpuree en bloemkool 

Za 26-09-09  Kippenbout met frites en sla 

Zo 27-09-09  Bal gehakt met gebakken aardappelen en bloemkool 

Bestellen voor 11.00 en bezorgd tussen 12.00 en 14.00 uur of eventueel tussen 16.00 en 
17.30 uur.  U kunt ook een plaatsje reserveren in ons restaurant om gebruik te maken 
van het seniorenmenu. Bent u in bezit van de ZandvoortPas, dan krijgt u een toetje 
gratis. 

Brasserie restaurant Harocamo 

Kerkstraat 14  |  023-5712102 

Geen zin om te kokkerellen? Gewoon Harocamo even bellen!
Wij bezorgen voor ieder wat wils, zoals broodjes, saté, 
spareribs, diverse visgerechten of een uitgebreid diner.
U kunt het zo gek niet bedenken!

Let op: Wij bezorgen gratis!
Ook de seniorenmenu’s à € 7,-- en de daghap à € 10,--

  Bel: 5712102 
  kijk voor meer info:
  www.harocamo.nl 

Brasserie restaurant Harocamo 
Kerkstraat 14, 2042 JE Zandvoort
Geopend van 9.00 tot 22.00 uur

DORSMAN.NL OF 023-5714534

Autoverzekering
vanaf € 6,- p/mnd

* startkorting tot 65%
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Het is verheugend te constateren dat steeds meer honden
bezitters zich houden aan de spelregels als het gaat om de 
openbare buitenruimte. Als de hond wordt uitgelaten blijkt 
het baasje bijna altijd een afvalzakje bij zich te hebben.

Veel meer dan voorheen wordt hondenpoep opgeruimd! En 
voor die sporadische gevallen dat er een ongelukje plaatsvindt 
staan er op talloze plekken handige zakjesautomaten.

Samen houden we ZANDVOORT SCHOON!?

Geef mijn portie maar aan Fikkie…..
Zandvoort Schoon!?

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)

Nieuw bestuur BKZ
Bij vereniging BKZandvoort 
heeft onlangs een bestuurs
wisseling plaatsgevonden. 
Voorzitter Paul Olieslager 
heeft zijn taak, welke hij met 
veel inzet vervulde, overgedra
gen aan de nieuwe voorzitter 
Udo Geisler. Het secretariaat 
wordt vanaf eind augustus 
ook vervangen, penningmees
ter van de vereniging is beel
dend kunstenaar Margreet 
Ras. Voor de communicatie & 
PR man is Herbert Willems de 
aangewezen persoon, de eve
nementen worden verzorgd 
door Nelleke de Blaauw en 
Xandra Algera is algemeen 
bestuurslid. Inmiddels is het 
nieuwe bestuur hard bezig 
met allerlei leuke evenemen
ten waaronder een kunst
markt op 15 augustus. Dus 
houdt deze dag alvast vrij!

Poppentheater

De grote wens van Wendy 
Jacobs en Maaike Cappel 
om een poppentheater in 
Zandvoort te realiseren is 
uitgekomen. Ze haalden in 
april tijdens een Tvwedstrijd 
het hoogste aantal stemmen 
en werden genomineerd. 
Ondertussen zijn ze driftig op 
zoek gegaan naar een geschik
te locatie én die hebben ze 
gevonden! Het bovenzaaltje 
van het Zandvoorts Museum 
is een perfecte locatie en de 
ruimte is geschikt voor 30 
kinderen. De opzet is om van
af september iedere eerste en 
derde woensdagmiddag van 
de maand om 13.30 uur met 
het theater te beginnen, de 
kosten zijn voor kinderen 50 
cent en begeleiding betaalt € 
1. Donderdag 22 juli wordt na 
het volksdansen (19.30 uur) op 
het Gasthuisplein het poppen
theater Rekreade officieel ge

opend. Na het dansen wordt 
de poppenkast in het nieuwe 
theater vertoont. Natuurlijk 
is iedereen van harte welkom 
om de primeur mee te ma
ken. Hoort en zegt het voort!

Rondleiding 
Protestantse kerk

Een extra tip voor de be
zoekers van Zandvoort. De 
Protestantse kerk is vanaf 
zaterdag 17 juli tot en met 
28 augustus van 14.00 uur 
tot 16.00 uur opengesteld 
voor het publiek. Er is de mo
gelijkheid voor een rondlei
ding door Siem van den Bos 
over de geschiedenis van de 
kerk. Ook zal op diverse mid
dagen het orgel bespeeld 
worden. Op 15 augustus zal 
Willem Jan Cevaal en op 29 
augustus Cees Verschoor 
om 15.00 uur een orgelcon
cert geven op het beroemde 
Knipscheerorgel. Toegang 
is gratis wel is er een open
schaal collecte aan het eind.

06 polsbandjes 
In het weekend had de 
Zandvoortse Red dings
briga de de primeur en ont
vingen van de landelijke 
Red dings brigade en sponsor 
Interpolis als eerste de gratis 
06 polsbandjes. De bandjes 
worden in de zomervakan
tie uitgedeeld met als doel 
om verdwaalde kinderen 
weer snel met hun ouders 
te herenigen. Op de bandjes 
kunnen de ouders hun mo
biele telefoonnummer en 
de naam van het kind schrij
ven. Uiteraard moet men wel 
zorgen dat het mobieltje is 
opgeladen! Ook bij de EHBO
post in de Rotonde zijn de 
bandjes aanwezig.

Bazaar

De Protestantse kerk aan 
Kerkplein heeft op 30 juli 
haar zomerbazaar met diver
se kraampjes in en rondom 
de kerk. De Rekreade heeft dit 
jaar besloten om tegelijk met 
de bazaar het Santekraampie 
te organiseren, dus het 
wordt dubbel feest. Om de 
kramen extra te vullen doet 
de Bazaarcommissie een op
roep voor allerlei spullen die 
u niet meer gebruikt. Deze 
kunt u maandag 19 juli en 
maandag 26 juli van 13.30 
uur tot 15.30 afgeven in het 
jeugdhuis achter de kerk. 
Mocht u niet in staat zijn 
om het persoonlijk te bren
gen dan kunt u bellen naar 
0614401006.

Aanvaring 
De zee is zó groot maar toch 
gebeurde het dat afgelopen 
zondag omstreeks 14.00 
uur  twee rubber motorbo
ten met elkaar in aanvaring 
kwamen. De boten waren on
geveer 40 meter van de kust 
verwijderd. De ene boot was 
bemand met twee opvaren
den en de andere met vijf. In 
totaal raakten bij het ongeval 
twee opvarenden gewond. 
Een 9jarige jongen liep een 
bult op zijn hoofd op en had 
nekklachten, zijn moeder had 
een gekneusde pols. Beiden 
zijn voor onderzoek naar een 
ziekenhuis vervoerd en kon
den na behandeling het zie
kenhuis verlaten. Een van de 
motorboten is voor nader on
derzoek in beslag genomen. 
De politie verzoekt getuigen 
van de aanvaring contact op 
te nemen via 0900 – 8844.

Nieuwe voorzitter Alzheimer
Zuid-Kennemerland

Twee nieuwe Nederlanders

Sinds enkele maanden heeft Henk Esselink, senior beleids-
adviseur van de gemeente Zandvoort het voorzitterschap  
van Alzheimer-Nederland afd. Zuid-Kennemerland overge-
nomen van Ger Mulder. 

Onlangs heeft locoburgemeester Tates twee nieuwe Nederlanders verwelkomd, me-
vrouw D. Magdalena en de heer S. Al Bazy. Tijdens een korte ceremonie stond Taates 
stil bij wat dat betekent. Beiden hebben van de locoburgemeester een certificaat van 
Nederlanderschap, een mooi boek over hoe het hoort in Nederland en natuurlijk bloe-
men ontvangen.

De nieuwe voorzitter 
Henk Esselink

Locoburgemeester Tates feliciteert de heer Al Bazy

Het ouderenwerk is Esselink 
niet vreemd want tijdens zijn 
studie sociaal–culturele we
tenschappen raakte hij betrok
ken bij de oprichting van het 
Anton Pieckhofje en schreef 

daar een beleidsdocument 
over. Na 20 jaar ervaring in 
het ouderenwerk heeft hij ‘ja’ 
gezegd om als voorzitter een 
waardevolle bijdrage te kun
nen leveren aan het welzijn 
van mensen met dementie 
en hun mantelzorgers. 

Alzheimer Zandvoort
Momenteel is er een zomer
stop maar vanaf 1 septem
ber is er weer iedere eerste 
woensdag van de maand 
het Alz heimer Café in Zand
voort. Alzheimer afd. Zuid
Kennemerland organiseert dit 

in samenwerking met OOK in 
Zandvoort en Pluspunt. Voor 
mensen met dementie, part
ners, familie en andere belang
stellenden is het Alzheimer 
Café een fijne en gratis ont
moetingsplaats. Op 19 sep
tember tijdens de Wereld 
Alzheimer dag organiseert 
het bestuur net zoals in 2009 
een boottocht met de ‘Adriaen 
Pauw’ over het Spaarne voor 
mensen met dementie en één 
van hun partners. Opgave voor 
de boottocht kan vanaf 9 juli 
bij Hans Houweling tel: 023
5311482 of email: zkennemer
land@alzheimernederland.
nl. De boot biedt plaats aan 
80 personen dus is snel vol
geboekt, er is wel een wacht
lijst. (Bron: informatiemagazine 
Labyrint)

Mevrouw D. Magdalena en de 
heer S. Al Bazy hebben met 
succes de verplichte inburge
ringscursus gevolgd en kun
nen nu hun Nederlandse pas
poort aanvragen, hetgeen ze 
direct deden. Zo een naturali
satieceremonie is sinds 2006 
door Den Haag verplicht ge
steld. Gemeente Zandvoort 
organiseert regelmatig een 
dergelijke plechtigheid.
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Centrum Zandvoort 
(Jeugdhuis achter de Protestantse kerk Kerkplein)

Thema: Andersom - Mosredna  
Ni teh dnal reih tein rev ijbthcid si teh tseef, kle prod teod eem!
IJj koo?   
ynneK, aidualC, eilahtaN, acsoT, ejtrewueiD, eimmaS ne nijmsaJ

Zondag 25 juli
19.30 – 20.00 uur Poppenkast en volksdansen op het Gasthuisplein 

Maandag 26 juli
10.00 – 12.00 uur Nepol (knutselen)
15.00 – 17.00 uur Pas op voor je teen, ik loop een end heen (dansspellen)

Dinsdag 27 juli
10.00 – 12.00 uur Peons (levend mastermind)
15:00  17:00 uur Door je faam krijg je een nieuwe naam (levend stratego)

Woensdag 28 juli
10.00 – 12.00 uur Buitenstebinnen (maskers en hoeden maken)
15.00 – 17.00 uur Drama in je pyjama (drama en modeshow)
19.30 – 20.00 uur Poppenkast en volksdansen op het Gasthuisplein 

Donderdag 29 juli
10.00 – 14.00 uur Nationale Mosrednafeestdag (playbackshow en oudMosrednaspellen)

Vrijdag 30 juli (4 uurs programma, dus brood meenemen!) 
11.00 – 14.00 uur SANTEKRAAMPIE **** GROOT SLOTFEEST op het Kerkplein! ! !
50 cent per dagdeel en 1 euro voor het 4 uurs programma

Rekreade 
2010

Rekreade in Zandvoort, het is een echte traditie. Van 12 tot en met 24 juli worden er weer op twee locaties allerlei leuke activiteiten 
georganiseerd. De inmiddels vertrouwde locaties zijn: in het centrum het jeugdhuis achter de Protestantse kerk aan het Kerkplein, 
in Zandvoort Noord in het gebouw van Pluspunt. De kosten voor Rekreade zijn: 50 cent per dagdeel en 1 euro voor het 4 uurprogramma.

Zandvoort Nieuw Noord 
(bij Pluspunt, naast de Vomar)

Thema: Zij vreest voor het feest!
Een schurk als vader, dat wil je toch niet? Helemaal als hij de vreugde  
van de feesten niet ziet. Misschien weten jullie hier een oplossing voor? 
En gaan onze feesten dan toch nog door.
Lesley, Wendy, Kevin, Stijn, Jorinda en Joyce

Zondag 25 juli
18.30 – 19.00 uur Poppenkast en volksdansen in Noord (VOMAR) 

Maandag 26 juli
10.00 – 12.00 uur   Feestbeest? (knutselen)
15.00 – 17.00 uur Trek in een gesprek (zweeds renspel)

Dinsdag 27 juli
10.00 – 12.00 uur De koeien hebben staarten (toneel en grimeren)
15.00 – 17.00 uur Oranje boven (oud hollandse spelletjes)

Woensdag 28 juli
10.00 – 12.00 uur Ho, ho, ho, Merry Xmas (levend stratego)
15.00 – 17.00 uur Geen partij zonder ei (smokkelspel)
18.30 – 19.00 uur Poppenkast en volksdansen in Noord (VOMAR) 

Donderdag 29 juli
10.00 – 14.00 uur Geen feest als jij niet bent geweest! (speurtocht en xfactor)

 Vrijdag 30 juli ( 4 uurs programma, dus brood meenemen )
11.00 – 14.00 uur SANTEKRAAMPIE****GROOT SLOTFEEST op het Kerkplein! ! ! 
50 cent per dagdeel en 1 euro voor het 4 uurs programma 
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THOMASHUIS ZANDVOORT 
zoekt een vrijwilliger

Voor het vervoeren van een aantal van onze cliënten 
van en naar hun activiteitencentra.

Wat houdt de functie in? Met één van de auto’s van het Thomashuis 
Zandvoort één of twee van onze cliënten ’s morgens wegbrengen naar hun 
activiteitencentrum in Hillegom en Nieuw-Vennep. En/of in de middag 
daarvandaan ophalen. ’s Morgens is dat tussen 8.30u en 10.30u, 
‘s middags  van 14.30u tot 16.30u.

Ben jij een betrouwbaar iemand op wie de cliënten kunnen rekenen en heb 
je zin en tijd om dit voor een langere periode een paar keer per week (of 
vaker) te doen? Dan kunnen we jouw hulp erg goed gebruiken! 

Wat heb je nodig?
• Je bent in het bezit van een rijbewijs B 
• Je kunt komen aan een verklaring van goed gedrag
  
Solliciteren of informatie? 
Thomashuis Zandvoort, t.a.v. R. Cornelisse, Zuiderstraat 3 
2042 GA Zandvoort. Tel: 023-5715769
E-mail reina.thomashuis@live.nl 
www.thomashuiszandvoort.nl
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evenementen agenda

16  Jazz café - SPOOR 5 bij café Alex, aanvang 21.00 uur

17+18 Galerie De Buzzzhalte  Expositie De Zee, 
 gratis entree, 13.00  17.00 uur

17-24 ZFM 20 jaar live - Raadhuisplein 

18 Muziekpaviljoen - Dick de Witte Jeugdshow 
Groot Feest, 13.3015.00 uur

18-30 Rekreade - diverse locaties 

23+24 Salsafestival 

25 Kunst- en Boekenmarkt - Gasthuisplein, 
 10.0016.00 uur

25   Muziekpaviljoen - Duo Latino, 13.30 – 16.00 uur

30  Sante Kraampje - Gasthuisplein 

31  Swingsteesjun  Strandfeest voor 25+ 
 bij Riche aan zee, aanvang 21.00 uur

t/m 8-8 Eva's Huis - Kaders en vatbaar geluk, 
 Zandvoorts Museum 

juli

VVV Zandvoort: 7 dagen per week geopend!

Nieuwbouw brandweerkazerne

Cursus faalangst verminderen bij Pluspunt

Wie wordt de 
creatiefste ondernemer

In de gemeentelijke advertentie van week 21 stond een aanvraag voor een kapvergunning 
voor 100 stuks bomen bij het zuidoostelijk deel van de algemene begraafplaats, gelegen 
aan het fietspad. De reden van de kap is: plaats maken voor de aanleg van de nieuwe brand-
weerkazerne. Omdat het best veel bomen zijn, gaven Hilde Prins beleidsmedewerkster 
groen en Folkert Bloeme projectleider brandweerkazerne des gevraagd extra informatie.

Hij kan het wel, alleen hij denkt dat hij het niet kan. Heeft 
u een kind bij wie u dit herkent? u bent beslist niet de eni-
ge! In ieder geval bent u welkom bij Pluspunt voor een trai-
ning die faalangst, zoals dit probleem in één woord heet, 
kan verminderen.

De gemeente Zandvoort zal in het najaar voor de tweede 
keer de wisseltrofee overhandigen aan de meest creatieve 
ondernemer. Dit jaar ligt de focus op de uitstraling van het 
bedrijfspand en het doorzettingsvermogen. We weten al-
lemaal dat we nog steeds te maken hebben met een eco-
nomisch mindere tijd. Ook is het een vertrouwd beeld dat 
het bij mooi weer een stuk drukker is bij de winkels, in de 
horeca, op strand, de hotels en de pensions. Het is echter 
de uitdaging om de bedrijfsvoering het hele jaar rond te 
laten slagen.

De nieuwe situatie ten opzichte van het fietspad en de begraafplaats

door Nel Kerkman

In 2005 heeft de gemeen
teraad besloten dat voor de 
Zandvoortse brandweer een 
nieuwe kazerne moest wor
den gerealiseerd. Er waren 3 
mogelijke locatieopties: de 
waterzuivering, de remise 
en direct achter de algeme
ne begraafplaats met mo
gelijk een uitrukpost in het 
centrum. Later besloot de 
Zandvoortse Reddingbrigade 
(ZRB) dat ze ook in de brand
weerkazerne gehuisvest wil
den worden, daardoor komt 
hun locatie aan de Tolweg 
eventueel in aanmerking 

Kenmerken van een kind 
met faalangst zijn onder 
andere: wegkijken, blozen 
of veel met de ogen knippe
ren als een opdracht wordt 
gegeven, veel friemelen of 
wiebelen bij het maken van 
een opdracht, vaak aangeven 
dat hij of zij iets niet kan of 
durft of brutaal worden en in 
verzet gaan bij opdrachten.

Greeven makelaardij is in 
2009 uitgeroepen tot de 
meest creatieve ondernemer 
van Zandvoort. Daar staat 
nog tot het eind van 2010 
de bronzen sculptuur van 
kunstenares Noor Brandt. De 
gemeenteverkiezingen zijn 
achter de rug en het coalitie
akkoord 20102014 is bekend. 
Daarin staan de standpun
ten omschreven waar deze 
coalitie voor staat. Belangrijk 
is het uitgangspunt om het 
accent te leggen op het ver
blijfstoerisme. Daar liggen 
ook de kansen voor de onder
nemers in Zandvoort, omdat 

voor de nieuwe uitrukpost. 
Met in achtneming van het 
Programma van Eisen en 
de wens voor een stalling 
van een ambulance was de 
locatiekeuze begraafplaats 
snel gemaakt. Hoewel per 
2008 alle medewerkers 
van het korps Zandvoort 
(vrijwilligers en beroeps) in 
dienst zijn van brandweer 
Kennemerland blijft de ge
meente Zandvoort verant
woordelijk voor de huisves
tiging.

Afmetingen 
van de kazerne
De nieuwbouw is gesitueerd 

De trainingen bestaan uit 
presentaties, groepsge
sprekken, ontspannings en 
expressieoefeningen. In de 
groep leert uw kind dat het 
in zo een situatie ontspan
nen en effectief kan ope
reren en daar gaat het dus 
om. Voorafgaand  is er een 
intakegesprek met uw kind 
om in te kunnen schatten 

de gemeente samen met de 
ondernemers en inwoners 
het toerisme een stap verder 
willen brengen.

Welke Zandvoortse onder
nemer vindt u het meest 
creatief daarmee omgaan? 
Maak uw mening kenbaar 
door uw nominatie te sturen 
naar de bedrijfscontactfunc
tionaris van de gemeente, 
Hilly Jansen. Noteert u het 
bedrijf, het adres, uw motiva
tie en eventueel de website 
en tevens uw adresgegevens 
en stuur die per email naar: 
h.jansen@zandvoort.nl.

bij de hoek Linnaesstraat 
en het spoor, ten zuidoos
ten van de begraafplaats 
waar nu de fietsroute loopt 
langs het spoor. Om ruimte 
te creeëren wordt later het 
fietspad verlegd waarbij de 
brandweer alleen in uitzon
derlijke gevallen gebruik zal 
maken van het fietspad. Het 
dak van de kazerne komt op 
7.70 meter, de maatvoering 
van de remise is 21.20 me
ter x 49 meter, op basis van 
het voorlopige ontwerp. 
Naast de remise komen een 
kantoor, instructieruimtes, 
kantine voor gemeenschap
pelijk gebruik brandweer 

of deze training voor hem 
of haar geschikt is. U als ou
der en ook de leerkrachten 
van uw kind zullen hierbij 
betrokken worden, want 
een tijdelijke training is 
niet genoeg. Als ouder en 
leerkracht kunt u leren hoe 
u faalangst herkent. U kunt 
helpen het te voorkomen. 
Maar ook moet u weten 
hoe u uw kind motiveert 
voor zo’n training. Het is 
uiteraard belangrijk dat u 
als ouder en leerkracht ook 
tijdens de training datgene 
doet wat samengaat met 
wat uw kind leert. Ouders 

en de ZRB. De remise wordt 
voornamelijk gebruikt voor 
de stalling van de boten en 
auto's van de reddingsbri
gade, de stalling van brand
weervoertuigen en een 
ambulance en alle noodza
kelijke voorzieningen zoals 
een wasplaats voor auto's.

Groene buffer
Eind 2007, zijn enkele graven 
geruimd om meer grond (tot 
aan de dierenbegraafplaats) 
beschikbaar te maken voor 
de nieuw te bouwen kazer
ne. De huidige groenwal be
staat uit circa 4100 m3 grond 
en zal plaats maken voor een 
nieuwe aan te leggen wal uit 
ongeveer 2150 m3 grond. Om 
het bouwterrein op te hogen 
is circa 1000 m3 nodig. De 
overige grond zal worden 
afgevoerd. Om de kazerne 
buiten het zicht van de be
graafplaats te realiseren is 
een groenwal erg belang
rijk. Omdat de huidige wal 
ver naar achteren geplaatst 
wordt, moeten de dennen, 
populieren, esdoorns en ie
pen plaats maken voor een 
andere begroeing. De in to
taal 100 stuks aan bomen 
zijn best veel, dat beaamt 
ook Prins, maar ze verzekert 
ons dat het aanbrengen van 
landschappelijke beplanting 
dit najaar en het behouden 
van enkele hoge bomen 
recht doet aan het groene 
karakter van de omgeving.

en de docent krijgen infor
matie over het kind na ie
dere trainingsbijeenkomst.

Deze training wordt ver
zorgd door Janneke van 
Wonderen en Ageeth 
Bosma. Ze bestaan uit 10 
wekelijkse bijeenkomsten 
van anderhalf uur. De eerste 
training start op maandag 
20 september om 15.30 uur 
en duurt tot 17.00 uur. Meer 
informatie kunt u krijgen via 
cursusinfo@pluspuntzand
voort.nl. Inschrijven kan bij 
de balie of op www.plus
puntzandvoort.nl.
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W W W. ZA N DVO O RTS E CO u R A NT. N l

Het laatste nieuws uit Zandvoort
>> Reageren op het nieuws
>> Een tip geven aan de redactie
>> Wekelijks de krant digitaal lezen
>> Actuele evenementenkalender
>> Zoeken in het krantenarchief

Ook voor: … het doorgeven van een bezorgklacht
 … het opgeven van een Zandkorrel of Spotlight

... en natuurlijk de actuele aanbiedingen 
voor de ZandvoortPas

De vernieuwde website van de Zandvoortse Courant
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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:

Voor structurele bezorgklachten: ZVO-verspreiders, tel. 06-1139 1478 of www.zvo-verspreiders.nl

• Centrale balie Gemeente Zandvoort
• Bruna Balkenende (Grote Krocht)
• Greeven Makelaardij (Oranje buitenhuisje)
• Pluspunt Noord (Flemingstraat)
• Shell Duinzicht (pompstation Dr. Gerkestraat)

Afhaalpunten

Wat een gezellige plek om na het winkelen bij de vele leuke winkels in het Jupiter Plaza 
nog even uit te rusten met een lekker kopje koffie en een stuk van de befaamde, door 
uschi Rietkerk zelf gemaakte, appeltaart! Samen met echtgenoot Nick is zij in augustus 
2009 gestart met deze in enigszins Franse sfeer ingerichte brasserie, waarbij het uit-
gangspunt is: "Iedereen moet zich hier thuis voelen en qua prijzen willen wij niet het 
onderste uit de kan halen."

Op het grote terras, dat juist in 
de winter vooral voor ouderen 
een aanwinst is, bevinden zich 
zestig goedzittende stoelen en 
ook binnen is er nog voldoen
de ruimte om te genieten van 
de vele eetmogelijkheden. 
Uschi: "Nick maakt alles zelf 
klaar van uiteraard verse pro
ducten en dat wordt geproefd 
en gewaardeerd." 's Morgens 
kan men genieten van een 
keur aan ‘fair trade’ koffie en 
theesoorten, zoals café latte 
of latte macchiato, vergezeld 
van lekker gebak, variërend 
van de eerder genoemde ap
peltaart tot Schwarzwalder 
Kirsch, citroenbavarois of een 
klein Limburgs vlaaitje. Wat 
die goede kwaliteit koffie be
treft: Beiden hebben speciaal 
les gehad van een barista, een 
vakman of –vrouw, die zich 
toelegt op het bereiden van 
espresso en cappuccino.

Van 11.30 uur tot 17.00 uur kan 
een keuze gemaakt worden 

Brasserie Plaza

uit het uitgebreide lunchme
nu met bijvoorbeeld een club
sandwich, 12uurtje kroketten 
(ook van geitenkaas!), carpac
cio of gerookte zalm met ter 
plekke afgebakken Frans land
brood en natuurlijk de klassie
ke lunchgerechten tegen zeer 
redelijke prijzen. Bij een Frans 
wijntje, (€ 16 per fles) past een 
heerlijk borrelhapje, zoals gar
nalen of geitenkaaskroketjes 
van de gerenommeerde kok 
Cas Spijkers. Mocht u iets 
feestelijks te vieren hebben, 
dan is de high tea zeker een 
aanrader. Voor € 14,95 p.p. 
worden scones, brownies, da
nish pastry, sandwiches en na
tuurlijk thee geserveerd. Het 
minimum aantal personen 
is vier en reserveren is beslist 
gewenst.

Uschi en Niek hebben er be
wust voor gekozen geen bier
tap te installeren ("wij zijn 
geen kroeg"), maar dat wil 
niet zeggen dat zij geen spe

ciale bieren in huis hebben. Zo 
bestaat hun assortiment uit 
Gulpener bier, waarbij uitslui
tend gebruik gemaakt wordt 
van milieuvriendelijk geteelde 
hop en gerst, en zijn vele soor
ten Jopen bier uit Haarlem 
verkrijgbaar. Vanzelfsprekend 
kunt u er warme gerechten, 
zoals lamskoteletjes, saté of 
biefstuk van de haas eten. De 
meeste producten komen uit 
de regio, waaronder de spe
ciaal gemaakte chocolaatjes 
van Willemsen! Samen met 
de kralenwinkel La Coronne 
worden op aanvraag ook 
workshops kettingen maken 
georganiseerd. O ja, ook hon
den zijn welkom in Brasserie 
Plaza en worden zelfs met een 
koekje ontvangen.

Brasserie Plaza, Haltestraat 6, 
2042 LM Zandvoort. Telefoon: 
0237525771. Op maandag ge
sloten, maar de rest van de 
week kunt u er vanaf 09.30 
uur tot circa 21.00 uur terecht.

door Erna Meijer

Hoewel dit gemeenteraadslid niet bepaald nieuw in de 
Zandvoortse politiek is, willen wij hem toch aan u voor-
stellen. Michel Demmers was de voorgaande raadsperiode 
niet in het Zandvoortse politieke spectrum in zicht, maar 
voor anvang van de recente gemeenteraadsverkiezeingen 
heeft hij zich bij zijn partij, Gemeente Belangen Zandvoort 
(GBZ) weer op de kieslijst laten plaatsen en kwam met stip 
op 1 terecht. Hij werd dan ook opnieuw in de Zandvoortse 
raad gekozen.

Demmers is geboren in Zand
voort en heeft via omzwervin
gen in Dordrecht, Heemstede 
en Den Haag, zich weer in 
Zandvoort gevestigd. Hij is, 
zoals hij zelf zegt, alleen
wonend en heeft een leuke 
vriendin in Den Haag. Hij 
studeerde aan de Hogere 
Hotelschool in Den Haag en 
studeerde in Breda Kwaliteits 
en Verandermanagement. 
Hij heeft met veel plezier een 
groot aantal jaren restaurant 
de Albatros geëxploiteerd. 
Demmers heeft zich be
kwaamd in lokaal openbaar 
bestuur en is gek op zeilen. 
“Nu vind ik plezier in alle as
pecten van duurzame kust
ontwikkeling en de (zee)wa
terproblematiek die daarbij 
hoort”, zegt hij.

“Ik ben geïnteresseerd ge
raakt in de lokale politiek in 
1976, toen ik mijn manage
mentstage liep bij Bouwes 

Ex ploitatie Mij. en de Casino
stichting, na een vergadering 
in dat voorjaar met de Mid
denstandsvereniging. Via de 
VVD ben ik terechtgekomen 
bij GBZ en daar gebleven”, 
herinnert hij zich. Op de vraag 
wat hij deze raadsperiode wil 
bereiken is hij heel helder: 
“Een besluitvaardig lokaal be
stuur, dat beleid omzet in da
den, dat slagvaardig kan zijn, 
met een consistent beleid. 
Dat ik wederom mijn steen
tje mag bijdragen aan een 
geslaagde herstructurering 
van de Middenboulevard en 
een bijdrage leveren aan het 
vinden van nieuwe investeer
ders. Dat het circuit op termijn 
qua vernieuwing en diversiteit 
het beste van Europa wordt 
en blijft. Dat het recroduct 
een grote bijdrage levert 
aan de aantrekkelijkheid van 
Zandvoort buiten het seizoen 
om... Dat die eeuwige discus
sie die mensen aanzwengelen 

Politiek interview - Michel Demmers, raadslid GBZ

om de identiteit als badplaats 
te ontkennen dan eens opge
houden is, dat je de realiteit 
kunt omarmen, als men maar 
weet  hoe er mee om te gaan.”

Demmers is van mening dat 
het Middenboulevardgebied 
op nummer 1 op de lijst van 
aan te pakken projecten staat. 
“Het Middenboulevardgebied 
moet inhoud geven aan de 
Kwaliteitsbadplaats Zand
voort die onderscheidend 
en baanbrekend is! Dat kan 
alleen met een degelijk en 
consistent bestuur, waartoe 
GBZ al op 13 april via 2 amen
dementen en een motie, een 
voorzet toe gegeven heeft”, 
zegt hij.

Demmers geeft als toekomst
visie voor over 4 jaar het vol
gende aan: “Gezien de huidige 
gang van zaken en de conjunc
tuur vrees ik dat er niet heel erg 
veel vooruitgang plaats heeft 
gevonden, voor zover die aan 
onszelf, raad en college, ligt. Er 
zijn te veel behoudende, niet 
proactieve spelers die niet ver
der kijken dan de Zeeweg en 
de Zandvoortselaan. Ik hoop 
echter dat er dan een inves
teerder is gevonden die een 
wereldklasse hotel met con
gresfaciliteiten uit de grond 
trekt. Het boulevardgebied 
ook in de winter een genoe
gen tot verblijf biedt voor zo
wel bewoner als bezoeker. Dat 
er een vooruitstrevend en toe
komstbestendig plan ligt voor 
Nieuw Noord, het bedrijven 
en het Waterzuiveringsterrein. 
En… door specifieke bouw en 
prijsmaatregelen Zandvoort 
aantrekkelijker wordt voor ge
zinstichters, die vooruitgangs
geloof hebben, en de met ver
grijzing gepaarde klagers doet 
stilvallen.”

Michel Demmers bekijkt de Middenboulevard

Dronken tractorchauffeur aangehouden
politiebericht

Vorige week reed een trac
tor met aanhangwagen 
met daarop een speedboot 
slingerend over de Van 
Lennepweg. De bestuurder 
kwam op een gegeven mo
ment op de verkeerde weg

helft terecht. Vlak voor de 
rotonde ging het corrigeren 
van de tractor maar net goed. 
Politieagenten die het zagen 
gebeuren hielden hem aan. 
De bestuurder, een 55jarige 
Zandvoorter, bleek teveel ge

dronken te hebben. Hij blies 
570 UGL, bijna drie keer de 
toegestane hoeveelheid. Hij 
heeft een rijverbod gekregen 
van zes uren en zijn rijbewijs 
wordt ingevorderd. De politie 
maakt procesverbaal op.
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Het Pakhuis, 
een kring  loopwinkel 

waar van alles
 te koop is! 

Van serviezen en
 glaswerk tot meubels 

en van kleding tot boeken. 
De winkel is geopend 

op donvrijzat 1017 uur. 
Info: 06  53693409

Noorderduinweg 48,  
(Corodex) Zandvoort.

.........................................................
Te huur GARAGE/
OPSlAGRuIMTE 

in centrum Z’voort, 
groot ca. 65 m2

€ 565,= p/maand
Info Greeven 

Makelaardij o.g.
Telefoon: 

0235739234
.........................................................

Koerier gezocht
Vanaf 21 jaar, IBV rijbewijs

OHD bv 
www.goedkoopdrank.nl

Tel 0235738777
.........................................................

Robin Rijbewijs!!!
Zandvoort heeft 
er een geweldige 

rijschool bij! 
Dank je wel Paul vd Oord, 

je bent een kanjer! 
Bedankt!

.........................................................
loods gevraagd 

van 80 bij 120m2 Loods. 
Info Anna na 18.00 uur. 

06 17960995
.........................................................

Pedicure Carla 
meer dan 10 jaar ervaring. 

Provoet lid. 
Tel. 06 46098919 

www.massagebyrosa.nl

Behang- en 
schildersbedrijf 
Arnold Nijkamp 
Tel/Fax 571 31 72 

Mobiel 0654 264 259 
Voor al uw behang, 

wit en schilders
werkzaamheden 

www.arnoldnijkamp.nl 
.........................................................

Beautysalon MYRNA 
Van Speijkstraat 2/101, 

2041KL Zandvoort. 
Behandeling volgens 

afspraak, ook ‘s avonds. 
Tel. 5720108 of 
0648318230

.........................................................
L. paap medische 

hulpmiddelen
PRODuCTEN VOOR 

SlECHTZIENDEN
 i.d.m. vergoeding via 

zorgverze keraar. 
Bel voor een afspraak 

bij u thuis: 0651815360. 
Inloopspreekuur: 

maandag 9.00 12.30 
Flemingsstraat 
55 (Pluspunt)

 ........................................................
Auto kopen of verkopen? 

Een dure reparatie, 
onderhoudsbeurt, 

APK of schade?
Het kan altijd 
goedkoper!! 

Bel Patrick van Kessel 
0655383624 

of kijk op  
www.autoverkoper.nu

.........................................................
Te huur: biertap
Alle merken bier

www.goedkoopdrank.nl
Reserveren: 
tel. 5738777

ZANDKORRELS INVULBON
Met ZandvoortPas korting op een zandkorrel

Particuliere zandkorrel €7,50
Met ZandvoortPas €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 zandkorrel €12,50 (excl.BTW)
Met ZandvoortPas €10,-
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, Kleine Krocht 2
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 verkeerde of onjuiste inhoud 
van Zandkorrels. Zet en typefouten voorbehouden. 

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

VAN AACKEN 
GlASZETTERSBEDRIJF 
levering en plaatsing alle glassoorten.

Nu OOK:
vernieuwen kozijnen & schilderwerk.

vrijblijvende offerte!
023-5720480 / 06-41374921
email: aacken@kpnmail.nl

ZANDKORRELSAPK KEURING
Alle merken vanaf € 29,-

vraag naar de voorwaarden

Bij grote beurt gratis!

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

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

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

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

Wij gaan met

 
Van maandag 19 juli t/m 

maandag 9 augustus.

Vakantie

Met vriendelijke groeten van ons allemaal

Grand Café De Vier Geboden 
& 

Tapasbar Piripi 
Zijn op zoek naar: 

• Medewerkers bediening m/v
ervaring gewenst

• Afwassers
 Voor meer info: 0235712537
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C U L T U U R

Zoekplaatje

De foto van deze week is van een enigszins statige 
man met enorme bakkebaarden. We zouden graag 
willen weten wie het is. Reactie kunt u kwijt per mail 
op zoekplaatje@oudzandvoort.nl of bij Cor Draijer op 
063614 9717 (graag pas bellen na 19.00 uur)

bld19777

Opnieuw genieten bij 'Bella Cantara'

Zandvoort krijgt 
gouden award van BNN

Machteld Cambridge groots

Nintendo Experience 
komt naar Zandvoort

Net als vorig jaar heeft het publiek weer genoten van het 
optreden van het operakwartet Bella Cantara. Vooral door 
het warme weer was de heerlijk koele Protestantse kerk 
slechts voor de helft gevuld, wat beslist een gemis was 
voor de thuisblijvers!

Waar kun je de zomer beter vieren dan in eigen land vroeg 
het populaire BNN-programma ‘Nu we er toch zijn’ zich af? 
Om dat uit te zoeken stuurde de populaire jongerenom-
roep diverse presentatoren naar een aantal toeristische 
plaatsen in Nederland om de gastvrijheid van de lokale 
bevolking alsmede de toeristen te testen. Zandvoort kreeg 
presentator Valerio op bezoek.

Machteld Cambridge heeft afgelopen vrijdagavond weer 
eens laten horen waarom zij tot de groten der Nederlandse 
jazz behoort. In een niet al te vol café Oomstee vermaakte 
zij de gasten die de hitte trotseerden met haar geweldige 
stem. Zij werd bijgestaan door Erik Doelman op piano, Alex 
Milo op contra- en elektronische bas en de veelzijdige en 
creatieve drummer en promotor van Oomstee Jazz Menno 
Veenendaal.

De Nintendo-truc komt naar Zandvoort

Valerio en Wilfred Tates

Aria van Ivera Musch met Hans Weenink aan de vleugel Machteld Camebridge en haar band

Het kwartet, bestaande uit 
Ivera Musch (sopraan), Joke 
Oud (alt/mezzosopraan), 
Ralph Beckers (tenor) en 
Hans van Niekerk (bariton) 
opende sterk met 'Pria di divi
derci' uit de opera 'L'Italiani in 
Algeri' van Giaquino Rossini, 

Aan het einde van de afleve
ring krijgt, net zoals in de ge
wone ‘Nu we er toch zijn’ de 
bezochte gemeente een prijs. 
Er zijn drie smaken: Zwart als 
je helemaal niet gastvrij bent 
beoordeeld. Zilver als het team 

Machteld Cambridge is een 
graag geziene gastsolist 
op alle jazzpodia binnen 
en buiten Nederland. Met 
haar krachtige en warme 
stemgeluid weet zij het 
publiek ogenblikkelijk te 
boeien. Ze heeft een pak
kende uitstraling en in het 
door haar gezongen reper
toire weet zij een zeer breed 
palet aan klankkleuren te 
realiseren. Een optreden van 
Cambridge is ook nog eens 
een reis door de geschiede

Op 17 en 18 juli komt de 
Nintendo Tour naar Zand
voort. Tussen 12.00 uur en 
17.00 uur staat de Nintendo 
Mobile Gaming Experience 
op Boulevard de Favauge tus
sen het Van Fenemaplein en 
de Rotonde. Gedurende de 
Nintendo Tour, die door heel 
Nederland trekt, worden 

gevolgd door een duet uit 
dezelfde opera door Oud 
en Beckers. Na een solo uit 
de opera 'Manon' van Jules 
Massanet werd op humoristi
sche wijze door Musch en Van 
Niekerk een duet uit 'Il Nozze 
di Figaro' van Mozart vertolkt. 

naar redelijke tevredenheid 
het weekend heeft door kun
nen brengen en goud als álles, 
maar dan ook werkelijk alles, 
helemaal super is bevonden. 
En nu drie keer raden welke 
award Zandvoort in de wacht 
heeft gesleept? Juist, goud en 
dat was volgens presentator 
Valerio nog niet genoeg, alleen 
had hij geen andere mogelijk
heden meer. Een felicitatie dus 
voor alle inwoners, onderne
mers, toeristen, bestuur en 
ambtenaren van Zandvoort. 
Bekijk hier het filmpje: www.
bnn.nl/page/nwetz2010.

nis van de jazz zoals die in 
Amerika ontstond in de eer
ste helft van de vorige eeuw. 
Alles komt aan bod: intense 
negrospirituals, uitbundige 
gospelsongs, geladen blues
melodieën en meeslepende 
ballads. Daarnaast worden 
swingende jazzstandards 
en feestelijke Caribische 
nummer door haar niet ge
schuwd. Zo ook in Oomstee 
waar helaas maar een klein 
publiek van heeft kunnen 
genieten.

De zangers verdienen zonder 
meer eveneens een compli
ment voor de wijze waarop 
de diverse stukken werden 
uitgevoerd: geen statisch ge
heel, doch met veel mimiek, 
inlevingsvermogen en een 
grote mate van ongedwon
genheid werden de aria's 
vertolkt. Dat was ook duidelijk 
te zien en te horen bij de met 
volle overtuiging gezongen 
'Habanera' en het 'Toreador 
Lied’ uit de opera Carmen van 
Georges Bizet door respectie
velijk Oud en Van Niekerk en 
de 'Juwelenaria' uit 'Faust' 
van Charles Gounod. De on
derlinge harmonie tussen de 
zangers kwam ook duidelijk 
naar voren bij het lied 'Amigos 
para siempre' (Vrienden voor 
altijd), het officiële thema 
van de Olympische Spelen in 
Barcelona in 1992, geschreven 
door Andrew Lloyd Webber. 
De pianobegeleiding was in 
de uitstekende handen van 
Hans Weenink. 

door Cor Draijer

Na de pauze was het reper
toire wat luchtiger met meer 
operettemelodieën. De ba
riton Van Niekerk zong met 
krachtige stem het Wolgalied 
uit 'Der Zarewitsch’ van Frans 
Lehar, waarna tenor Beckers, 
die bij alle liederen een prima 
uitleg gaf, het overbekende 
'Dein ist mein ganzes Herz' 
met verve ten gehore bracht. 
Genieten was het eveneens bij 
het oorspronkelijk door John 
Denver en Placido Domingo 
gezongen 'Perhaps Love' en 
het op een leuke, spottende 
manier door Musch gebrach
te 'Mein Herr Marquis' uit 'Die 
Fledermaus'. Het prachtige 
concert werd besloten door 
het drinklied 'Libiamo' uit de 
opera 'La Traviata' van Verdi, 
maar zonder toegift, uit de 
opera Mozes in Egypte van 
Rossini, kwam Bella Cantara 
terecht niet weg. Hopelijk 
kunnen wij ons ook volgend 
jaar weer verheugen op een 
optreden van dit kwartet!  

spellen voor Wii en Nintendo 
DS getoond aan het publiek, 
dat het vervolgens zelf kan 
ervaren. De Mobile Gaming 
Experience bestaat uit een 
speciaal ingerichte trailer 
waarin plaatsen zijn inge
richt waar Wiispellen en 
Nintendo DSspellen ge
speeld kunnen worden.



Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week 

Maak elke 
woensdag,
donderdag en 
vrijdag gebruik 
van de 4 = 2 
actie en dage-
lijks van onze 
dagschotel

Hartelijk welkom in het

www.wapenvanzandvoort.nl 
Gasthuisplein 10

2042 JM Zandvoort 
Tel.: 023-8223780

Maandag en dinsdag gesloten

Medina Woninginrichters 

www.medina-woninginrichting.nl

023-531 78 40 
Haltestraat 56
2042 LP Zandvoort

Aanbieding voor de maand juli: Vouwgordijnen, 
alle merken, gratis meten, gratis plaatsen 10% korting.

(Vouw)gordijnen	 Tapijt
Vitrages	 Vinyl
Luxaflex	 Laminaat
Zonwering	 Parket

Wist u dat onze
web-shop geopend is?

www.de-bode.nl
Pashouders 5% korting

 Hele maand juli voor Pashouders:
Verse Lange Varkenshaas
100 gr. € 1,99 nu voor € 1,49

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

FRANSE KAASWEKEN
ROOMBRIE VAN HET HuIS
PRACHTIG WIT-PRACHTIG ZACHT-

PRACHTIG ROMIG Nu 100 GRAM: € 0,99

TEGOEDBON 
VOOR 1 GRATIS 

ZANDKORREL

Bestel nu de ZandvoortPas 2010

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.

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

Betreft: Nieuwe ZandvoortPas (€ 7,50) 

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

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

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

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

Deze pas is geldig vanaf 1 januari 2010 tot en  
met 31 december 2010.

uw op naam gestelde ZandvoortPas 
wordt, tezamen met een welkomstkado, 
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.

Voor Pashouders:
10% korting op alle ritten
(behalve actieritten)
023-8885588

Plony’s
Haarwinkel

    Walk of Fame
Voor Pashouders ter kennismaking
10% korting op de herenshawls

Bakkerstraat 2A, Zandvoort - 023-5735902
Geopend van dinsdag t/m zondag 
van 10.00- 19.00 uur
www.walkoffameshirts.nl



Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week 

Algemeen:
Autobedrijf Zandvoort - K. Onnesstraat 
Taxicentrale Fred Spronk - 023-8885588

Winkeliers: 
Bruna Balkenende - Grote Krocht
Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht
Kaashuis Tromp - Grote Krocht
Slagerij Horneman - Grote Krocht
Slagerij Vreeburg - Haltestraat

Verzorging en vrije tijd: 
Foto Menno Gorter - Grote Krocht
Massage bij Rosa - www.massagebijrosa.nl
Plony’s Haarwinkel - Kosterstraat
Toerkoop Reisbureau - Grote Krocht

Mode en trends: 
Belli E Ribelli Kinderkleding - Haltestraat
Bibi for Shoes - Kerkstraat
Blitzkickers - Haltestraat 61A
Graveer een keer - 023-888 77 58
Sea Optiek - Haltestraat
Walk of Fame - Bakkerstraat 2A

Wonen en onderhoud:  
Avenue living & Giving - Kerkstraat
De Bode woonaccessoires - Kerkstraat
Koene Cleaning Service - 06-1432444
Medina woninginrichters - Haltestraat 
Marlène Sjerps Internet - 06-18868837
Versteege’s IJzerhandel - Pakveldstraat
Rep-it - 023-5719666 / 06-44696001

Horeca: 
Harocamo - Kerkstraat
Het Wapen van Zandvoort eten en drinken - 
Gasthuisplein 
Mollie & Co Restaurant - Verlengde Haltestraat
Open Golf Zandvoort - Duintjesveldweg 
Take Five aan Zee Restaurant - Strand nr 5
Zaras, Café Restaurant - Haltestraat

lijst van deelnemende bedrijven 
(in alfabetische volgorde) 

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

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

Ondernemers opgelet:
Meedoen aan de ZandvoortPas 
vergroot uw vaste klantenkring

uw ZandvoortPas contactpersonen: letty van den Brand: tel. 06-4342 9783 
 Gillis Kok: tel. 06-460 460 26

 Enkele voordelen voor u op een rijtje:
•  Ruim 1000 huishoudens zijn in het bezit van een zandvoortpas
•  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.zandvoortsecourant.nl/zandvoortpas
•  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…)
•  Ter ondersteuning zijn gratis toonbankstandaards en/of raamschildjes verkrijgbaar,  
 waarop u zelf uw  ZandvoortPas aanbiedingen kenbaar kunt maken
•  Vraag naar de zeer voordelige tarieven en de uitgebreide mogelijkheden 

 Uitverkoop
Belli e Ribelli 
Kindermode 

Haltestraat 45 
ZANDVOORT 
 023 57 12705

50 % korting

Kabel-internet/adsl installateur
helpt bij alle
PC-PROBLEMEN.
Advies en aanleg (draadloos) netwerk.
Ook avonden/weekend.
Rep-it, totaalservice voor
computergebruikers.
023-5719666 of 06-44696001.
Met garantie en KvK.

Startaanbieding:
Pashouders 25% korting

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

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

ZandvoortPas houders 10% korting
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Wekelijks veel interessante aanbiedingen met uw ZandvoortPas
Vraag nu uw Zandvoortpas 2010 aan! Kijk snel op pagina 12 en 13

advertentie

19 juli

Karim en Mo
www.autobedrijfkarimo.nl

Curiestraat 10, 2041 CD Zandvoort T. 023-5733792
F. 023-5733793 E. autobedrijfkarimo@planet.nl

Onderhoud en reparatie alle merken
Occasions in - en verkoop

APK
Grand 

Café

Grand Café Restaurant 

Weekmenu
Elke week een nieuwe creatie van de chef

Let op de krijtborden!
Mike, Hanny en Max

heten u van harte welkom!

Dagelijks geopend van 09.00 tot 03.00 uur

Grand Café Hotel Restaurant XL
Kerkplein 8, tel. 5712252 | 06-53344660

www.xl-zandvoort.nl

Hotel

Restaurant

Courant 
Zandvoortse 
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SUPER ORANJE FANS 
DOOR DIK EN DUN

HOLLAND HEINEKEN HUIS
LAUREL & HARDY

BEDANKT DE JONGENS VAN ORANJE
VOOR EEN SCHITTEREND WK 2010

“Sporten houdt de geest 
jong en het lichaam vitaal”

www.sportinzandvoort.nl
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                        Peter Heidebrink

de middelbare scholen in de regio onderhoudt. "Wij groeien 
weer gestaag en bieden thans in het bijzonder fraaie, nieuwe 
gebouw, twintig opleidingen aan 6000 studenten", vertelt hij 
met veel enthousiasme.

Privé is Peter al weer 35 jaar zeer gelukkig met de eveneens in 
Zandvoort geboren en getogen Dirkje van den Nulft, dochter 
van de in Zandvoort zeer bekende sportman Dirk. Zij hebben 
twee zonen DirkJan (23) en David (18). Na geruime tijd in 
Haarlem en Amsterdam gewoond te hebben, zijn zij in 1988 
met veel plezier teruggekomen naar Zandvoort de 'Parel van 
de Noordzee'. Ook Dirkje zit al jaren in het onderwijs en houdt 

zich, naast het schrijven van boeken, vooral bezig met 
het geven van trainingen in woordkennis aan 

basisleerkrachten. Het is een voorwaarde 
voor schoolsucces, want leerlingen 

met een onvoldoende woorden
schat kunnen niet alleen de lessen 

niet goed volgen, maar leren ook 
minder snel nieuwe woorden en 
begrippen. Peter en Dirkje heb
ben samen, mede doordat hij 
in 1995 een uitwisseling van 
drie maanden als docent aan 
het Davenport College in Grand 

Rapids, Michigan, USA meemaak
te, in 1999 het advies en trainings

bedrijf 4D Consultancy opgericht.

Wat hobby's betreft houdt Peter zich 
vooral bezig met hardlopen, krachttraining 

bij Kenamju en golf als zijn grootste passie. In zijn 
studententijd kon hij op aantrekkelijke voorwaarden kennis 
maken met schermen, roeien en tennis. Later bleef hij in vorm 
met badminton, judo en handbal. Tevens is hij 'culinair ge
interesseerd'. De vakanties worden voornamelijk in Europa 
doorgebracht, met uitzondering van een huizenruil met een 
in Los Angelos wonende oorspronkelijke Zandvoortse!

Waar hij zich wel zorgen over maakt, is de bevolkingsopbouw 
in ons dorp. Er worden veel te weinig woningen voor jonge
ren gebouwd, dat was in zijn tijd al zo en helaas biedt de 
woningmarkt ook nu haast geen mogelijkheid voor jongeren 
om zich te kunnen binden aan Zandvoort. Hopelijk komt daar 
over niet al te lange tijd verandering in, want ons dorp met 
zijn schitterende omgeving ligt deze dorpsgenoot na aan 
het hart!

Dorpsgenoten

Na de lagere school ging hij naar de Christelijke Mulo 
aan de Sophiaweg. In die tijd was het 'stapelen' 
van opleidingen nog volop mogelijk, want 
hierna werd het ECL in Haarlem de vol
gende stap. Na het behalen van zijn 
diploma aldaar vervolgde hij zijn 
educatie door naar de lerarenop
leiding te gaan. Dit was voor hem 
nog niet voldoende, want uitein
delijk rondde hij met succes zijn 
universitaire studie in de sociale 
geografie aan de Vrije Universiteit 
in Amsterdam af!

Het onderwijs bleef hem ook op 
een andere manier boeien. Zijn eer
ste baan als leraar economie was aan 
de Mr. Johan Enschedé Meao in Haarlem. 
Hoewel hij dat vak wel tijdens de lerarenoplei
ding had gehad zorgde hij ervoor dat “hij zijn leerlin
gen steeds één les vooruit was”. Naderhand ging deze school 
op in het Nova College, waar hij in het totaal zeven jaar heeft 
gewerkt, inclusief drie jaar volwassenenonderwijs. In 1992 
werd hij docent algemene economie, logistiek en marketing 
management bij de Hogeschool Holland in Diemen. Een fan
tastische tijd, zoals hij het noemt. De jongensstudenten droe
gen destijds nog keurig stropdassen, maar wat hem vooral 
verheugde was de grote toename van het aantal allochtone 
studenten. "Ik vind dat wij niet zo benauwd moeten doen 
over de integratie, want ik ben van mening dat dit probleem 
binnen twee generaties is opgelost. Uiteraard speelt opleiding 
hierbij een belangrijke rol!", zegt hij. Vanaf 2006 was Peter 
werkzaam bij de uit een fusie ontstane Hogeschool InHolland, 
standplaats Haarlem, waarbij hij zich bezig hield met het 
'instroommanagement' en dan met name de contacten met 

Peter Heidebrink

door Erna Meijer

Een geboren en getogen Zandvoorter is deze week dorps-
genoot Peter Heidebrink. Hoewel zijn vader uit Amsterdam 
kwam, was zijn moeder een dochter van de ‘Texelaar' en 
oma, die op het Gasthuishofje woonde, had als broer 'Jassie 
Bol' van strandpaviljoen 10. "Wij, met nog een broer en vier 
zussen, hadden een huis in de Helmersstraat, een heel leuke 
buurt, waar je je nooit verveelde. Zowel als kind als puber 
heb ik daar een fijne tijd gehad, waarbij vooral de natuur-
lijke omgeving van Zandvoort ideaal was", aldus Peter (55).

Weer

Temperatuur

Max 22 23 23 23

Min 16 15 14 13

Zon 85% 85% 70% 85%

Neerslag 15% 20% 60% 20%  

Wind zw. 4-5 zw. 4 wzw. 3-4 wzw. 3-4

In grote lijnen 
aanhoudend zomer(s)weer

Het weekend weerbericht van zandvoort en omgeving

Enkele waarnemers in de 
regio spraken van intense 
stormvlagen. Topper qua 
‘waterstanden’ was het 
ZuidHollandse Groot Am
mers waar maar liefst 66 
millimeter viel in korte tijd. 
We moeten ons realiseren 
dat dit ongeveer de nor
male maandhoeveelheid 
is. Op veel plaatsen was de 
hele maand juni veel droger 
dan dat er uit die ene bui 
viel afgelopen zaterdag
avond.  Vooral de heftige 
windstoten in combinatie 
met de zondvloedachtige 
regenval maakte veel in
druk bij sommigen. Na een 
redelijke dinsdag, in de rela
tief koelere lucht achter het 
koufront, stroomde woens
dag weer zwoele lucht bin
nen vanuit het zuiden. En 
andermaal werd de warmte 
afgesloten met de nodige 
dynamiek in de lucht.

Donderdag en vrijdag her
stelt het weer zich en heb
ben we best aangenaam 
zomerweer.
In en na het weekend stuwt 
een depressie ten westen 
van Ierland opnieuw een 
portie warmte in de boven
lucht op zodat zich boven 
onze omgeving een nieuw 
hogedrukgebied ontwik

kelt. Dit betekent dat er 
andermaal een warmte
offensiefje kan komen en 
zomerse temperaturen 
zijn zeer wel mogelijk be
gin volgende week. Toch 
toonde het Amerikaanse 
weermodel voor zaterdag 
nog een verdacht neerslag
signaal. Even in de gaten 
houden dus.

Of het allemaal zeer stabiel 
wordt op middellange ter
mijn is nog maar de vraag, 
want kleine verstoringen 
liggen alweer op de loer 
later. Inmiddels heeft juli 
zoveel warmte geprodu
ceerd in Nederland dat de 
eerste maandhelft in de 
top vijf belandt qua warm
ste eerste maanddelen van 
de afgelopen honderd jaar. 
Opvallend is ook de huidige 
hoge temperatuur van de 
binnenwateren. De grote ri
vieren als Lek en Maas heb
ben inmiddels een ‘zwem
badtemperatuur’ (circa 
24ºC). Bij Zandvoort is het 
zeewater momenteel bijna 
18ºC en als het warm blijft 
zitten we begin augustus 
op een deftige 20ºC.
Meer weer op 
www.weerprimeur.nl 

weerman Marc Putto 

Het hoogtepunt van het afgelopen voetbal(finale)week-
end was toch wel het noodweer van afgelopen zater-
dagavond. Zuid-Kennemerland werd ook deels getroffen 
door het storm en er viel tot zo’n 35 millimeter regen in 
Zandvoort.

 Do. Vr. Za. Zo. 

Dronken man valt meisjes lastig
politiebericht

Het strandteam van de politie 
kreeg vorige week donderdag 
een melding dat op het strand 
een vermoedelijk dronken 
man lastig deed tegen een 

paar jonge meisjes en voort
durend naar ze lag te kijken. 
De man was het duin tussen 
het strand en het fietspad 
opgeklommen en liep daar 

de agenten tegen het lijf. Hij 
had geen identiteitspapieren 
bij zich, was wel duidelijk on
der invloed. Tevens gaf hij een 
valse naam op. De verdachte, 

een 32jarige Amsterdammer, 
is aangehouden. Hij is ver
hoord en daarna met een 
paar bekeuringen weer in 
vrijheid gesteld.
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Pluspunt Zandvoort
Flemingstraat 55

023. 574 03 30
www.pluspuntzandvoort.nl

Open middag: 
vrijdag 3 september 16:00 - 20:00 uur

Veel docenten aanwezig. U kunt actief kennis 
maken met een deel van het cursusaanbod

Peuters in Beweging 2 t/m 4 jaar
Samen met je (groot)ouders de wereld spelenderwijs verkennen
Woensdag 9:30 – 10:30  22 september t/m 1 december

Schermen 8 t/m 12 jaar
Woensdag 16:00 – 17:00 uur  22 september t/m 15 december

Website bouwen voor Kids
Vrijdag 16:00 – 17:30 uur  10 september t/m 22 oktober

Digitale Fotobewerking voor Kids
Vrijdag 16:00 – 17:30 uur 5 november t/m 10 december

Faalangst Training 9 t/m 12 jaar
Dinsdag 15:30 – 17:00 uur  20 september t/m 29 november

Sociale Vaardigheden 6 t/m 9 jaar
Dinsdag 15:30 – 17:00 uur  21 september t/m 30 november

Workshop numerologie
Maandag 13:00 – 16:00  27 september

Omgaan met hyperventilatie / stress
Dinsdag 19:00 – 22:00 uur  28 september t/m 12 oktober

Yoga Actief
Dinsdag 10:00 – 11:30 uur
20:00 – 21:30 uur  5 oktober t/m 14 december

Hatha Yoga
Vrijdag 11:00 – 12:00 uur   24 september t/m 17 december

Improvisatie Toneel (theatersport)
Maandag 20:00 – 22:00 uur 20 september t/m/13 december

Spaans Beginners
Woensdag 19:00 – 20:30   22 september t/m 15 december
Spaans Beginners III en IV (licht gevorderd)
Woensdag 20:30 - 22:00    22 september t/m 15 december

Franse Conversatie I
Donderdag 16:45 – 17:15 30     september t/m 16 december
Franse Conversatie II
Donderdag 15:00 – 16:30 30    September t/m 16 december

Website bouwen en onderhouden 
(hiervan hebben we ook een kindercursus)
Woensdag 20:00 - 22:00 15 september t/m 20 oktober

Digitale fotobewerking 
(hiervan hebben we ook een kindercursus)
Donderdag 20:00 – 22:00  16 september t/m 21 oktober

Bridge voor beginners
Maandag 20:00 – 22:30 uur 20 september t/m 29 november

Houding en Conditie op muziek 55 plus
Donderdag 14:30 -15:30 uur 
23 september t/m 16 december
Na afloop is er gezamenlijk theedrinken

Spreken in het openbaar
Maandag 19:30 – 22:00 uur
18 oktober t/m 13 december

voor meer informatie en inschrijfformulieren: 
www.pluspuntzandvoort.nl of 023 574 03 30

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

Killers
Tijdens een vakan
tie in Nice lijkt de 
pas gedumpte Jen in 
Spencer de man van 
haar dromen ont
moet te hebben. Ze 
daten, trouwen en 
settelen zich binnen 
de kortste keren in 
een heerlijk rustieke 
buitenwijk. Spencer 
lijkt de ideale echt
genoot, maar hij 
leidt een veel ge
vaarlijker leven dan 
ze denkt. Want wat 
Jen niet weet is 
dat Spencer ooit huurmoor
denaar was. Zijn geheim komt uit als blijkt dat iemand een 
beloning heeft uitgeloofd voor een ieder die Spencer weet 
te vermoorden. Niemand is dan meer te vertrouwen.

Zondag
01.00 uur De Nacht
08.00 uur Countrytraxxx (H)
10.00 uur ZFM Jazz
12.00 uur Muziekboulevard
12.00 uur De Zomerse Zondag  van ZFM
18.00 uur Bijzonder Zandvoort
19.00 uur Zandvoortse Zaken
20.00 uur Inspiratieradio
21.00 uur Tep Zeppi
23.00 uur Het laatste Uur
Maandag
08.00 uur Zandvoort op Zaterdag (H)
11.00 uur De Watertoren
12.00 uur ZFM in de middag
18.00 uur Muziekkoerier
20.00 uur Golden ZFM
21.00 uur Knock Out FM
23.00 uur Het Laatste Uur (H)
Dinsdag
08.00 uur Zondag in Kennemerland (H)
11.00 uur De Watertoren
12.00 uur ZFM in de middag
18.00 uur Bijzonder Zandvoort
19.00 uur Zandvoortse Zaken
20.00 uur ZFM Jazz (H) 
22.00 uur Tussen Eb & Vloed
20.00 uur Gemeenteraad 
(eens per maand rechtstreeks verslag)
Woensdag
08.00 uur Vrijdagavond live (H)
10.00 uur De Watertoren
11.00 uur Inspiratieradio (H)
12.00 uur ZFM in de middag
14.00 uur De Vinyljaren
16.00 uur ZFM De Middag
18.00 uur Country tracks
20.00 uur ZFM Klassiek
22.00 uur Tussen Eb & Vloed

Donderdag
08.00 uur Goedenmorgen Zandvoort (H)
10.00 uur De Watertoren
12.00 uur ZFM in de middag
18.00 uur ZFM De Avond
20.00 uur Alternatieve FM
22.00 uur De Hoop
23.00 uur Tussen Eb & Vloed
Vrijdag
08.00 uur ZFM Jazz (H)
10.00 uur De Watertoren
12.00 uur ZFM in de middag
15.00 uur Eurobreakdown
17.00 uur Het weekend in
19.00 uur Vrijdagavond live
21.00 uur Sea It
Zaterdag
08.00 uur Toebak leeft 
10.00 uur Goedenmorgen Zandvoort
12.00 uur Muziekboulevard
14.00 uur Zandvoort op Zaterdag
17.00 uur Entertainment 4 you
19.00 uur Eurobreakdown (H)
21.00 The Groove Empire
23.00 Night Walk

Radio: 106.9
Kabel:  104.5 
Tekst TV:  Kanaal 45
Internet: 
www.zfmzandvoort.nl 

radio + tv
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door Ilja NolteeKijk ‘r shinen

Joerike
“Ik heb mijn plekje hier 

wel gevonden!”

Het begon met een advertentie in de krant, waarin 

een uitbater werd gezocht voor de openbare toilet-

ten in het gebouw de Rotonde. Inmiddels werkt Joe-

rike alweer twaalf jaar als toiletdame op het strand 

van Zandvoort. “Ik krijg vaak leuke reactie van men-

sen, omdat ze het gebouw en de locatie sfeervol en 

gezellig vinden”, vertelt Joerike. 

Een paar jaar geleden zijn de facilitei
ten gemoderniseerd. “Eerst was het 
een beetje een donkere ruimte met een 
koude douche. Nu zijn er twee warme 
douches en een verwarming. Ik vind het 
een hele verbetering. Vooral als ik soms 
in de winter open ben, dan merk je het 
verschil. Het is nooit echt mijn ambitie 
geweest om als toiletdame aan de slag 
te gaan, maar ik vind het heerlijk om 
eigen baas te zijn. Ik heb veel vrijheid. 
Hierdoor kan ik mijn eigen draai aan het 
geheel geven. De huiselijk sfeer, de mu
ziek en de beroemde stoeltjes met de ve
gers. Ik vind het leuk als mensen bij bin
nenkomst een vakantiegevoel krijgen. 
Het hoort ook bij Zandvoort: een gezellig 
dagje uit. Verder vind ik het belangrijk 
dat alles netjes, schoon en verzorgd is. 
De mensen laten het meestal ook wel 
netjes achter. Ik ben in al die jaren niet 
veel viezigheid tegen gekomen.”

door Arjen Schuiten

Ben jij al hip–tip

column

Zaterdag 17 juli: Extrema Outdoor 
Het dancefestival Extrema Outdoor wordt net als alle andere jaren gehouden aan het 
vertrouwde recreatiemeer Aquabest te Eindhoven. Extrema mag zich jaarlijks verheugen 
op meer dan 45.000 bezoekers. Dus wil jij de zomervakantie goed beginnen en flink uit 
je dak gaan, dan is dit festival een absolute aanrader.  De mix van dans en show is van 
internationale allure en Extrema behoort al jaren tot de absolute top op festivalgebied.

 

Zaterdag 17 juli:
Nataraj is ooit opgericht als rookvrije disco en is nu uit
gegroeid tot een gezellige clubavond voor volwassenen. 
Nieuwe muziek, variërend van world grooves tot techno 
zorgt ervoor dat je op dit 30+ feest kunt genieten van de 
warme beats en de relaxte sfeer. Je kunt deze avond Nataraj, 
dat plaatsvindt bij strandpaviljoen Meijer aan zee (16), 
beginnen met een (dans)workshop, maar je kunt natuurlijk 
ook alleen voor de party komen die al aangenaam vroeg 
begint. Om 17.30 uur tranZendance met Osho Rajneesh, dan 
om 19.00 uur Nataraj Party met dj Shanto, entree € 10 en 
voor de workshop is een toeslag van € 5. Daarnaast kun je 
deelnemen aan een vegetarisch diner voor € 15. Enjoy!

Zondag 18 juli:
Schud je heupen los en ga helemaal uit je dak bij Mango’s 
Beach Bar! Vanaf 18.00 uur kun je hier terecht voor een salsa
proefles, waarna van 18.30 tot 23.00 uur een waar salsafeest 
plaatsvindt waar je je kunsten kunt vertonen! DJ Chuck zorgt 
ervoor dat je je helemaal kunt laten gaan op het swingende 
ritme. Zorg dat je er bij bent: Salsamotion Salsa Sunday @ 
Mango's! Entree: gratis.

Zondag 18 juli:
Bij Beachclub Vroeger in Bloemendaal staat love, respect en 
music centraal, want het is tijd voor: love Generation! Er 
wordt enorme drukte verwacht, dus er zijn zelfs 2 muzikale 
area’s! Een gigantische lineup met veel muzikaal talent, ga
rantie voor succes dus! The party start om 14.00 uur. Kaarten 
kosten € 12,50 en zijn verkrijgbaar via www.lovegeneration.
info en alle Free Record Shops. Minimum leeftijd is 18 jaar. 
Laat het zonnetje maar komen, tijd voor love generation!

door Arjen Schuiten

Inmiddels zijn alle oranje 
vlaggetjes weer opge
borgen, de Ba va ria jurkjes 
hangen weer gewassen 
in de kast en de ‘bees
sies’ zijn spontaan in de 
prullenmand beland... 
Het is voorbij, Neder
land is geen Wereld kam
pioen, althans niet in de 
geschiedenis boeken  
die mijn kleinkinderen 
later zullen lezen. Maar 
voor ons, het volk van 
Oranje hebben ze het 
gehaald, ze hebben 
het gemaakt en wij 
zijn trots, trots op onze 
jongens! Ik zag mezelf 
al zitten, over vijftig 
jaar, op de ene knie een 
kleinzoon, op de andere 
een kleindochter, lek
ker cliché, “Ja kinderen, 
oma heeft het meege
maakt, de strijd in 2010 
en niemand kon ons 
tegenhouden...” Of toch 
wel? Is scheidsrechter 
Howard Webb degene 
geweest die ons een 
haltteken gaf en de 
Spanjaarden in zijn 
kale hoofd al toejuichte  
vòòr de wedstrijd? In 
ieder geval heeft deze 
man ervoor gezorgd dat 
ik de eerst komende vier 
jaar geen voet op Spaans 
en Engels grondgebied 
zal zetten. Hij was de 
schande voor het WK in 
ZuidAfrika, misschien 
dat ik hem een bos bloe
men stuur van in elkaar 
gevouwen rode en gele 
kaarten, daar zal hij vast 
blij mee zijn. Dan doe ik 
er ook nog een fluitje 
en een brilletje bij met 
de Nederlandse vlag, 
eens kijken of hij dan 
wel kan zien wanneer 
dat Spaanse ongedierte 
buitenspel staat... Ach, 
ik neem het voor lief, 
twaalf tegen tien is on
eerlijk en dat zal heel de 
wereld weten, zien, 
horen en voelen. Wij 
staan achter Oranje. Ilj

a

column

12 tegen 10 = 
oneerlijk

Het festival is 15 jaar geleden bedacht door een vriendenclub en uitgegroeid tot een van de meest 
toonaangevende dancefestivals binnen Europa. De Brabantse gemoedelijkheid en gezelligheid 
is echter  nog altijd typerend voor Extrema.

Extrema Outdoor bestaat dit jaar 15 jaar en dat wordt gevierd met een line up van nationale en 
internationale Dj's. O.a. Joris Voorn, Sven Väth, Don Diablo, Josh Wink, Tobi Neumann, Chucky, 
John Digweed en Sebastian Ingrosso zullen hun visie op de hedendaagse dancemuziek ten 
gehore brengen.  
Ook de locatie is top.  Neem een verfrissende duik in het meer van Aquabest of chill met je vrien
den op het strand en laad jezelf weer op voor een lange dag vol goede muziek en gezelligheid.

In totaal zijn er 10 areas waar elke dance liefhebber aan zijn trekken kan komen. De verschillende 
stijlen binnen de dance worden o.a. door toonaangevende labels 
als Rauw, Cocoon, Bedrock en Futurefunk vertegenwoordigd.

Extrema staat bekend om zijn spectucalaire eindshow en ook 
dit jaar zal deze weer moddervet zijn. De artiesten en festival
bezoekers  verzamelen zich om het meer om daar te genieten 
van  een onvergetelijke mix van  beats,lasershows,vuurwerk en 
visuals om gezamenlijk het 15 jarig bestaan te vieren. Rennen 
naar de winkel dus voor de laatste kaarten!

Extrema Outdoor
17 juli 2010 Recreatiestrand Aquabest (bij Eindhoven)
Voorverkoop via extremaoutdoor.com en Belcompany
Tickets € 59, 

What’s Happening?

Sinds vorig jaar heeft Jourike een 
medepachtster aangetrokken om 
het werk te verdelen.  “Vroeger 
werkte ik zes dagen in de week, dat 
was echt te veel. Kijk, het lijkt al
lemaal erg easy going, maar het is 
hard werken. Ik maak lange dagen. 
Op een drukke dag maak ik toch al 
snel twaalf tot veertien uur. Vooral 
met het mooie weer gaat ieder
een lekker naar het strand. Ik klaag 
niet hoor, want ik doe het werk nog 
steeds met veel plezier. Het uitzicht 
is onbetaalbaar, ik ontmoet elke dag 
leuke mensen en het contact met de 
klanten is superleuk. In de loop van 
tijd heb ik met een paar klanten een 
hechte band opgebouwd. Brigitte 
bijvoorbeeld ken ik nu bijna zes jaar. 
Ze komt vaak langs om gezellig te 
kletsen. Geweldig toch? Ik heb mijn 
plekje hier wel gevonden.”
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bakpapier en een beetje olijfolie,
4 koolvisfilets (diepvries) 
van ongeveer 150 gram 
(u kunt ook kabeljauw, 

250 gr ontpitte zwarte olijven,
3 ansjovisfiletjes,
3 eetl kappertjes,
3 eetl olijfolie,
2 eetl vers citroen of limoensap,
2 teentjes grofgesneden knof

look. Het liefst verse, 
In principe zorgen de ansjovisfilets voor de hartige smaak. Is dat niet het geval, 
dan kunt u aan tafel nog even de (zee)zoutmolen ter hand nemen.

zeebaars, harder 
of heilbot gebruiken),
4 eetl zelfgemaakte 
 tapenade 

 het is nu de tijd voor 
de eerste oogst van 
het jaar daarvoor! 
En als het inderdaad 
verse is, mag u er 
gerust wel 4 teentjes 
van gebruiken!,

Bereiding:
Olijventapenade: Doe alle ingrediënten in een blender. Mix het geheel totdat het een 
gelijkmatige maar nog wel vrij grove massa is. Proef wel even of de smaken in harmonie 
zijn en vul zo nodig, mondjesmaat, aan..
Vispakketjes: Verwarm de oven voor op 180 °C. Knip 4 stukken bakpapier van circa 20x25 
cm en smeer deze in met wat olijfolie. Plaats op elk stuk bakpapier een visfilet. Schep op 
elke filet een eetlepel tapenade en een eetlepel wijn. Vouw het bakpapier dicht en maak 
zo de pakketjes. Zet de pakketjes, met de vouw naar boven, op een bakplaat en bak ze 
gedurende 1015 minuten in de hete oven, of iets langer als het dikke visfilets zijn. U kunt 
testen of de vis gaar is door een pakketje te openen. Als de vis ondoorzichtig en mat is, is 
deze gaar. Serveren met gekarameliseerde verse bospeen en aardappelpuree.

Benodigdheden voor de vispakketjes:

Benodigdheden voor de tapenade:

Kook eens anders
Recept Recept

ko
ok

ru
br

ie
k

Koolvis ‘en papillot’ uit de oven
Hoofdgerecht voor 4 personen

(zie recept hieronder),
sap van 2 citroenen,
60 ml droge 
witte wijn.

2 tl tijm 
 (of 1 theelepel 
 gedroogd maar 

ook hier geldt: vers 
is lekkerder),

zwarte peper uit de 
molen naar smaak.

Dier van de Week
Dit is Sjaak. Hij gaat als een wervelstorm over het 
terrein van het dierenasiel. Hij is zo energiek, dat hij 
bijna niet te houden is. Het liefst rent en speelt hij de 
hele dag. Helaas voor Sjaak kan dat niet en heeft hij 
verplichte time outs. Dan is er tijd voor een knuffel 
en dat doet hij maar al te graag. Niet met iedereen, 
want hij heeft heel duidelijk een voorkeur voor be-
paalde mensen. Dat kan op straat nog wel eens lastig 
zijn, omdat hij zo sterk is.

Sjaak wil dan ook heel graag op cursus om dingen te leren en om samen met de 
baas een avontuur aan te gaan. Sjaak heeft aan een ding een hele grote hekel en dat 
is alleen zijn. Hij is dan onzindelijk en kan nog wel eens wat slopen. Een puntje van 
aandacht dus. 

Volgens de vorige eigenaar was Sjaak niet al te sociaal met andere honden, maar in 
de opvang heeft hij met een teefje gespeeld. Hij is wel vrij dominant, maar toch! Met 
katten kan hij het niet goed vinden. 

We plaatsen hem niet bij kinderen in huis, omdat hij schrikt van onverwachte bewe-
gingen en geluiden. Sjaak zoekt dus een huis waar het een beetje rustig is en waar 
de baas lekker veel thuis is of waar hij altijd mee op pad mag! Wie komt kennis ma-
ken met deze knappe gozer met gebruiksaanwijzing? Kennemer Dierenasiel, Kees-
omstraat 5, Zandvoort. Geopend van maandag tot en met zaterdag tussen 11.00 uur 
en 16.00 uur. Meer informatie vindt u op asielzandvoort.dierenbescherming.nl (dus 
zonder www.). Telefoon: 023-5713888.

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 vlak
je naast de rij of boven de kolom. 
Indien u in een donker vlakje bij
voorbeeld 4\8 ziet staan, bete
kent dat u vertikaal op 4 moet 
uitkomen en horizontaal op 8. 
let op: er zijn soms meerdere 
oplossingen mogelijk.

    9 25       9 9

 5         13 19\7    

 9     20 13\19        

   26           27 

   15       17\12      

   12     9\19        

   13 12\28           12

 24           13    

 12           6

De oplossing staat elders op deze pagina

De bedoeling van de breinbreker 
is de rekenkundige som op zo een 
manier op te lossen dat hij klopt. 
Gelijke letters zijn gelijke cijfers.
 

Brein
breke

rBreinbreker
Breinbreker Brein

breke
r

  AG   BB   BKJG  
    x   =    
  +   x     -  
  GDC   BF     GCD  
    -   =    
             
  EHF   BAF   HHH  
    +   =    

De oplossing staat elders op deze pagina

   9 25         9 9

 5 4 1     13 19\7 3 4

 9 5 4 20 13\19 7 1 6 5

   26 5 3 8 6 4 27  

   15 8 2 5 17\12 5 7  

   12 7 5 9\19 8 2 9  

   13 12\28 6 2 9 7 4 12

 24 8 5 4 7   13 5 8

 12 5 7       6 2 4

Oplossing Kakuro

 93 x 11 = 1023
         
 +   x   -

 375 - 18 = 357
         
 =   =   =
 468 + 198 = 666

Oplossing Breinbreker

De zomervakantie is begonnen. 
Veel van onze vaste bezorgers gaan in deze periode op vakantie. 

Daarom zijn wij op zoek zijn naar invallers 
die tijdelijk een wijk willen verzorgen.

Dus, ben je op zoek naar een leuke zakcent voor de zomer?
Word dan vakantiebezorger van de Zandvoortse Courant

Bel 06-1139 1478 
of mail je gegevens naar: 
info@zvo-verspreiders.nl

www.sportinzandvoort.nl
“Sport is goed voor lichaam en geest”
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Al je wat ouder wordt gebeurd het vaak dat je wat meer 
tijd krijgt, misschien wel zoveel tijd dat je aan een hobby 
kunt beginnen. Een mooie hobby zou fotograferen kun-
nen zijn. Fotograferen is leuk en in het digitale tijdperk 
ook heel eenvoudig: nooit meer mislukte foto's, want 
foto's die u minder mooi vindt wist u gewoon van de ge-
heugenkaart. Maar hoe maak je eigenlijk een interessante 
foto? De Zandvoortse Courant zet een aantal tips voor u 
op een rijtje.

‘Tijd om te genieten!’, dat is het thema van de 50PlusBeurs 
2010. Van 15 tot en met 19 september is de beurs dagelijks 
geopend van 10.00 uur tot 17.30 uur in de Jaarbeurs in 
utrecht. Noteert u alvast deze datums in uw agenda!

Nu de vakantietijd is aangebroken, heeft de hulpdienst 
Sensoor het extra druk. Zowel jongere als oudere mensen 
die het even niet zien zitten en nergens hun verhaal in hun 
directe omgeving bij iemand kwijt kunnen, voelen zich in 
deze periode erg eenzaam. Vandaar dat Sensoor Haarlem 
niet met vakantie gaat en dag en nacht telefonisch bereik-
baar is voor een anoniem en vertrouwelijk gesprek.

Minister Klink van VWS heeft besloten dat mensen vanaf  
1 juli 2010 tot in ieder geval het einde van dit jaar geen  
Persoonsgebonden Budget (PGB) meer kunnen krijgen. 
Klink neemt dit besluit vanwege een overschrijding van  
2,1 miljard euro. Dat meldt het ministerie van VWS. 

Fotograferen als hobby

’s Werelds grootste beurs voor actieve 50plussers

Extra aandacht tijdens 
de zomermaanden

Stop op uitgave  
Persoonsgebonden Budget

seniorenpagina
Heeft u tips? Mail dan naar senioren@zandvoortsecourant.nl

Mensen en landschappen zijn 
de twee geliefdste fotothe
ma's. Wanneer u oefent met 
de onderstaande tips maakt 
u al snel leuke portretten en 
boeiende landschapsfoto's.

Mensen:
Spontaan
Laat mensen niet altijd po
seren voor uw foto's. Zo 
krijgt u alleen maar foto's 

Met naar verwachting 
ruim 98.000 bezoekers is 
de 50PlusBeurs ’s werelds 
grootste evenement voor ac
tieve plussers. Ruim 50.000 
m2 informatie, amusement 
en voordeel in meer dan 
600 stands in 6 beurshal
len met workshops, lezin
gen en presentaties. Maar 
ook vele optredens op podia 
met muziek, show, dans en 

Sensoor Haarlem is één van 
de zesentwintig Sensoor
vestigingen in Nederland en 
is werkzaam in de regio’s Zuid 
en MiddenKennemerland en 
Haarlemmermeer. Het is de 
grootste chat en telefoni
sche hulpverlener en voor
ziet duidelijk in een behoefte 
want jaarlijks worden lande
lijk ruim 230.000 gesprekken 
gevoerd.

Dag en nacht aanwezig
In een gesprek krijgt de beller 
tijd en gelegenheid om een 
uitweg te zoeken voor zijn of 
haar probleem. Daarbij kan 
het gaan om, soms ogen
schijnlijk, kleine verdrietig
heden, maar ook om diep in

De rapportages laten een 
overschrijding van het to
taal beschikbare subsidie
bedrag voor de PGB’s voor 
2010 zien van ruim 2,1 mil
jard euro. Het College voor 
Zorgverzekeringen (CVZ) 
raamt een tekort eind dit 
jaar van ruim 300 miljoen 
euro. Dit is bijna 15 procent 
van het beschikbare subsi
diebedrag en is dusdanig fors 
dat het kabinet zich genood
zaakt ziet de instroom van 
nieuwe PGBhouders stop te 
zetten. Hierdoor wordt het 
probleem met circa 100 mil
joen euro beperkt. Het PGB is 
de afgelopen jaren in popu
lariteit fors gegroeid. Bij de 
introductie PGB nieuwe stijl 

van mensen die gemaakt in 
de camera kijken. Verras uw 
familie en bekenden en foto
grafeer ze spontaan. U krijgt 
levendige 'actiefoto's'.

Dichtbij
Veel mensen hebben de nei
ging personen in hun geheel 
op de foto te zetten. Dat be
tekent dat er ook veel om 
de personen heen is te zien. 

diverse exposities. Bezoekers 
beleven een heerlijke dag 
uit, staan open voor nieuwe 
ideeën en zijn in voor een 
goed gesprek. Neem alle tijd 
voor het aanbod, de stands, 
de informatie en genieten 
van de ongedwongen sfeer, 
de variatie, de uitdaging van 
een dagje beurs. Een uniek 
evenement dat geen gelijke 
kent.

grijpende levensvragen. Veel 
gesprekken gaat over psycho
sociale problemen, zoals de
pressie, angst, slapeloosheid, 
somberheid of spanning. 
Maar ook relatieproblemen, 
eenzaamheid en gezondheid 
zijn vaak reden om Sensoor 
te bellen of te chatten. Voor 
iedereen die daar behoefte 
aan heeft is op elk moment 
van de dag en de nacht een 
medewerker aanwezig die 
tijd en aandacht heeft voor 
degene die contact zoekt. 
Het telefoonnummer is 
023–5471471. De hulpdienst 
is ook bereikbaar via het lan
delijke nummer 0900–0767 
(5 cent p/m). Chatten kan via  
www.sensoor.nl/haarlem.

in 2003 was er nog sprake van 
ruim 50.000 budgethouders, 
inmiddels maken meer dan 
120.000 mensen gebruik van 
een PGB. Uitgaande van een 
gemiddelde instroom van 
circa 1.500 budgethouders 
per maand heeft de nu ge
nomen maatregel gevolgen 
voor 9.000 potentiële bud
gethouders. Voor mensen 
die nu al een PGB ontvangen 
verandert er niets. Nieuwe 
PGBaanvragers kunnen kie
zen voor plaatsing op een 
PGBwachtlijst of voor zorg in 
natura. Maandelijks ontvangt 
VWS van het CVZ cijfers over 
de lopende verplichtingen op 
grond van de subsidieregeling 
Persoonsgebonden Budget.

Stap dichterbij en zorg er zo 
voor de persoon of personen 
het beeld vullen. Op die ma
nier maakt u persoonlijkere 
en warmere foto's.

Daglicht
Probeer zoveel mogelijk te fo
tograferen bij daglicht, zon
der gebruik van de flits. Een 
flitser geeft vaak hard licht 
en zorgt daardoor voor scher
pe, donkere schaduwpartijen. 
Zacht daglicht, met name het 
licht tijdens bewolkte dagen, 
geeft zachtere schaduwen en 
dit zorgt ervoor dat gezich
ten warmer en voller over
komen. Fotografeer mensen 
liever ook niet in de felle zon 
omdat dit ook scherpe scha
duwpartijen oplevert en 
mensen bovendien de nei
ging hebben hun ogen wat 
samen te knijpen.

Ooghoogte
Oogcontact is niet alleen 
belangrijk in het leven maar 
ook voor foto's! Fotografeer 
(kleine) kinderen daarom op 
ooghoogte: uitdrukkingen 
lijken zo natuurlijker en uw 
foto's worden intiemer.

landschappen:
Interessant object
Het oog moet ergens op kun

Wist u dat...
In 2009 totaal 98.356 
50plussers de 587 stands 
bezochten? De bezoekers 
gemiddeld 61 jaar jong zijn? 
Zij de 50PlusBeurs met het 

Een mooie compositie van de boulevard

Het Jaarbeursgebouw in Utrecht

nen rusten in de foto. Zorg er 
daarom voor dat u iets inte
ressants opneemt in de foto, 
zoals een fleurige bos bloe
men, wolkenpartijen, bergen, 
een boom, een boot, enz. 
Plaats dit object op de voor
grond om een dieptewerking 
in uw foto's te krijgen.

Uit het midden
Uw foto's worden interes
santer en krijgen meer dy
namiek wanneer u het on
derwerp, en de horizon, uit 
het midden plaatst. 

Lijnen
Lijnen, zoals een weg, een 
rivier of een hekje, leiden 
het oog de foto in. Zoek de 
lijnen in uw composities en 
gebruik ze.

Licht
Het beste licht om land
schappen te fotograferen is 
net na zonsopgang of een 
paar uur voor zonsonder
gang. Het licht is dan zacht 
en heeft vaak een warme 
gouden gloed. Als u de kans 
hebt neem dan foto's op die 
tijdstippen. Midden op de 
dag staat de zon hoog aan de 
hemel en dit geeft fel, hard 
licht wat te sterke contrasten 
in uw foto's oplevert.

cijfer 7,9 waarderen? En dat 
zij gemiddeld ruim 5,5 uur 
op de 50PlusBeurs verble
ven? Genoeg redenen dus 
om er een bezoek aan te 
brengen.
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Opnieuw hadden een groot aantal Zandvoorters zaterdagavond last van de zware  
onweersbui die Zandvoort trof. En opnieuw stonden de Koninginneweg en de Van  
Ostadestraat blank, zoals u elders in deze editie van de Zandvoortse Courant kunt lezen.

Zandvoort en overstromingen horen 
helaas nog steeds bij elkaar

&Heden  Verleden

In het Zandvoorts Nieuws
blad van 15 maart 1990, 
ruim 20 jaar geleden dus, 
kondigde de gemeente vol 
trots aan dat overstromin
gen definitief tot het verle
den zouden gaan behoren. 

Een maar liefst 9 miljoen 
gulden kostende afvoer 
naar de waterzuiverings
installatie naar de vijvers 
in het binnencircuitterrein 
werd door wethouder Frits 
van Caspel plechtig in ge

bruik genomen. “Overlast 
van hemelwater is voltooid 
verleden tijd”, moet het col
lege toentertijd hebben ge
dacht. Leest u hieronder het 
voorpaginaartikel van een 
onbekende journalist.

Zandvoort - De wateroverlast in het centrum 
behoort tot het verleden Gisterochtend zijn 
twee grote rioleringsprojecten voltooid waar-
door grote hoeveelheden regenwater kunnen 
nu probleemloos afgevoerd worden. De totale 
kosten bedragen bijna 9 miljoen gulden.

Overstromingen verleden tijd

Door een afsluiter te verwijderen stelde 
wethouder Van Caspel gisteren een af-
voerriool naar de binnen vijvers van het 
circuitterrein in werking. Dat gebeurde in 
de buurt van de waterzuivering Hiermee 
zijn twee rioleringsprojecten in deze ge-
meente voltooid, waarmee een eind moet 
zijn gekomen aan de wateroverlast in het 
centrum. Ondertussen wordt nog wel ge-
werkt aan de vervanging van oude buizen, 
zoals momenteel in de Oosterstraat.

Vijvers
In de eerste plaats moest er een oplossing 
gevonden worden voor de afvoer van over-
stortwater en gezuiverd water van de riool-
waterzuivering naar het binnencircuit. De 
capaciteit van de vijvers was namelijk tij-
dens natte perioden onvoldoende. Daarom 
heeft men een rioleringsbuis naar Haarlem 
aangelegd om al het afvalwater naar de 
buurgemeente te kunnen afvoeren Dit pro-
ject is in januari afgerond en heeft onge-
veer 4,3 miljoen gulden gekost. Ongeveer 

vijftig procent van dat bedrag kwam voor 
rekening van de gemeente. Als onderdeel 
van het basisrioleringsplan is men in 1988 
eveneens gestart met andere maatregelen 
om de wateroverlast in het centrum te be-
strijden. Er werd 1300 meter extra afvoer-
riool van de waterzuivering aangelegd naar 
de vijvers in het binnencircuit.

Rechtstreeks
Daarnaast is het rioolstelsel van het cen-
trum bij de Kostverlorenstraat losgekop-
peld van het totale stelsel en heeft dit een 
eigen rechtstreekse verbinding met de 
rioolwaterzuivering gekregen. De kosten 
van dit project inclusief aanpassing van de 
zuivering en extra overstortputten in nieuw 
noord bedragen ongeveer 4,5 miljoen gul-
den en komen geheel voor rekening van de 
gemeente Zandvoort.

Taart
Ter viering van deze ontwikkeling en als 
blijk van medeleven zijn in het centrum 
taarten uitgedeeld onder bewoners die 
meerdere malen de wateroverlast aan den 
lijve hebben Ondervonden. De schade-
claims die indertijd werden ingediend, zijn 
echter door de verzekeringsmaatschappij 
van de gemeente afgewezen Doordat een 
aantal ondernemers het daar bij lieten, 
bleef een proces achterwege.

GOZ bld12471 | Foto’s: Ton Bakels

GOZ bld12465

GOZ bld18861

GOZ bld18082
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Gemeentelijke publicatie week 28 - 2010

Vergadering college 
De besluitenlijst van de collegevergadering van week 27 en 
de verdere in week 27 door het college genomen besluiten 
zijn in week 28 vastgesteld. De besluitenlijst is in te zien bij de 
Centrale Balie en op de website. 

Verkeersbesluit ten aanzien van het salsafestival
Het college van Burgemeester en Wethouders heeft besloten, 
ten behoeve van het Salsafestival, om gedurende het evene-
ment:
- fysieke afsluitingen (middels dranghekken voorzien van re-
troreflecterend materiaal) inclusief de borden conform model 
C01 van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeers-
tekens 1990 te plaatsen van zaterdag 24 juli 12:00 tot  zondag 
25 juli 06:00 op de volgende locaties:
- in de Swaluëstraat direct ten zuiden van Achterom;
- in de Swaluëstraat aan de westelijke zijde van de doorsteek 
naar de Haltestraat;
- in de Achterweg direct ten noorden van de Haltestraat;
- in de Haltestraat direct ten zuiden van de Kostverlorenstraat;
- in de Diaconiehuisstraat direct ten westen van de Nieuwstraat;
- in de Koningstraat direct ten oosten van de Haltestraat;
- in de Kanaalweg direct ten oosten van de Haltestraat;
- in de Willemstraat direct ten oosten van de Haltestraat;
- in de Schoolstraat direct ten oosten van de Haltestraat;
- in de Haltestraat direct ten noorden van het Raadhuisplein;
- in de Kleine Krocht direct ten westen van het Raadhuisplein;
- in het Wagenmakerspad direct ten oosten van de Sandri-
nastraat;
- in de Kruisstraat direct ten zuiden van de Agnetastraat;
- in de Gasthuisstraat direct ten zuiden van de Agnetastraat;

- fysieke afsluitingen (middels dranghekken voorzien van 
retroreflecterend materiaal) inclusief de borden “Doorgaand 
verkeer gestremd” te plaatsen van zaterdag 24 juli 12:00 tot  
zondag 25 juli 06:00 op de volgende locaties:
- in de Swaluëstraat direct ten zuiden van de Pakveldstraat;
- in de Koningstraat direct ten westen van de Oosterstraat;

- op woensdag 21 juli 2010 de borden E01 van bijlage I van 
het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 met 
onderbord “Zaterdag a.s.” te plaatsen op de locatie van het 
Salsafestival om zodoende de locatie vrij te houden van ge-
parkeerde auto’s;

- dat het op zaterdag 24 juli van 12:00 tot zondag 25 juli 06:00 
verboden is te parkeren op de locatie van het Salsafestival;

De gemeente neemt dit verkeersbesluit om het Salsafestival 
veilig en gezellig te laten verlopen. Inwoners en ondernemers 
worden vriendelijk verzocht rekening te houden met de geno-
men verkeersmaatregelen.

Bekendmaking Wet Milieubeheer
De Milieudienst IJmond maakt namens het college van Burge-
meester en Wethouders van Zandvoort het volgende bekend: 

Ontwerpbeschikking
• Op 19 april 2010 is een aanvraag om een oprichtingsvergun-
ning op grond van artikel 8.1 Wet milieubeheer binnengeko-

- Keesomstraat 45, verwijderen asbesthoudend materiaal, 
ingekomen 6 juli 2010, 2010-165S.
- Boulevard Paulus Loot 1b, plaatsen permanent strandpavil-
joen, ingekomen 7 juli 2010, 2010-166Rv 
- Hogeweg 37, vernieuwen scheidingsmuur, ingekomen 09 juli 
2010, 2010-167Rv.
- Oranjestraat 2, bouw magazijnruimte met parkeergelegen-
heid, ingekomen 09 juli 2010, 2010-168Rv.

Voormelde bouwaanvragen liggen met ingang van 16 juli 
gedurende 6 weken ter inzage bij de Centrale Balie van het 
gemeentehuis tijdens de openingstijden. Gedurende de ter-
mijn van de terinzageligging kan een ieder schriftelijk haar/
zijn zienswijze omtrent de aanvraag kenbaar maken bij het 
college van Burgemeester en Wethouders,  Postbus 2, 2040 
AA Zandvoort. U dient in de rechter bovenhoek van uw brief 
“zienswijze” te vermelden.

MONUMENTENVERGUNNING artikel 11 van 
de Monumentenwet
Het college van Burgemeester en Wethouders is voornemens 
om een monumentenvergunning te verlenen voor het:
- uitbreiden van de woning op het perceel Gasthuisstraat 9 
te Zandvoort.

Voormelde aanvraag met het conceptbesluit ligt met ingang 
van 16 juli 2010 gedurende 6  weken ter inzage bij de Cen-
trale Balie van het gemeentehuis tijdens de openingstijden. 
Gedurende de termijn van de terinzageligging kan een ieder 
schriftelijk haar/zijn zienswijze omtrent de aanvraag kenbaar 
maken bij het college van Burgemeester en Wethouders, Post-
bus 2, 2040 AA Zandvoort. U dient in de rechter bovenhoek van 
uw brief “zienswijze”
te vermelden.

Verzonden besluiten
Kapvergunningen verleend 
- Treubstraat 24, één conifeer in de zijtuin, overlast, met her-
plantplicht, zaaknr:2010-2629

Belanghebbenden die in een eerder stadium zienswijzen heb-
ben ingediend, kunnen tegen de bovenstaande besluiten in 
beroep gaan bij de rechtbank te Haarlem, afdeling Bestuurs-
recht, Postbus 1621 2003 BR Haarlem. Het indienen van een 
beroepschrift heeft geen schorsende werking. Een schorsende 
werking wordt pas bereikt nadat de president van de rechtbank 
dat in een voorlopige voorziening heeft bepaald. In geval van 
onverwijlde spoed kunt u een verzoek om voorlopige voorzie-
ning indienen bij de president van de rechtbank te Haarlem. 
Een dergelijk verzoekschrift dient vergezeld te gaan van een 
kopie van het beroepschrift. Voor het indienen van een verzoek 
om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven.

Bouw-, sloop- en reclamevergunningen
Zandvoort:
- Lorentzstraat 26, doorbreken van een dragende muur, verzon-
den 07 juli 2010, 2010-134Rv
- Oosterparkstraat 50b, plaatsen dakkapellen, verzonden 07 
juli 2010, 2010-149Lv.
- Frans Zwaanstraat 42b, plaatsen dakkapel, verzonden 07 juli 
2010, 2010-150Lv.

men van Argentor C.V. voor een edelmetaalgieterij en onedel, 
gelegen aan de Kochstraat 4 te Zandvoort. 

Zienswijzen
Tot 27 augustus 2010 kan eenieder schriftelijk of mondeling 
zienswijzen naar voren brengen bij de directeur van de Mi-
lieudienst IJmond.

Inzage
De ontwerpbeschikking met de daarop betrekking hebbende 
stukken liggen tijdens werkuren van 16 juli tot 27 augustus 
2010 ter inzage bij de Centrale Balie van het raadhuis en bij 
de Milieudienst IJmond.

Beschikking maatwerkbepaling 
De Milieudienst IJmond legt op grond van artikel 4.109 vijfde 
lid van het Activiteitenbesluit maatwerkvoorschriften op voor:
• Cafetaria Bodrum, Passage 18 te Zandvoort. De maatwerk-
voorschriften bepalen dat het lozen zonder een vetafscheider 
en slibvangput is toegestaan, indien het lozen geen nadelige 
gevolgen heeft voor de doelmatige werking van de voorzienin-
gen voor het beheer van afvalwater.

Bezwaar en voorlopige voorziening
Tot 27 augustus 2010 kan door belanghebbenden schriftelijk 
bezwaar worden ingediend bij het dagelijks bestuur van de 
Milieudienst IJmond. Tevens kan een voorlopige voorziening 
worden aangevraagd ingeval van spoedeisende belangen bij 
de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.
 
Inzage
De beschikking ligt tijdens werkuren van 16 juli tot 27 augustus 
2010 ter inzage bij de Centrale Balie van het raadhuis en bij de 
Milieudienst IJmond.
 
Algemene informatie Milieudienst IJmond
Bezoekadres: Wijckermolen 2, Beverwijk. Postadres: Postbus 325, 
1940 AH Beverwijk. Telefoon: (0251) 26 38 63. Fax: (0251) 26 38 
88. E-mail: info@milieudienst-ijmond.nl

Ophaaldagen voor de papiercontainer
 De papiercontainer wordt opgehaald op 20 juli in de maan-
dag, donderdag en vrijdag huisvuilwijken en op 22 juli in de 
dinsdag huisvuilwijk.

Ingekomen vergunningenaanvragen
Ontwerpbesluit aanvraag kapvergunningen
- Vondellaan 15/17, één iep staat te dicht op de gevel, zaaknr 
2010/2125 

De hierboven genoemde aangevraagde kapvergunning ligt bij 
de Centrale Balie ter inzage. U kunt deze inzien tijdens ope-
ningstijden. Belanghebbenden kunnen binnen een termijn van 
zes weken na publicatie hun zienswijzen schriftelijk kenbaar 
maken bij het college van de gemeente Zandvoort, Postbus 2, 
2040 AA Zandvoort.

Bouw-, sloop- en reclameaanvragen
Zandvoort:
- P.N.Quarles van Uffordlaan 9, uitbreiden dakkapel met deur, 
ingekomen 6 juli 2010, 2010-164Lv.

vervolg op pagina 22 >>
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Online racen op Circuit Park Zandvoort
Circuit Park Zandvoort, een van meest bekende circuits in Europa, is vanaf nu verkrijgbaar 
voor online racers via de racesimulatie van iRacing. iRacing mag het met recht een nauw-
keurige simulatie noemen, want ‘ons’duinencircuit aan de Noordzee is bijzonder gedetail-
leerd weergegeven in de online raceversie. Durf jij de uitdaging aan om de Tarzanbocht 
en het Scheivlak te trotseren? 

ExFormule 1 coureur Divina 
Galica, tevens directeur van 
het iRacing Development 
Team vertelt het volgende: 
“Via diverse forums heb
ben wij vernomen dat veel 

Neem de Hugenholtzbocht razendsnel

De ingang van de pitstraat

iRacing.comfans dolgraag 
eens op het circuit van 
Zandvoort zouden willen 
rijden. En ook binnen de 
racewereld is Zandvoort een 
begrip. Mijn eigen ervaring 

met Zandvoort sluit hier 
naadloos bij aan toen ik in 
1978 in de Aurora F1 Series op 
Zandvoort reed. Het circuit is 
dan ook een absolute uitda
ging voor zelfs ervaren cou

reurs en elke ronde giert de 
adrenaline door je lichaam 
wanneer je met hoge snel
heid op de Tarzanbocht af 
stormt.
 
De creatie van de digi
tale versie van Circuit Park 
Zandvoort is het resultaat 
van een goede samenwer
king tussen iRacing.com en 
Circuit Park Zandvoort. In het 
najaar van 2009 kwam een 
team van iRacing.com naar 
de Zandvoortse racepiste om 
daar overdag foto’s te maken 
van de entourage en de ty
pische kenmerken om ver
volgens ’s nachts met speci
ale laserscanapparatuur het 
volledige parcours digitaal 
vast te leggen. Circuit Park 
Zandvoort is met verschil
lende circuitlayouts verte
genwoordigd op iRacing.
com. Zo kan men niet alleen 
racen op het traditionele 
GPcircuit, maar kent men 

- Brederodestraat 162, ontheffing bestemmingsplan voor het 
bieden van logies aan vier personen, verzonden 08 juli 2010, 
2010-020Vr.
- Hogeweg 46, plaatsen dakopbouw en dakterras, verzonden 
07 juli 2010, 2009-206Rv.
- Thorbeckestraat 37, vergroten woning en stucen gevels, ver-
zonden 07 juli 2010, 2010-047Rv.

Bentveld:
- Bentveldweg 6, gedeeltelijk vergroten van de woning, verzon-
den 07 juli 2010, 2010-142Lv. 
- Parnassialaan 9, plaatsen kozijnen in de garage, verzonden 
07 juli 2010, 2010-151Lv.

Bezwaarschriften
De hierboven genoemde verleende vergunningen/ genomen 
besluiten liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt ze 
inzien tijdens openingstijden. Belanghebbenden kunnen ge-
durende een termijn van zes weken na bekendmaking een 
gemotiveerd bezwaarschrift indienen. De datum van bekend-
making is de verzenddatum van de vergunning. Indien het 
geen vergunning betreft is dit de publicatiedatum. U richt uw 
bezwaarschrift met vermelding van “bezwaar” in de rechter-

bovenhoek van uw brief aan het college van Burgemeester 
en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort. Het bezwaar 
schorst in beginsel niet de werking van het besluit waartegen 
het is gericht. In geval van spoed kunt u een verzoek om een 

Vervolg gemeentelijke publicatie week 28

Centraal telefoonnummer 
Alle afdelingen zijn bereikbaar via (023) 574 01 00, maandag t/m 
donderdag 8.30 – 17.00 uur en vrijdag 8.30 - 16.00 uur. 

Melding of klacht? 
Bel met de Centrale Meldlijn (023) 574 02 00, óf vul op de  
website het digitale formulier in óf stuur een brief naar de 
klachtencoördinator. 

Openingstijden Centrale Balie 
Maandag t/m woensdag:  08.30  -  16.00 uur 
Donderdag:  08.30  -  20.00 uur 
Vrijdag:  08.30  -  12.30 uur 
Tijdens de donderdagavondopenstelling kunt u maar voor een 
beperkt aantal zaken terecht: paspoorten en rijbewijzen e.d. 

Openingstijden begraafplaats 
De algemene begraafplaats en dierenbegraafplaats aan de 

Tollensstraat zijn dagelijks open tussen 08.00 - 18.00 uur. 

Collegelid spreken? 
Een afspraak maken met een collegelid doet u via het 
centrale telefoonnummer. Daarbij geeft u aan waarover 
u het collegelid wilt spreken. 
Het kan zijn dat u eerst naar een vakafdeling verwezen 
wordt. 

Vragen over een bouwplan? 
Voor vragen over concrete of gewenste bouwplannen 
is de werkeenheid Vergunningverlening op werkdagen 
telefonisch bereikbaar tussen 08.30 en 16.00 uur. 

Op zoek naar werk of aanbieden van vacature? 
Werkgevers en werkzoekers maken gebruik van 
www.werkeninzandvoort.com. 
Voor het vinden of aanbieden van banen in Zandvoort. 

voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter 
van de Rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, Postbus 1621 
2003 BR Haarlem. Een dergelijk verzoek dient vergezeld te gaan 
van een afschrift van het bezwaarschrift.

autosport

ook het GPcircuit inclusief 
Rob Slotemaker Chicane rij
den. Daarnaast behoren het 
Oostelijkecircuit, het Club 
Circuit en het Nationale 
Circuit ook tot de lijst met 
layouts.
 
Circuit Park Zandvoort is de 
meest recente toevoeging 
aan de imposante circuit
lijst op iRacing.com. Vrijwel 
elk circuit uit de Verenigde 
Staten is vertegenwoordigd 

op de site en inmiddels be
geven de ontwikkelaars zich 
ook op het Europese conti
nent. Zo wordt de lijst met 
circuits in Europa uitgebreid 
met onder andere Brands 
Hatch, Silverstone, Circuit 
Zolder en Oulton Park. Meer 
Europese circuits staan ge
pland voor een later tijdstip, 
alsmede Australische circuits 
als Philip Island en Oran Park. 
Kijk voor meer informatie op 
www.iracing.com.
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Sporthackers sluiten 
schooljaar af op het strand 

De gemeente Zandvoort, het Wim Gertenbach College 
(WGC)en Sportservice Heemstede/Zandvoort hebben ook 
het afgelopen schooljaar diverse sportclinics aangeboden 
aan de leerlingen van het WGC in Zandvoort. Door de jon-
geren met originele sporten in het project ‘Sporthackers’ 
kennis te laten maken, hoopt men de jongeren meer te la-
ten bewegen. 

In het schooljaar 20082009 
werden voor het eerst in 
het kader van Sporthackers 
diverse clinics aangeboden. 
Ook het afgelopen school
jaar is er weer een gevari
eerd aanbod samengesteld 
voor de leerlingen van het 
Gertenbach College. Voor 
een ieder was er wat wils! 
Vorige week vrijdag ston
den de laatste twee clinics 
op het programma. Op 
deze schitterende zomer

dag vermaakten de leer
lingen zich op het water 
met clinics catamaranzei
len en wakeboarden, ver
zorgd door de Zandvoortse 
Watersportvereniging. Een 
andere groep bleef op het 
strand en ging onder be
geleiding powerkiten. Voor 
meer informatie kunt u con
tact opnemen met Hubert 
Habers via hhabers@sport
serviceheemstedezand
voort.nl.

Groenestein & Schouten 
 Fin. diensten
Harocamo 
Hugoos
Kiewiet reünie
La Fontanella
Laurel & Hardy
Pluspunt Boomhut
Pluspunt
Remo de Biase
Riche aan Zee
Sea Optiek
Sentinel Alarm b.v.
Thomashuis Zandvoort
Uitvaartcentrum Haarlem
Van Aacken
 Glaszettersbedrijf
V.o.f. Cocarde
XL

Administratiekantoor 
 K. Willemse
Algemene uitvaart 
 begeleiding Zandvoort
Autobedrijf KariMo
Autobedrijf Zandvoort 
Beach Club Tien
Bloemsierkunst 
 Jef & Henk Bluijs
Boom Strandpaviljoen 11
Café Oomstee
Cense en van Lingen
Circus Zandvoort
Club Nautique
Dansschool 
 Rob Dolderman
De Salon
De Vier Geboden/Piripi
Dorsman Assurantiën

adverteerders

autosport

hockey

Nieuwe motor goud waard voor Ard Keff

leonidas en Kampong winnen Beach hockeytoernooi

Ard Keff kwam liever niet op Assen, omdat de lange Zandvoorter in het verleden daar veel 
pech kende. Tot vorige week dinsdag. Bij het team waar Keff voor rijdt in de BMW E30 
Cup, had men besloten om voor aanvang van de races op Assen de motor te vervangen. 
Die werd uit een rijdende auto gehaald en bleek na een test op de vermogensrollerbank 
het gewenste vermogen te geven.

Een team van het utrechtse Kampong bij de dames en een van het Rotterdamse leonidas 
bij de heren hebben zondag het Beach hockeytoernooi bij strandpaviljoen Zout gewon-
nen. Het toernooi is een kwalificatietoernooi voor de finale van het officiële Nederlands 
Kampioenschap Beach Hockey, die op 14 augustus in Scheveningen zal worden gespeeld. 
Alleen de winnaars van de kwalificatietoernooien plaatsen zich daarvoor.

Ard Keff leidt het veld op het TT-circuit | Foto: Chris Schotanus

Een gevaarlijke situatie voor het doel | Archieffoto

aan de eerste race. De start 
was goed en daardoor nam 
hij onmiddellijk de leiding. 
“Vooraf hadden we een klei
ne aanpassing aan de auto 

zand werd het toernooi af
gewerkt in en wat studenti
koze sfeer. Toch was het spel

In de vrije training haalde 
Keff nog niet het niveau 
dat hij wil halen. “Ik reed 
de vierde tijd, maar die tijd 
was bij lange na niet goed”, 

Niet alleen op het Zand
voortse strand maar ook in 
Noordwijk en Scheveningen 

gedaan, omdat ik veel last 
had van overstuur. Op zich 
pakte het goed uit, alleen 
mijn remdruk was niet op
timaal. Daarom kon ik niet 
weglopen bij de concurrentie 
vandaan”, aldus Keff.

Uiteindelijk eindigde hij als 
eerste maar het verschil met 
nummer twee was net iets 
meer dan een seconde, niet 
al te veel dus. In de tweede 
race had onze plaatsgenoot 
een minder goede start. Hij 
zette na een schakelfout bij 
de start zijn tweede plaats in 
een bochtencombinatie van 
het Drentse circuit om in een 
eerste. Bovendien hadden de 
monteurs de remmen ont
lucht, waardoor ook de rem
drukproblemen uit de eer
ste race verdwenen waren. 
“Ik kon een gaatje slaan en 
de voorsprong op nummer 
twee aan de finish was dit 
keer vijf seconden”, aldus een 
tevreden Keff. De eerst vol
gende race is op 7 augustus 
op Circuit Park Zandvoort.

letje beachhockey, dat sinds 
een jaar of vijf bestaat en 
met een zachte bal ter gro
te van een handbal wordt 
gespeeld, het aanzien  
alleszins waard. Wel zijn  
er tussen het spel van de 
dames en de heren ver
schillen op te merken. 
Waar de dames veelal 
over de grond spelen,  
hetgeen knap lastig is, 
spelen de heren veel met 
scoubs waardoor er mooie 
spelmomenten voor de 
doelen ontstaan. Na af
loop genoot iedereen nog 
van de bijbehorende bar
becue. Jammer dat er niet 
wat meer ruchtbaarheid 
aan is gegeven, dan zou
den er waarschijnlijk meer 
teams en toeschouwers 
zijn geweest. Volgend jaar 
beter.

aldus de Zandvoorter. De 
kwalificatie bracht uitkomst. 
Daarin wist Keff de tweede 
startplek te veroveren. Met 
die wetenschap begon hij 

worden kwalificaties afge
werkt. Op twee velden van 
50 bij 25 meter en op mul 

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:

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

De Mannetjes

Herten werende
hekken geplaatst

‘Komt er eindelijk 
“schot” in de zaak’

In editie nummer 16 van de Zandvoortse Courant werd verslag gedaan van het aanbieden 
van de petitie ‘Te gek om los te lopen’ door Frederik ten Brink aan burgemeester Niek 
Meijer. Begin mei heeft Meijer de petitie met actieve ondersteuning aangeboden aan 
Lodewijk Asscher, waarnemend burgemeester van Amsterdam.

Petitie damherten krijgt vervolg

De petitie, die door velen die 
aan de Zandvoortse zuidrand 
wonen werd ondertekend, 
vroeg de hulp van Meijer om 
maatregelen te eisen van de 
gemeente Amsterdam voor 
het vervangen van het res-
terende lage stuk hekwerk 
tussen de Amsterdamse 
Waterleidingduinen (AWD) 

en de Zandvoortse zuiddui-
nen door een verhoogd hek. 
Ook vroeg de petitie er op toe 
te zien dat Amsterdam regel-
matig veterinair onderzoek, 
naar bijvoorbeeld Q-koorts 
en mond- en klauwzeer 
(MKZ), laat verrichten op de 
herten en reeën.

Eind juni antwoordde de 
verantwoordelijke Am ster-
damse wethouder Carolien 

Weten of er bouwvergunningen 
zijn aangevraagd bij u in de straat? 

Kijk op pag 14

vervolg op pagina 3

Het Zandvoortse actiecomité Oost-Congo, dat in 2009 
ruim € 10.000 voor de stichting World Initiative for Or-
phans (WIO) bijeen bracht, heeft vrijwel al het geld weer 
terug. Dat meldde de gemeente Zandvoort vorige week 
aan de redactie van het Tv-programma EénVandaag, dat 
onderzoek doet naar de financiële handel en wandel van 
de directeur van WIO, Maarten Brekelmans.

Zandvoort heeft geld
Congo-actie weer terug

In de verklaring aan Eén-
Van  daag, die ondertekend is 
door wet houder Gert Toon-
en en Leo Mie zen beek, werd 
onder andere uitgelegd hoe 
de samenwerking tussen 
stichting WIO en gemeente 
Zand voort is ontstaan en 

hoe deze werd verstoord 
door het uitblijven van een 
adequate reactie van WIO 
op vragen over de financiële 
structuur van de stichting.

De betrokkenen tijdens de aftrap van de Congo-actie in Zandvoort, 
rechts WIO-voorzitter Maarten Brekelmans

Het wildrooster bij de ingang aan de Zandvoortselaan

Initiatiefnemer Fred ten Brink overhandigde in april 
de handtekeningenactie aan burgemeester Niek Meijer

Gehrels kennis te hebben 
genomen van de petitie. Ze 
zei maatregelen genomen 
te hebben voor het plaatsen 
van herten werende rasters 
in combinatie met wildroos-
ters op de toegangswegen 
tot het gebied. De beheer-
der van de AWD, Waternet, 
voert dit beleid voor de ge-
meente nu uit. Verder werd 
op 22 april jongstleden een 
bouwvergunning aange-

vraagd voor de vervanging 
van het lage grensraster 
door een herten werend 
raster. Hiervoor is op 19 mei 
vergunning verleend door 
de gemeente Zandvoort. 
Gehrels verwacht dat nog 
eind 2010 gestart kan wor-
den met de werkzaamheden 
en dat het raster nog vóór 1 
april 2011 geplaatst kan zijn.

Op verzoek van de gemeente 
Zandvoort is er regelmatig 
contact geweest over het mo-
gelijke tracé om een goede 
landschappelijke inpassing 
te bereiken, ook Amsterdam 
is daar een voorstander van. 
Waternet heeft verschillende 
dieren laten onderzoeken op 
Q-koorts en geen besmet-
tingsgevallen geconstateerd 
bij het wild, alsook niet bij 
het vee dat wordt ingezet 
voor de begrazing. Op MKZ 
werd niet gecontroleerd om-
dat er op dit moment geen 
aanleiding toe zou zijn. 

“Al met al dus een positieve 
ontwikkeling voor mens en 
dier”, aldus Ten Brink die zeer 
erkentelijk is voor het werk 
van de Zandvoortse burge-
meesteer.

Auto Strijder
Zandvoort

www.autostrijder.nl

SCOOTMOBIELEN
ook met PGB (persoonsgebonden budget)

023 - 5 735 735
4-wielfietsen

BETER MOBIEL, Max Planckstraat 44
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in memoriam
Strandpaviljoen Club Nautique het hele jaar geopend 

van 9.00 tot 24.00 uur voor ontbijt, lunch, diner en een  
unieke locatie voor bedrijfsbijeenkomsten, bedrijfsuitjes,  

trouwen, recepties, en andere feesten.

Voor reserveringen bel 023 -  571 57 07

waterstanden

www.clubnautique.nl

Algemene uitvaartbegeleiding Zandvoort
Omdat u voor kwaliteit kiest!

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

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

Dag en nacht bereikbaar

023 -7515 666
Gevestigd in Zandvoort

Evert H. Schweitzer
Voor een stijlvolle en verzorgde uitvaart

UITVAARTZORGCENTRUM ZANDVOORT
Tollensstraat 67, 2041 PR  Zandvoort.

Telefoon (023) 571 32 78.
www.uzn-nederland.nl

UITVAARTCENTRUM HAARLEM
Parklaan 36, 2011 KW  Haarlem.

Telefoon (023) 532 87 50.
www.uitvaartcentrumhaarlem.nl

Sinds 1992
uw uitvaartondernemer in Zandvoort.
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juli w a t e r
Hoog Laag Hoog HoogLaag
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01.06
02.20
03.19
04.04

-
-
-
-

22
23
24
25
26
27
28
29

09.04
10.34
1 1 . 5 6
1 2 . 5 7
00.19
00.53
0 1 . 3 5
02.04

1 3 . 5 6
1 4 . 5 1
1 5 . 4 5
16.29
04.43
0 5.1 5
0 5. 5 1
06.25

2 1 . 4 5
22.56
23.33

-
1 4 . 1 1
14 . 45
14.30
14.40

-
-
-
-

1 7. 0 5
17. 46
1 8 . 1 5
18.50

Protestantse gem. Zandvoort
10.00 uur ds. D.C. Nicolai 
www.kerkzandvoort.nl

RK Parochie St. Agatha
10.30 uur Pastor D. Duijves
www.aap-parochies.nl

RK Parochie Antonius & Paulus
10.30 uur Pater H. v.d. Berg

kerkdiensten - a.s. zondag 

Iedere dag geopend voor ontbijt, lunch en diner
Keuken dagelijks 

geopend tot 22.00 uur
Ook voor feesten en partijen bent

 u bij ons aan het juiste adres.
023-5713200

www.beachclubtien.nl

burgerlijke stand
10 juli - 16 juli 2010

Geboren:
Yara, dochter van: van Raalte, Erik en: Veenhuijsen, Monique. 
Yinthe, dochter van: van der Wouden, Philip Xavier en: de 
Grebber, Sanne.
Bo Miriam, dochter van: Stet, Erik Peter Henrikus en: Bijnen, 
Esther Tamara Doris.
Naish, zoon van: de Vries, Huub en: van der Pluijm, Valery.
Jack, zoon van: Heeremans, Meindert Albertus en: Roseboom, 
Elvira Dorothea.

Ondertrouwd:
Bier, Mike en: Veenstra, Greetje.
Akersloot, Daniel Boudewijn en: Kremer, Hendrik Gerben.

Getrouwd:
Bloem, Dobias Marco en: Kok, Vanessa Johanna.
Schaap, Dennis en: Zuidam, Esther Miriam.
Shephard, Mark David en: Willemse, Rebecca Cornelia 
Johanna.
Listing, Jacob Hendrik Frederik en: van Oosterhout, Elisabeth.

Overleden :
Oostveen, Adriaan, oud 91 jaar.

www.zandvoortsecourant.nl

Verschijnt iedere donderdag en wordt gratis
huis-aan-huis bezorgd in heel Zandvoort en Bentveld!
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Lieve mam
jouw liefde voel ik nog elke dag

voor altijd zijn wij met elkaar verbonden

dikke kus, Jeannette

Lieve mam
Alweer 10 jaar

maar het voelt als 10 weken

ik denk altijd aan jou, Marco

Mijn schoonmoeder,
een gemis dat blijft

Rina

Lieve Ellie
in liefdevolle herinnering,

in ons hart
we hopen dat je weer samen bent met Wim

Ada, Joop, Henk

Lieve Oma,
De kleine, fijne herinneringen

die ik altijd zal blijven koesteren

dikke kus Marielle

Dagje
 waterpret?

VERBRANDGEVAAR

Geniet van de zon, maar zorg
dat je niet verbrandt.
 www.kwfkankerbestrijding.nl
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vervolg - pagina 1   Actiecomité Oost-Congo

Opbrengsten
Op 12 februari 2009 werd een 
openbare bijeenkomst in het 
gemeentehuis georganiseerd 
waarin WIO een presentatie 
verzorgde over de problema-
tiek in Oost-Congo en haar 
streven om in de provincie 
Noord-Kivu een opvangdorp 
te bouwen voor weeskinde-
ren. Het college riep bij die 
gelegenheid inwoners van 
Zandvoort op activiteiten 
te gaan ontplooien. Door 
een groep vrijwilligers werd 
daarop het actiecomité Oost-
Congo Zandvoort opgericht 
dat in samenwerking met 
WIO in relatief korte tijd di-
verse activiteiten organiseer-
de en uitvoerde. De activitei-
ten leverden, tezamen met de  
€ 3.000 bijdrage van de Lions 
Club Zandvoort, voor het goe-
de doel een bedrag van circa 
€ 10.848,30 op.

Terugvragen geld
Medio 2009 kwam de ge-
meente Zandvoort in het be-
zit van de jaarrekening 2007 
van WIO. Daarin stonden en-
kele posten opgenomen die 
vraagtekens opriepen over 
de financiële structuur van 
de stichting. Samen met het 
plaatselijk actiecomité werd 
door de gemeente Zandvoort 
opheldering gevraagd bij WIO 

over deze posten. Ondanks 
mondelinge reacties en 
herhaalde verzoeken deze 
reacties met formele docu-
menten te staven, bleef een 
expliciete en onderbouwde 
reactie op deze vragen uit. 
Om die reden besloten het 
actiecomité en de gemeente 
medio 2009 de reeds over-
gemaakte opbrengsten van 
de acties in Zandvoort terug 
te vragen van WIO. Na enig 
aandringen werd aan dit 
verzoek voldaan. Echter een 
deel van het bedrag werd 
niet teruggestort “wegens 
gemaakte kosten” door WIO. 
Serviceclub Lions heeft on-
dertussen hun gedoneerde 
bedrag teruggekregen en 
heeft dat voor een soortge-
lijk project opnieuw ingezet. 
De overige geretourneerde 
gelden zijn of worden door 
het actiecomité aan hulpor-
ganisaties geschonken ten 
behoeve van vergelijkbare 
hulpverleningsprojecten in 
Afrika.

Verklaring actiecomité
Leo Miezenbeek, voorzitter 
van het actiecomité, gaf des-
gevraagd de volgende ver-
klaring aan de Zandvoortse 
Courant: “Ons is niet bekend 
hoe de loterij is verlopen 
mede omdat deze loterij niet 

alleen Zandvoort betrof. Wel 
is er een trekking geweest 
waarvan de uitslag geruime 
tijd op de website heeft ge-
staan van www.kinderhulp-
congo.nl. Echter hebben wij 
nog een doos onverkochte 
loten liggen waarvan ik weet 
dat als je een loterij afsluit je 
de restloten moet inwisselen 
bij de politie. Dat moeten wij 
ook elk jaar na de loterij met 
de fietsvierdaagse. Voor het 
comité is nu nog € 6.382,40 
te besteden na aftrek van 
reeds geclaimde kosten van 
WIO en terugstorten naar 
de Lions. Er is echter een af-
spraak met WIO dat indien 
zij definitief gaan bouwen in 
Congo en dus daadwerkelijk 
geld besteed wordt aan dit 
doel, wij alsnog ‘ons’ bedrag 
zouden storten en terecht 
naar ik meen. Maar zij hou-
den de boel aan het lijntje 
waardoor wij op dit moment 
ook niets doen. Het geld staat 
dus feitelijk geparkeerd en 
wel op een rekening van de 
gemeente. Uiteindelijk zal 
het onder ons toezicht goed 
besteed worden.” 

Slotopmerking
In het slot van de verkla-
ring van de gemeente aan 
EénVandaag stond: “De ge-
meente en het actiecomité 
is niet gebleken dat er zich 
door of binnen de Stichting 
WIO onregelmatigheden of 
zelfs onrechtmatigheden 
hebben voorgedaan. Het 
verbreken van de samenwer-
king en het terugvragen van 
overgemaakte gelden werd 
gebaseerd op het uitblijven 
van een adequate en objecti-
veerbare reactie op gestelde 
vragen naar aanleiding van 
de jaarrekening Stichting 
WIO 2007.” 

Vuurwerk hoef ik voorlopig 
niet meer te zien! Nooit ge-
weten dat het in Spanje zoveel 
wordt afgestoken. Vooral in de 
feestweek van de ‘Hogueras’ 
als het feest van San Juan 
wordt gevierd. Deze hele week 
dat wij er waren was het een 
gekkenhuis in Alicante. Door 
de hele stad zijn kunstwerken 
opgesteld. Soms wel 20 meter 
hoog! Gemaakt van karton en 
papier-maché. In de nacht van 
de Nit del Foc, of de nacht van 
San Juan (24 juni) worden al 
deze kunstwerken verbrand. 
Vroeger gebeurden er veel 
ongelukken. Nu staat er vol-
doende brandweer omheen. 
Trouwens, de hele feestweek 
van de heilige San Juan is het 
feest. Staan er honderden 
kraampjes opgesteld waar je 
heerlijk kunt eten. En is uiter-
aard verkeer in de stad on-mo-
ge-lijk….
Tja, dat vuurwerk. Vijf dagen 
achter elkaar om precies 12 uur 
middernacht wordt het aange-
stoken. Het zijn een soort wed-
strijden. Mooi is nog niet mooi 
genoeg. Jong en oud, groot en 
klein staan opeengepakt. In 
of bij het strand van Alicante.  
Vanaf onze flat kun je het aar-
dig bekijken. Het beste zie je 
het vanaf één van de pieren. 
Met honderden Spanjaarden 
zitten we opeen gepakt. 
Ooooh’s en aaaah’s. Applaus 
als het erg mooi is. Vijf nach-
ten vuurwerk. Middernacht. 
Volle maan, 27 graden! Het 
vijfde en laatste vuurwerk 
zien we vanaf een motorboot. 
Met goede vrienden van ons 
varen we uit. Zien we alles 
perfect. Grandioos. Het enige 
minpunt is, als Annemieke mét 
het smeltwater ook de koelbox 
in zee kiepert. Foutje! Maar: 
“No te preocupe. Mañana 
sera otra dia”. Vrij vertaald: 
‘geen zorg. Morgen is er weer 
een dag’. Daarom houden wij 
ook van de mentaliteit van de 
Spanjaarden. En van 
het klimaat. Alleen, als 
het dagelijks ruim 35 
graden wordt… dan is 
Nederland in de zomer 
een beter idee!

Vuurwerk 
op zee

column

Lie
nk

e B
ru

gm
an

 

cartoon

Eind 2008 werd de gemeente Zandvoort schriftelijk bena-
derd door de Stichting WIO met het verzoek medewerking te 
verlenen aan de organisatie van activiteiten in onze woon-
plaats met als doel geld in te zamelen voor de opvang van 
vluchtelingkinderen en wezen in Oost-Congo. Ondanks het 
feit dat Zandvoort zich niet had aangesloten bij het project 
‘Millenniumgemeenten’ van de Vereniging van Nederlandse 
Gemeenten (VNG), besloot het college van B&W, vanwege 
de uitzonderlijke ernst van de problematiek van weeskinde-
ren in Oost-Congo, in te gaan op het verzoek van WIO. 

Leo Miezenbeek 
van het actiecomité

www.kinderhulpcongo.nl

WIO opent opvangcentrum voor 

Vluchtelingkinderen Oost - Congo

GIRO 3444
STICHTING WIO 

DEN HAAG

Help mee met de 

opbouw van dit unieke 

centrum in Congo. 

Stort nu!

Een advertentie van stichting WIO, waarmee destijds 
aandacht werd gevraagd voor de weeskinderen in Oost-Congo

Patatkraam moet weg
Vorige week heeft het college besloten om de friteskraam 
aan de boulevard Barnaart te houden aan de mobiliteitseis 
die in de contracten van de standplaatshouders staat. Eige-
nares Corry Koning-Klomp is echter niet van plan om haar 
standplaats dagelijks te gaan ontruimen. Dit betekent dat 
de kraam binnen afzienbare tijd weg zal moeten om niet 
meer terug te komen.

Mevrouw Koning is al 33 
jaar neringdoende op de 
noordboulevard met haar 
friteskraam. Al in 1998 werd 
haar kenbaar gemaakt dat 
er gehandhaafd zal gaan 
worden op de mobiliteitseis. 

De Vereniging van Stand-
plaatshouders in Zandvoort 
vindt bij monde van voorzit-
ter Arlan Berg het een en 
ander niet in de haak: “Wij 
zijn met drie wethouders 
in gesprek geweest maar 
een inhoudelijke discussie 
over de mobiliteitseis is er 
nooit geweest. In 2007 werd 
onderzoek gedaan met als 
uitkomst dat het volgens 
het bestemmingsplan niet 
mogelijk is om de eis te la-
ten vallen. Dat is volgens 
mij flauwekul want dat 
wordt niet in een bestem-
mingsplan geregeld maar 
wel in onze vergunningen. 
Als je ziet dat er wel vast 
op het strand mag worden 
gebouwd en dat de water-
sportvereniging twee vaste 
bouwlagen op het strand 
mag realiseren, waarom 
moeten wij dan aan zo een 
vooroorlogse maatregel 
worden gehouden? Wij zijn 

in staat om de boulevard op 
te fleuren en als het nodig is 
onze kramen en kiosken bin-
nen een uur weg te halen 
als de nood aan de man is. 
Er zijn meer leden van onze 
vereniging die het dagelijk-
se ritueel van inpakken en 
wegwezen niet toepassen. 
Die horen niets. Ook staat 
er sinds kort een suikerspin-
kraam op de Rotonde en die 
blijft vooralsnog ook dag en 
nacht staan. Waarom moet 
mevrouw Koning dan op 
stel en sprong weg? Onze 
vereniging heeft geen on-
overkoombare problemen 
met de mobiliteitseis maar 
we vragen wel om een re-
delijke termijn waarop 
mevrouw Koning weg zou 
moeten en niet binnen nu 
en vier weken.”

In een brief aan de gemeen-
te vraagt Berg namens zijn 
vereniging om een termijn 
van 3 maanden. Of het colle-
ge daarmee akkoord gaat is 
de vraag. Mevrouw Koning 
was niet bereid om een ver-
klaring aan de Zandvoortse 
Courant te geven omdat zij 
de zaak in handen van haar 
advocaat heeft gegeven.
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Strandpaviljoen Boom 11
te Zandvoort
Tel.023-5717580

Op onze ouderwetse manier
Goulashsoep - 3 soorten vlees - Palacinka of

Vissoep - Zeebaarsfilet - Palacinka 

€10,50
Als brunch, lunch of diner. De gehele week door.

Graag tot ziens, fam. Boom

Dierenartsenpraktijk

Mevr. A.C. Dekker - Lukkassen

Spreekuur: ma. t/m vr. 13.00 - 14.00 uur
 ma.- wo.- vr. avond 19.00 - 20.00 uur
 en volgens afspraak

Lijsterstraat 7  -  2042 CH Zandvoort  -  Tel. (023) 571 58 47

Heeft u voor het komende seizoen tijdelijk extra
keukenpersoneel nodig? Wilt u alleen betalen voor
de uren die gewerkt worden? Geen rompslomp e/o 
kosten met ziekteverzuim, vrije dagen en vakantie.
Neem dan contact met ons op. 

Tel. 06-47181606 of mail naar foodartists@vhbbv.nl

VHB B.V.  ”Food-Artists”

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 

Uitvaartverzekering
Snel en eenvoudig te regelen

DORSMAN.NL OF 023-5714534

               De zomervakantie is begonnen. 
Veel van onze vaste bezorgers gaan in deze periode op vakantie. 
Daarom zijn wij op zoek zijn naar invallers die tijdelijk een wijk willen verzorgen.
Dus, ben je op zoek naar een leuke zakcent voor de zomer?
Word dan vakantiebezorger van de Zandvoortse Courant

Bel 06-1139 1478 of mail je gegevens naar info@zvo-verspreiders.nl

Krant niet ontvangen? Bel vrijdagmiddag 06-1139 1478
of mail: info@zvo-verspreiders.nl
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Het nieuwe jaargetijde en de zomeruitverkoop veroorzaken een 
run op de kledingwinkels. Dat betekent dat veel kleding in de kas-
ten plaats moet maken voor nieuwe outfits. Kleding die overbodig 
is kan dan mooi een nieuwe bestemming krijgen. Bewaren voor een 
huis aan huis inzameling, afgeven bij De Schalm of deponeren in 
een van de textielbakken van KICI. Deze organisatie zamelt kleding 
en schoenen in voor een tweede of derde nuttige bestemming. De 
nettowinst gaat naar een goed doel. De bakken staan op de vol-
gende locaties: Bramenlaan, Ir. G. Friedhoffplein, J.P.Heijeplantsoen, 
Keesomstraat, Linnaeusstraat en Louis Davidsstraat. 

Kijk voor meer informatie op www.kici.nl

Zandvoort Schoon?!: 
Zomerkoninkjes verjagen koning winter

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)

mystery guests gaven een 
oordeel. Zij beloonden de 
vriendelijkheid en snelheid 
van de medewerkers van 
café Koper en de kwaliteit 
en verzorging van het ge-
nuttigde met een hoge score. 
Volgend jaar een stapje ho-
ger op de top 100 lijst?

Santekraampie
De Rekreade is deze week 
begonnen in het jeugd-
huis achter de Protestantse 
kerk en in Zandvoort Noord 
bij Pluspunt. De weekpro-
gramma’s stonden in deze 
krant. Alleen nog even ex-
tra aandacht voor de loca-
tie van Santekraampie. Dat 
wordt dit jaar niet op het 
Gasthuisplein gevierd maar 
op het Kerkplein. Iedereen is 
op vrijdag 30 juli van 11.00 
tot 14.00 uur welkom om dit 
leuke evenement mee te vie-
ren. Er is genoeg te doen op 
het slotfeest. 

Iepenziekte

Na een wekelijkse controle 
van de medewerkers van de 

groen afdeling van de ge-
meente Zandvoort, blijken 
er weer veel iepen besmet 
te zijn met de iepenziekte. 
De bomen staan op diver-
se plekken in Zandvoort 
maar vooral bij de Jac. P. 
Thijsseweg zijn 22 (!) zieke 
iepen gesignaleerd. Voor de 
te kappen bomen is direct 
een noodkap aangevraagd 
en er wordt met spoed be-
gonnen met het verwijde-
ren van de zieke bomen om 
verdere besmetting te voor-
komen. Een boom die de ie-
penziekte heeft zal binnen 
een dag of enkele dagen al 
dood gaan. Gezien het hoge 
aantal en de besmettelijk-
heid van de iepenziekte is 
het niet uit te sluiten dat 
nieuwe gevallen zich zul-
len voordoen, niet alleen in 
uw straat maar ook in uw 
tuin!  Wees alert en bekijk 
uw bomen met argusogen; 
zijn de takken al kaal en de 
blaadjes bruin of in herfst-
kleur? Bel dan direct het 
gemeentelijke meldpunt: 
tel. 5740200   

Vakantietip
Midden in het Nationaal 
Park Zuid-Kennemerland 
(NPZK) ligt Duincentrum 
De Zandwaaier in Overveen 
aan de Zeeweg. Het NPZK 
organiseert, in samenwer-
king met het centrum, tal-

rijke leuke activitei-
ten en excursies in 
de buitenlucht. Op 
woensdag 28 juli 
is er een avontuur-
lijke tocht (kijken 
met je neus) door 
de duinen. Deze ac-
tiviteit is speciaal 
voor kinderen van 
5 t/m 8 jaar. Doe 
wel kleding aan die 
tegen een stootje 
kan. Kosten voor 
een kind € 1,50 en 
voor ouders € 2,50. 

Reserveren gewenst: 023-
5411123.

Leuke jeugdshow 

Zondagmiddag was het 
voor kinderen zeker an-
derhalf uur feest in en 
voor de muziektent op het 
Raadhuisplein. Brabander 
Dick de Witte bracht een 
heerlijke jeugdshow met 
veel muziek, meezingen en 
allerlei gekke opdrachten. Er 
werd vooral veel gelachen, 
geroepen, geschreeuwd en 
gezongen. Op sympathieke 
wijze wist De Witte zijn 
jeugdig gehoor uitermate 
te boeien en niet alleen op 
de eerste rij van de tribune. 
Overal op het Raadhuisplein 
werd genoten van de op-
vallende inspanningen van 
deze entertainer. Gelukkig 
was het lekker weer en 
konden velen meegenieten. 
Een zeer goede invulling en 
inzet van de inmiddels ver-
trouwde muziektent in het 
centrum van Zandvoort.

Een dikke pluim 
Vorige week vielen Nau-
tique en Vooges in de 
prijzen als beste strand-
paviljoen. Maar ook de 
dorpshoreca heeft derge-
lijke prijzen in hun vakge-
bied. Vakblad Misset heeft 
in Scheveningen de Misset 
Horeca Terras Top 100 2010 
bekend gemaakt. Van de 
ruim 700 inschrijvingen is 
een lijst van de 100 beste 
terrassen samengesteld. 
Café Koper deed dit jaar 
voor het eerst mee en stond 
uiteindelijk op 86ste plaats. 
Met recht zijn de uitbater 
Maaike Koper en Fred Paap 
super trots op de plaats en 
op het juryrapport. Diverse 

GSM-parkeren ook aan 
de Zandvoortse boulevard

Afgelopen weekend is er weer een telefoon-parkeerzone 
aan de boulevard Paulus Loot bijgekomen. Bij strandpa-
viljoen Take Five was een promotieteam van Yellowbrick 
actief. Iedereen kon zich hier laten informeren over dit 
nieuwe GSM-parkeren. Op de boulevard waren alle par-
keerautomaten voorzien van een kleurrijke instructiestic-
ker waarmee gebruikers op de voordelen worden gewezen.

Bricken per telefoon is heel eenvoudig

De spelregels staan 
op de parkeermeter

Parkeergeld betalen via een 
opdracht per telefoon. Een 
handige en moderne ma-
nier van betalen met een 
aantal voordelen: parkeer-
geld afrekenen gaat super-
snel en makkelijk; nooit meer 
afhankelijk van chipknip of 
kleingeld; aan- en afmel-
den via de mobiele tele-
foon; per minuut parkeren 
en dus nooit meer teveel 
parkeergeld betalen. Als u 
in Zandvoort op parkeerau-

tomaten de Yellowbrick in-
structies vindt, kunt u daar 
met uw mobiel het parkeren 
verrekenen. Bel, tegen lokaal 
tarief, een landelijk nummer 
en voer de code van de zone 
van de parkeerautomaat in, 
gevolgd door een hekje. U 
start dan het parkeren. Bij 
terugkomst bij uw auto belt 
u weer hetzelfde nummer en 
daarmee stopt u de parkeer-
tijd. De minuten parkeertijd 
die u gebruikt heeft worden 

door Yellowbrick in rekening 
gebracht via de telefoonre-
kening.

Yellobrick is de consumen-
tenorganisatie van Waysis en 
is sinds 1 maart 2006 actief 
op de Nederlandse markt. 
Maar liefst 22 steden en dor-
pen beschikken over deze ge-
makkelijke telefoonservice. 
Waysis heeft een leidende 
rol in de verkeer- en mobi-
liteitsbranche. Yellowbrick 
heeft het ‘bricken’ geïntro-
duceerd, wat simpelweg 
neerkomt op het starten en 
stoppen van het parkeren. 
Dat is mogelijk via de mobie-
le telefoon en via het inter-
net. Hierdoor kan men ‘real 
time’ parkeren, dus betalen 
voor de geparkeerde minu-
ten en niet meer, wat diverse 
kosten en andere voordelen 
biedt. Kijk voor meer infor-
matie en aanmelden op  
www.yellowbrick.nl.
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GEZOCHT: EEN ERVAREN PART-TIME BOEKHOUDER
Jij maakt onderdeel uit van een klein team, met wie je nauw samenwerkt. 
Je werktijden ± 20 uur per week en worden in overleg met ons ingevuld. 

JE TAKEN
 • Het verzorgen van de boekhouding voor diverse bedrijven.
 • Het verzorgen van diverse aangiften.
 • Het opstellen van jaarrekeningen. 

FUNCTIE EISEN
Een afgeronde HBO-opleiding, administratieve richting, of PD en MBA. 
Ervaring in een soortgelijke boekhoudkundige functie is een vereiste.
Weet zich goed uit te drukken in woord en geschrift.
Heeft uitstekende kennis van alle programma’s binnen Microsoft Office. 
Ervaring met boekhoudprogramma’s, ervaring met Adfas is gewenst.
Belangrijke eigenschappen: klantvriendelijk, collegiaal, hoog energieniveau, 
flexibel, nauwkeurig en communicatief vaardig.

ONS BEDRIJF
Wij zijn een klein maar dynamisch administratiekantoor dat 
klantvriendelijkheid hoog in zijn vaandel heeft staan.

Heb jij de kwaliteiten om deze positie succesvol in te vullen? 
Reageer dan zo spoedig mogelijk per mail op deze uitdaging.
Graag ontvangen wij je CV en motivatiebrief, ter attentie van Harry of Ivo Lemmens, 
info@janssenenkooy.nl 
Ons adres: Max Planckstraat 1, 2041 CX Zandvoort
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evenementen agenda

24  Salsafestival - Live salsa op diverse podia 
 in het centrum, 18.00 - 00.00 uur

24+25 Radical Masters - Circuit park Zandvoort, 
 09.00-17.00 uur

25  Kunst- en Boekenmarkt - Gasthuisplein, 
 10.00-16.00 uur

25   Muziekpaviljoen - Duo Latino. Raadhuisplein, 
 13.30 – 16.00 uur

30  Sante Kraampje - Afsluitend feest Rekreade. 
 Kerkplein, 11.00 - 14.00 uur

31  Swingsteesjun - Strandfeest voor 25+ bij 
Riche aan zee, aanvang 21.00 uur

t/m 8-8 Eva's Huis - Expositie ‘Kaders en vatbaar geluk’, 
 Zandvoorts Museum 

t/m 28-8 Kunst met een grote K - Expositie 
'Op golven van muziek'. Agathakerk, 

 iedere zaterdag van 14.00 tot 17.00 uur 

juli

VVV Zandvoort: 7 dagen per week geopend!

Tien jaar Juttersmu-ZEE-um

Salsafestival staat weer bol van de muziek

Het Juttersmu-ZEE-um bestaat dit jaar 10 jaar. Dit heuge-
lijke feit werd vorige week vrijdag uiteraard in het mu-
seum zelf gevierd. Een aantal genodigden luisterden naar 
toespraken van voorzitter Gerard Versteege, voorzitter On-
derling Hulpbetoon Gerrit Schaap en ten slotte wethouder 
Gert Toonen. Ook Victor Bol ging naderhand nog op een 
paar opmerkingen in.

Het Salsafestival dat komende zaterdag in het centrum zal 
losbarsten, staat ook dit jaar weer bol van de goede muziek. 
Niet alleen DJ’s zullen hun muziekkeuzes laten horen, ook 
een aantal bands van wereldformaat zijn op de podiums te 
beluisteren. En wedden dat u mee gaat swingen?

Gerard Versteege is duidelijk in zijn sas met het cadeau

Jong en oud met de voetjes van de vloer | Foto: Rob Bossink

Gerard Versteege gaf een 
terugblik in de tijd. Hij ver-
telde dat initiatiefnemer 
van het eerste uur, Victor 
Bol, al een aantal jaren rond 
liep met het plan om te 
komen tot een juttersmu-
seum maar geen geschikte 
locatie kon vinden of krij-
gen. Uiteindelijk werd het 
de ruimte in de Rotonde 
waar hij met Wim Kruiswijk 
begon. Vervolgens bedankte 

Versteege de vele vrijwilli-
gers van het museum maar 
merkte tevens op dat er nog 
wel een paar bij zouden mo-
gen komen. Trots meldde 
Versteege nog dat in die 
tien jaar er bijna 300.000 
bezoekers zijn genoteerd. 
“Dat de buitenlucht mij 
weer naar buiten trok, was 
voor de ontwikkeling van 
het Juttersmu-ZEE-um al-
leen maar goed”, aldus Bol.

Onderling Hulpbetoon
Na Versteege kreeg Gerrit 
Schaap het woord. Hij 
schetste voor de aanwezi-
gen het nut en de doelstel-
lingen van zijn vereniging 
Onderling Hulpbetoon. Veel 
Zandvoorters weten niet 
dat deze vereniging bestaat. 
Schaap: “Onze vereniging is in 
1892 opgericht met als doel 
de Zandvoortse gemeen-
schap financieel bij te staan 
in moeilijke tijden. Ten tijde 
van de oprichting was het 
een noodzakelijk kwaad.” 
Een aantal jaren geleden is 
binnen de vereniging een 
steunfonds opgericht om or-
ganisaties ten behoeve van de 
Zandvoortse samenleving op 
gebied van cultuur, welzijn, 
maatschappelijke dienstver-
lening, natuur, gezondheids-
zorg, ouderen, jeugd en sport 
financieel te steunen. Zo heeft 
Onderling Hulpbetoon onder 
andere het mogelijk gemaakt 
dat er een keuken kwam in 
de 8sprong, er een negental 
historische graven werd ge-
renoveerd, het graf van Paulus 
Loot werd gerestaureerd, en 
er nieuwe lokalen kwamen 
voor de scouting. Tevens 
werden er donaties gedaan 
ten behoeve van de renova-
tie van het Knipscheerorgel 
in de Protestantse kerk, en 

Het festival begint al om 
18.00 uur op het podium in de 
Haltestraat bij café Neuf en 

voor de nieuwbouw van het 
dierenasiel. Nu had Schaap 
een nieuwe geluidsinstal-
latie meegenomen voor het 
Juttersmu-ZEE-um, die direct 
getest en goed bevonden 
werd.

Koelinstallatie
Wethouder Gert Toonen 
had namens de gemeente 
Zandvoort een cadeau mee-
genomen. Hij overhandigde 
Versteege een koelinstallatie 
voor de drie aquariums die het 
Juttersmu-ZEE-um op de on-
derste verdieping heeft waar-
in allerlei vissen, schaal- en 
schelpdieren zwemmen die 
in de Noordzee voorkomen. 
Vooral tijdens warme dagen 
kan de huidige installatie het 
niet meer bijbenen en wor-
den de vissen bijna gekookt. 
De gemeente Zandvoort 
heeft dit probleem nu opge-
lost. Toonen: “Deze koeling is 
helaas voor jullie aquariums. 
Het zou eigenlijk een airco 
moeten zijn!” Hij doelde op 
de verzengende warmte in 
de ontvangstruimte van het 
Juttersmu-ZEE-um die de 
genodigden danig parten 
speelde. Wellicht een mooi 
cadeau voor het 12,5 jarig be-
staan, want dit museum is 
niet meer uit Zandvoort weg 
te denken!

dancing Chin Chin, speciaal 
voor de jongste Zandvoorters. 
DJ Remy zal tot 20.00 uur de 

Veel dorpsgenoten zijn of gaan binnenkort 
met vakantie. Sommige in eigen land, anderen 
(heel) ver weg. In een korte serie vragen wij 
wekelijks een dorpsgenoot naar zijn of haar 
vakantie-ervaring.

Hoe was 
de vakantie? 
Een mooie, afwisse-
lende reis langs gro-
tere en kleine plaat-
sen in het zuiden van 
Engeland. De rondreis 
liep vanuit Dover langs 
de zuidkust via het eiland Wight helemaal naar 
Devon en Cornwall. Engeland is hier heel afwisse-
lend, in het oosten groen en heuvelachtig en naar 
het westen toe werd het landschap steeds ruiger.

Leukste ervaring?  
Doordat ik in meerdere hotels heb overnacht, maak-
te ik iedere keer weer kennis met andere reizigers. 
Mijn leukste ontmoeting was met een Engels echt-
paar in een klein hotel in Clovelly in Noord Devon. Ik 
heb meer dan een uur met hen zitten kletsen over 
van alles. Deze onverwachte ontmoetingen waren 
voor mij een belangrijk deel van
mijn vakantie.

Deze rubriek is mede mogelijk gemaakt door: 

Welkom thuis!

Wie : Ruud Borstel
Bestemming : rondreis zuid/west Engeland
   met eigen auto
Reisduur : 18 dagen in juni 2010

kleinsten onder ons trakteren 
op op maat gesneden muziek. 

Tussen 20.00 en 20.30 uur zal 
DJ Remy eveneens te beluis-
teren zijn met de eerste tro-
pische klanken van de avond. 
Vanaf 20.30 uur zal de band 
Different Cook, van duizend-
poot Kees Koek, het podium 
betreden. Zij zullen, afwisse-
lend met de zingende DJ Bob 
Color, het publiek tot aan het 
middernachtelijke uur non 
stop vermaken. Geen stilte-
pauzes dus, een goed initia-
tief van de organisatie.

Op het Dorpsplein, voor Yanks 
Saloon, staat ook geweldige 
muziek geprogrammeerd. De 

band Trio Los Dos, een band 
die hun inspiratie uit de tra-
ditionele Cubaanse muziek 
haalt, bestaat uit een andere 
formatie dan de naam doet 
vermoeden. De groep die ge-
specialiseerd is in de sound 
van de Santiago de Cuba 
heeft zeven bandleden en 
heeft in maart 2008 op uit-
nodiging tijdens  het wereld-
beroemde Festival de la trova 
Pepe Sanchez in Cuba opge-
treden. Dat moet genoeg zijn 
om ook hier in Zandvoort al-
les uit de kast te halen en u te 
laten genieten van Caribische 
muziek. Het septet zal twee 
sets spelen en in de pauze zal 
DJ Andres ‘El Jeffe’ het publiek 
laten dansen. 



Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week 
Maak elke 
woensdag,
donderdag en 
vrijdag gebruik 
van de 4 = 2 
actie en dage-
lijks van onze 
dagschotel

Hartelijk welkom in het

www.wapenvanzandvoort.nl 
Gasthuisplein 10

2042 JM Zandvoort 
Tel.: 023-8223780

Maandag en dinsdag gesloten

Medina Woninginrichters 

www.medina-woninginrichting.nl

023-531 78 40 
Haltestraat 56
2042 LP Zandvoort

Aanbieding voor de maand juli: Vouwgordijnen, 
alle merken, gratis meten, gratis plaatsen 10% korting.

(Vouw)gordijnen	 Tapijt
Vitrages	 Vinyl
Luxaflex	 Laminaat
Zonwering	 Parket

Wist u dat wij ook
een grote sortering

zon/regen hoedjes hebben?
www.de-bode.nl

Pashouders 5% korting

 Hele maand juli voor Pashouders:
Verse Lange Varkenshaas
100 gr. € 1,99 nu voor € 1,49

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

FRANSE KAASWEKEN
ROOMBRIE VAN HET HUIS
PRACHTIG WIT-PRACHTIG ZACHT-

PRACHTIG ROMIG NU 100 GRAM: € 0,99

TEGOEDBON 
VOOR 1 GRATIS 

ZANDKORREL

Bestel nu de ZandvoortPas 2010

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 vanaf 1 januari 2010 tot en  
met 31 december 2010.

Uw op naam gestelde ZandvoortPas 
wordt, tezamen met een welkomstkado, 
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.

Voor Pashouders:
10% korting op alle ritten
(behalve actieritten)
023-8885588

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

ZANDVOORT PAS  

Dobey Zandvoort
Grote Krocht 28
2042 LX Zandvoort
023-5719345

 5%
korting*

Op vertoon van

*Korting geldt niet op aanbiedingen

Tijdens de maand juli:

Haltestraat 5, T 57 121 74, vrijdag koopavond

Bij aankoop van een 
(zonne)bril, GRATIS spuitflesje 

cleaner en poetsdoekje!!
graag tot ziens bij SEA OPTIEK

Officieel SIKKENS dealer
Voor ZandvoortPashouders

is er een leuke verrassing
Pakveldstraat 19 - Hoek Lippleintje

Tel.: 023-571 25 54



Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week 

Algemeen:
Autobedrijf Zandvoort - K. Onnesstraat 
Taxicentrale Fred Spronk - 023-8885588

Winkeliers: 
Bruna Balkenende - Grote Krocht
Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht
Kaashuis Tromp - Grote Krocht
Slagerij Horneman - Grote Krocht
Slagerij Vreeburg - Haltestraat

Verzorging en vrije tijd: 
Foto Menno Gorter - Grote Krocht
Massage bij Rosa - www.massagebijrosa.nl
Plony’s Haarwinkel - Kosterstraat
Toerkoop Reisbureau - Grote Krocht

Mode en trends: 
Belli E Ribelli Kinderkleding - Haltestraat
Bibi for Shoes - Kerkstraat
Blitzkickers - Haltestraat 61A
Graveer een keer - 023-888 77 58
Sea Optiek - Haltestraat
Walk of Fame - Bakkerstraat 2A

Wonen en onderhoud:  
Avenue Living & Giving - Kerkstraat
De Bode woonaccessoires - Kerkstraat
Koene Cleaning Service - 06-1432444
Medina woninginrichters - Haltestraat 
Marlène Sjerps Internet - 06-18868837
Versteege’s IJzerhandel - Pakveldstraat
Rep-it - 023-5719666 / 06-44696001

Horeca: 
Harocamo - Kerkstraat
Het Wapen van Zandvoort eten en drinken - 
Gasthuisplein 
Mollie & Co Restaurant - Verlengde Haltestraat
Open Golf Zandvoort - Duintjesveldweg 
Take Five aan Zee Restaurant - Strand nr 5
Zaras, Café Restaurant - Haltestraat

Lijst van deelnemende bedrijven 
(in alfabetische volgorde) 

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

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

Ondernemers opgelet:
Meedoen aan de ZandvoortPas 
vergroot uw vaste klantenkring

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

 Enkele voordelen voor u op een rijtje:
•  Ruim 1000 huishoudens zijn in het bezit van een zandvoortpas
•  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.zandvoortsecourant.nl/zandvoortpas
•  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…)
•  Ter ondersteuning zijn gratis toonbankstandaards en/of raamschildjes verkrijgbaar,  
 waarop u zelf uw  ZandvoortPas aanbiedingen kenbaar kunt maken
•  Vraag naar de zeer voordelige tarieven en de uitgebreide mogelijkheden 

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

Tel. 023 571 44 10Kerkstraat 1a 

for shoes

OPRUIMING 
TOT 30% KORTING

Haltestraat 61A, Zandvoort, 023-5730240
www.blitzkickers.nl

Kerkstraat 14 • 2042 JE Zandvoort
Tel.nr.: 023-5712102

Geopend van 9.00 tot 22.00 uur

Voor Pashouders 
Een glaasje wijn bij

de gekookte mosselen.

Top 3!
3 x 100 gram vleeswaren

     Snijworst +
       Gebraden gehakt +
         Rauwe ham
        € 3,25

Haltestraat 54 - T. 023-5712451

Woensdag en donderdag gesloten. Keuken v.a. 18.00 uur geopend.
Haltestraat 75 • Tel. 023 571 89 49 • www.mollieenco.nl

Voor pashouders: 
10% korting 
op onze Zeeuwse mosselen gerechten!

Voor ZandvoortPas houders 
10 % korting op de kaart
Week 29 special: Spare ribs 
met friet en salade €12,50
Week 30 special: Mexicaanse wrap 
met kip en salade €12,50

Open Golf Zandvoort
Duintjesveldweg 3, 2041 TZ Zandvoort
023-5715743, www.opengolfzandvoort.nl
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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

Robin Hood 
Deze film vertelt het 
verhaal van een erva-
ren boogschutter, die in 
dienst treedt bij het le-
ger van koning Richard 
om tegen de Fransen te 
vechten. Na de dood van 
de koning vertrekt Robin 
naar Nottingham, een 
stad die lijdt onder de 
corruptie van een ti-
rannieke schout en to-
renhoge belastingen. 
Daar valt hij voor de 
weduwe Lady Marion, 
die de identiteit en de 
motieven van deze kruisridder niet volledig 
vertrouwt. In de hoop de hand van Lady Marion te winnen en 
de stedelingen te redden, brengt Robin een bende bij elkaar 
die uitblinkt in dodelijke vechttrucs en levenslust. Samen val-
len ze de rijke bovenklasse aan om het onrecht te herstellen. 

Zondag
01.00 uur De Nacht
08.00 uur Countrytraxxx (H)
10.00 uur ZFM Jazz
12.00 uur Muziekboulevard
12.00 uur De Zomerse Zondag  van ZFM
18.00 uur Bijzonder Zandvoort
19.00 uur Zandvoortse Zaken
20.00 uur Inspiratieradio
21.00 uur Tep Zeppi
23.00 uur Het laatste Uur
Maandag
08.00 uur Zandvoort op Zaterdag (H)
11.00 uur De Watertoren
12.00 uur ZFM in de middag
18.00 uur Muziekkoerier
20.00 uur Golden ZFM
21.00 uur Knock Out FM
23.00 uur Het Laatste Uur (H)
Dinsdag
08.00 uur Zondag in Kennemerland (H)
11.00 uur De Watertoren
12.00 uur ZFM in de middag
18.00 uur Bijzonder Zandvoort
19.00 uur Zandvoortse Zaken
20.00 uur ZFM Jazz (H) 
22.00 uur Tussen Eb & Vloed
20.00 uur Gemeenteraad 
(eens per maand rechtstreeks verslag)
Woensdag
08.00 uur Vrijdagavond live (H)
10.00 uur De Watertoren
11.00 uur Inspiratieradio (H)
12.00 uur ZFM in de middag
14.00 uur De Vinyljaren
16.00 uur ZFM De Middag
18.00 uur Country tracks
20.00 uur ZFM Klassiek
22.00 uur Tussen Eb & Vloed

Donderdag
08.00 uur Goedenmorgen Zandvoort (H)
10.00 uur De Watertoren
12.00 uur ZFM in de middag
18.00 uur ZFM De Avond
20.00 uur Alternatieve FM
22.00 uur De Hoop
23.00 uur Tussen Eb & Vloed
Vrijdag
08.00 uur ZFM Jazz (H)
10.00 uur De Watertoren
12.00 uur ZFM in de middag
15.00 uur Eurobreakdown
17.00 uur Het weekend in
19.00 uur Vrijdagavond live
21.00 uur Sea It
Zaterdag
08.00 uur Toebak leeft 
10.00 uur Goedenmorgen Zandvoort
12.00 uur Muziekboulevard
14.00 uur Zandvoort op Zaterdag
17.00 uur Entertainment 4 you
19.00 uur Eurobreakdown (H)
21.00 The Groove Empire
23.00 Night Walk

Radio: 106.9
Kabel:  104.5 
Tekst TV:  Kanaal 45
Internet: 
www.zfmzandvoort.nl 

radio + tv

Weer

Temperatuur

Max 21 20 19-20 20

Min 15 15 13 12

Zon 70% 75% 80% 75%

Neerslag 35% 70% 45% 40%  

Wind wzw. 3-4 nnw. 3-4 nw. 3-4 wnw. 4

Paar buien 
rond het weekend 

Het weekend weerbericht van zandvoort en omgeving

Deze maand heeft dus nog 
steeds potentie om uit te 
groeien tot een extreem 
warme maand, maar de 
warmste maand ooit in ons 
land ( juli 2006) zal niet naar 
de kroon worden gestoken. 

Inmiddels zijn we begonnen 
met de Hondsdagen: een 
periode in de kalenderkli-
matologie die zich uitstrekt 
van ongeveer 20 juli tot 20 
augustus. In deze periode 
komt de ster Sirius (een hel-
dere ster in het sterrenbeeld 
de Grote Hond) tegelijkertijd 
op met de zon. Weerkundig 
wordt deze tijdsperiode ge-
kenmerkt door overwegend 
warm weer met een relatief 
grote kans op een onweers-
bui. 

Vroeger, toen men nog geen 
koelkasten had, was dit ook 
de periode dat veel etens-
waren bedorven door de vrij 
hoge relatieve vochtigheid. 
Zo’n typerend weerbeeld 
hadden we gisteren (woens-
dag) tijdelijk even. Vanaf dit 
moment breekt een fase aan 
met gematigder temperatu-
ren en regelmatig kan een 
bui worden losgelaten. 

Het zomerweer kan toch nog 
steeds als prima worden be-

schouwd in Zandvoort, want 
veruit het grootste deel van 
de tijd houden we het droog 
en de zon schijnt best vaak. 
Vlakke, lage druk bivakkeert 
de komende dagen boven 
onze hoofden. De atmos-
feer is dus vaak instabiel en 
kan gemakkelijk enkele (on-
weers) buien loslaten.

Vrijdag en in het weekeinde 
wordt het nog wat koeler 
(minder warm) en komt 
het kwik nog maar net rond 
de 20 graden uit. Dan is er 
ook een grotere buienkans. 
Daar de koerssnelheid van 
sommige buien laag zal 
zijn, kan zo’n bui soms hele-
maal uitregenen. Vooral als 
zo’n waterdrager lang blijft 
hangen boven dezelfde stek. 
Kortstondige wateroverlast 
kan dan het gevolg zijn, ter-
wijl een plaats drie kilometer 
verderop het gewoon droog 
houdt.

Volgende week kan het weer 
zich netjes herstellen, zonder 
dat het direct warm of heet 
wordt. Het zeewater vlak 
langs de kust is op dit mo-
ment 18 graden. 
Meer weerinfo is er op 
www.weerprimeur.nl 

weerman Marc Putto 

Juli 2010 heeft tot nu toe bijna evenveel warmte opge-
leverd als in de grote zomerjaren (1976 en 2006). Vooral 
in het zuiden van Nederland was de warmte indrukwek-
kend en op de grens met België werd gisteren (dinsdag) al 
de vijftiende tropische dag van deze zomer opgetekend, 
dus met een maximumwaarde van meer dan 30 graden.

 Do. Vr. Za. Zo. 
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C U L T U U R

Zoekplaatje
Op het  Zoekplaatje 
van vorige week (foto 
BLD19777) kwamen afge-
lopen week twee reactie’s 
binnen. Beiden kwamen 
met dezelfde naam. Het 
blijkt hier te gaan om 
de, op de foto vermoe-
delijk al gepensioneerde, 
hoofdbadmeester Jan 
Hollenberg van de bad-
inrichting Neptunus, met 
dank aan Bob Gansner. 
Badinrichting Neptunus 
was de badinrichting met 
de blauw-witte kleuren. 
Jan v/d Werff nam even-
eens contact met ons op. 
De geplaatste foto was 
ook in zijn bezit en het 
betrof hier volgens Jan 
v/d Werff inderdaad Jan 
Hollenberg. Waarbij ook 
dit zoekplaatje weer is 
opgelost.

bld19777

Zandvoortse première voor Engelse kunstenares

Vacature Zandvoorts Museum

De Zandvoortse Coenraad Art Gallery heeft vanaf 31 juli als gastexposant de Engelse kun-
stenares Nicola Duncan. Onlangs exposeerden in Engeland zowel Duncan als Joke en José 
Coenraad op de Reading Contemporary Art Fair. Dit evenement is de basis geweest voor 
de komende expositie van Nicola Duncan in Zandvoort. 

Door de positieve ontwikkeling van het collectiebeheer en 
de onlangs aangetrokken nieuwe activiteiten is het Zand-
voorts Museum op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die 
het leuk zouden vinden om als registrator of gastvrouw/
gastheer het team te versterken. Geboden wordt een dy-
namische en inspirerende omgeving met steeds afwisse-
lende tentoonstellingen en activiteiten.

Een van de aquarellen van de Engelse kunstenares Nicola Duncan

Werkzaamheden 
registrator
Als registrator beschrijf je 
historische objecten uit de 
collectie van het museum 
in een museum registratie-
programma. Belangstelling 
voor de cultuurhistorie van 
Zandvoort en omgeving is 
een pre. 
 
Werkzaamheden 
gastvrouw/gastheer
Als gastvrouw/gastheer ont-
vang en registreer je bezoe-
kers. Ook maak je hen weg-
wijs in het museum, verkoop 
je museumartikelen en denk 
je mee over het winkelassor-
timent. Wel licht kan er door 

De kunstenares Nicola Dun-
can aquarelleert en werkt 
met olieverf. Ze wordt geïn-

door Cor Draijer

jou een vriendenprogramma 
worden opgezet.
 
Werktijden
Maandelijks of wekelijks 
van 13.00 tot 17.00 uur op 
woensdag-, donderdag-, 
vrijdag-, zaterdag- of zon-
dagmiddag.  
 
Kennis
Voor bovenstaande func-
ties is het vereist dat je kunt 
werken met een computer, 
waarin je data invoert via 
een toetsenbord. Uiteraard 
word je uitgebreid inge-
werkt en werk je samen 
met collega registratoren 
en gastvrouwen/gastheren.
 

Naar aanleiding van het tienjarig bestaan van 
het Zandvoortse Juttersmu-ZEE-um, heeft onze 

Dichter bij Zee een nieuw gedicht gemaakt.

Juttersmu-ZEE-um
Een heerlijkheid

waar vinders goed gedijt 
uit hout en touw

op averij gelopen schuiten.

Verzameld bij Rotonde
van Pieterman tot haaientand

gereedschapskist, een offerande
glazen bollen, garnalennetten

parelende zeetrofeeën.

Struinend over strand 
met dagelijks de kinderen

die het verloren goed
zich blijvend zullen herinneren.

Vrijwillig schaart men samen
iedere dag opnieuw

oude getrouwen
belichten de geschiedenis.

Dichter bij Zee
Ada Mol, 16 juli 2010

Vergoeding
Je hebt recht op onkos-
tenvergoeding. Bovendien 
wordt je tweejaarlijks uitge-
nodigd voor een vrijwilligers-
uitstapje, naast de reguliere 
personeelsbijeenkomsten/
personeelsuitjes.
 
Is je interesse gewekt en wil 
je op een of twee functies 
werkzaam zijn om je kennis 
te verrijken en je ervaring 
toe te voegen, maak dit dan 
kenbaar bij Sabine Mullens-
Huls, beheer Zandvoorts 
Museum. Bij haar kun je ook 
terecht voor eventuele vra-
gen, telefoonnummer 023-
5740280. Stuur je motivatie 
en cv naar: s.huls@zand-
voort.nl of naar Zand voorts 
Museum, Swaluestraat 1, 
2042 KA Zand voort. 

spireerd door de natuur. Haar 
schilderijen zijn rijk aan spre-
kende kleuren en structuren 

en naast kleurrijke zeezich-
ten, landschappen en stille-
vens, schildert zij ook scènes 

van de rivier de Theems. De 
stijl van schilderen is, zoals 
Duncan zelf aangeeft “sim-
ple and bold” maar als je 
haar werk bekijkt komt dit 
zeer zeker niet ‘simple and 
bold’ over. Zij weet de veran-
deringen van de seizoenen en 
de mooie momenten op een 
aparte schilderachtige ma-
nier vast te leggen. Als erva-
ren kunstdocente en opgeleid 
in het vak van illustraties is de 
invloed van deze opleidingen 
terug te zien in haar werken.  

De expositie is vanaf 31 juli 
tot en met 29 augustus 2010 
te bezoeken in de Coenraad 
Art Gallery, Noorderstraat 1, 
Zandvoort. De gallery is ge-
opend van dinsdag t/m zon-
dag van 13.00 tot 18.00 uur. 
Meer informatie kunt u vin-
den op www.coenraad-art-
gallery.nl.
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Te huur: biertap
Alle merken bier

www.goedkoopdrank.nl
Reserveren: tel. 5738777

.........................................................
Nagelstyliste worden?? 
De opleiding tot nagel-
styliste begint met de 

gratis introductie avond 
bij A.B. Nails in Haarlem. 

Schrijf je in via 
www.abnails.nl 

of bel 023-5245005.
.........................................................

Pedicure Beata Visser 
Ge specialiseerd in de 

diabetische en reumatische 
voet- en nagelcorrectie. 

Tel. 06-52461796 / 023-5715921. 
Bilderdijkstraat 22, Zandvoort. 

Diabetische en reumati-
sche voet worden vergoed 

door zorgverzekeringen.
.........................................................

Autobedrijf Trade Ard. 
Lid BOVAG en NAP. 

Max Planckstraat 44, 
tel. 5730519 / 06-53498304 

www.trade-ard.nl
.........................................................

Zorgzame oppas 
biedt zich aan! Evt. voor 

meerdere dagen per week. 
Voor info, bel: 06-51686412

.........................................................
Angst voor mensen is een 

valstrik, wie op de Heer 
vertrouwt, wordt beschermd. 

Bijbel, spreuken 29:25
.........................................................

Gezocht: 
hulp in de huishouding 
voor klein pensionnetje. 

Enkele dagen per week in de 
ochtenduren. Tel. 5737801

.........................................................
Per direct gezocht: 

tijdelijke woonruimte voor 
3 mnd. Huurprijs max. 

€ 800. Benedenwoning 
met tuin(tje). Gezocht 

door lieve nette dame met 
hondje. Tel. 06-43011557

Behang- en schildersbedrijf 
Arnold Nijkamp 
Tel/Fax 571 31 72 

Mobiel 06-54 264 259 
Voor al uw behang-, 

wit- en schilders-
werkzaamheden 

www.arnoldnijkamp.nl 
.........................................................

Beautysalon MYRNA 
Van Speijkstraat 2/101, 

2041KL Zandvoort. 
Behandeling volgens 

afspraak, ook ‘s avonds. 
Tel. 5720108 of 06-48318230
.........................................................

L. Paap medische 
hulpmiddelen.

ADL-HULPMIDDELEN
Vergoeding mogelijk via PGB.

Bel voor een afspraak bij 
u thuis: 06-51815360.

Inloopspreekuur: maandag 
9.00- 12.30 Flemingsstraat 

55 (Pluspunt)
.........................................................

Auto kopen of verkopen? 
Een dure reparatie, 

onderhoudsbeurt, APK of 
schade?Het kan altijd 

goedkoper!! 
Bel Patrick van Kessel 
06-55383624 of kijk op  
www.autoverkoper.nu

.........................................................
Kabel-internet/adsl 

installa  teur helpt bij alle 
PC-PRO BLEMEN. 
Advies en aanleg 

(draadloos) netwerk. 
Ook avonden/weekend.

 Rep-it, to taal service
 voor computergebruikers. 

023-5719666 of 06-44696001. 
Met garantie en KvK. 

.........................................................
Kamer te huur. 

Met TV, internet en 
zeezicht. Met gebruik 

van div. faciliteiten. 
Voor rustige alleenstaande 

man of vrouw. € 400 
p.mnd. Tel. 06-2724 1499

ZANDKORRELS INVULBON
Met ZandvoortPas korting op een zandkorrel

Particuliere zandkorrel €7,50
Met ZandvoortPas €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 zandkorrel €12,50 (excl.BTW)
Met ZandvoortPas €10,-
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, Kleine Krocht 2
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 verkeerde of onjuiste inhoud 
van Zandkorrels. Zet- en typefouten voorbehouden. 

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

VAN AACKEN 
GLASZETTERSBEDRIJF 
levering en plaatsing alle glassoorten.

NU OOK:
vernieuwen kozijnen & schilderwerk.

vrijblijvende offerte!
023-5720480 / 06-41374921
e-mail: aacken@kpnmail.nl

ZANDKORRELS

Wij zijn met

 
t/m maandag 9 augustus.

Dinsdag 10 augustus zijn wij weer geopend.

Vakantie

Met vriendelijke groeten van ons allemaal

Karim en Mo
www.autobedrijfkarimo.nl

Curiestraat 10, 2041 CD Zandvoort T. 023-5733792
F. 023-5733793 E. autobedrijfkarimo@planet.nl

Onderhoud en reparatie alle merken
Occasions in - en verkoop

APK

Petra Geusebroek
Financiële Diensten

Lifestyle Planningen, Hypotheken,
Herfinanciering, Kredieten,

Pensioen en (echt)Scheidingen.

Voordeel dat ik niet gebonden ben 
aan kantooruren en locatie. Ik kom 
bij u thuis of op de locatie welke voor 
u het beste uitkomt. 
Kijk voor meer informatie op mijn site 
www.sevenforlife.nl 
of bel 06-19312574 / 023-5715963

Ontslagvergoeding aan- 
geboden?
Ik geef u graag advies welke 
oplossing bij uw persoonlijke 
situatie past. Financieel risico 
ontslag afdekken? 
Laat u goed informeren

Meer dan Hypotheek Advies

Info@sevenforlife.nl

“Sporten houdt de geest jong 
en het lichaam vitaal”

www.sportinzandvoort.nl
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                            Marga Duin

mijn passie: het schilderen. Ik kan dagen achtereen werken 
en vergeet dan tijd en plaats. Doordat ik veel uitnodigingen 
ontvang om mee te doen aan binnen- en buitenlandse ten-
toonstellingen moet ik keuzes maken zodat ik niet teveel hooi 
op mijn vork neem. Over 3 weken vertrekken mijn man en ik 
naar China om van 19 tot 23 augustus aanwezig te zijn bij een 
tentoonstelling in Beijing. Maar eerst moeten de 9 schilderijen 
voor transfer in een speciale kist goed ingepakt worden. Best 
spannend en het kost veel energie. Bij aankomst gaan we de 
schilderijen op de 13 meter lange expositiewand ophangen”, 
vertelt ze. Marga laat een maquette zien waar haar werken 
op schaal staan aangegeven. Maar niet alleen in China ex-

poseert ze. Voor de derde keer ook in New York en te-
vens in Londen, Barcelona, Singapore, Zurich, 

Zandvoort en vele andere steden zijn haar 
werken tentoongesteld. In 2006 ont-

ving ze een award voor haar werk op 
de tentoonstelling in het Estence 

Castle, Ferrara in Italië. In novem-
ber aanstaande zijn in Salzburg 
op de Kunstmesse eveneens 
werken van haar aanwezig.

Zandvoort 
Ondanks dat Marga veel van rei-

zen houdt en veel landen heeft 
bezocht, kan ze zich helemaal vin-

den in Zandvoort. “Het heeft mijn 
hart gestolen en ik vind het knusse 

erg gezellig. Daarbij moeten we vooral de 
identiteit van Zandvoort blijven koesteren”, is 

zij van mening. Ooit heeft ze een boze brief naar de 
gemeente gestuurd en heeft daarmee zelfs TV Noord-Holland 
gehaald. Ze stoorde zich aan de strandpalen met reclamebor-
den voor hondenvoer die ook ’s winters op het strand bleven 
staan. “Zandvoort heeft zoveel kunstenaars, dat zie je nu ook 
weer bij de expositie in de Agatha kerk. Geweldig toch dat ie-
dereen een kans krijgt om zijn werk te tonen? Zelfs de gitarist 
is een mooie toevoeging aan het kunstgebeuren. Eigenlijk is 
Zandvoort toe aan een flinke kunstaccommodatie met plek 
voor iedereen.” 

Het wordt tijd om ons gesprek af te ronden. Op de laatste 
vraag hoe ze haar toekomst ziet, antwoordt ze lachend: “Mijn 
leven is voortdurend in beweging en ik leef met het heden. 
Trouwens, er komt altijd wel wat op mijn pad. Is het niet nu, 
dan wel morgen.” Wijze woorden van een bijzondere vrouw 
die haar eigen (kunst)weg uitstippelt.

Dorpsgenoten

Marga Duin is opgegroeid in Heemskerk mid-
den tussen de velden en weiden en dicht 
bij de duinen en de zee. Vanaf haar jeugd 
was ze al gefascineerd door kleuren en 
de natuur. In haar gezellige atelier-
ruimte staan langs de muren grote 
schilderijen en her en der collages 
met zelf gejut hout en schelpen. 
De kleuren oranje, paars en blauw 
komen regelmatig terug in haar 
acrylwerken, net zoals de grote 
vlakken die veelal gecombineerd 
zijn met naakten. Vanwaar de felle 
kleuren en de vlakindeling is mijn 
vraag? “Mijn vader was bloembollen-
kweker dus ben ik opgegroeid in een 
wereld vol van kleur. Kleur is nog steeds 
het uitgangspunt in mijn werk. Mijn grootste 
inspiratiebron is mijn fascinatie voor de natuur, de 
seizoenen met hun wisselende kleuren, het licht, de stilte. Ik 
ben gelukkig als ik in de natuur ben. Er is zo veel te zien en het 
geeft me rust vooral als ik alleen op het strand loop. Daarom 
ben ik zo blij met mijn studio met het geweldige uitzicht op 
zee dat telkens wisselt. Mijn raam op zich is al een schilderij”, 
legt Marga uit. Voorheen heeft ze een studie modeltekenen 
gedaan in Laren. Daardoor is de combinatie abstract en figu-
ratief in haar schilderijen ontstaan. De getekende lichaams-
delen zijn vaak in een andere compositie samengebracht, wat 
een bijzonder aspect geeft aan haar kunstwerken.

“Kunst is mijn leven”
Marga tekende als kind al heel graag en dat is ze blijven doen. 
Ook met haar drie kleindochters is het altijd een feest om 
aan tafel gezamenlijk te schilderen. “Toen mijn drie dochters 
zelfstandig gingen wonen, kreeg ik eindelijk meer tijd voor 

Marga Duin

tekst en foto: Nel Kerkman

Tijdens de expositie ‘Op golven van muziek’ in de Agatha 
kerk ontmoette ik Marga Duin. Ze was op zoek naar een 
mooie plek voor haar kunstwerk. We raakten in gesprek en 
Marga vertelde terloops dat ze binnenkort een expositie 
heeft in het World Trade Center in Beijing, China. Er was te 
weinig tijd voor nog meer informatie en we maakten een 
afspraak. In haar studio en tevens atelier aan het De Favau-
geplein, met een fantastisch uitzicht op zee, vervolgden 
we ons gesprek over haar liefde voor Zandvoort en haar 
passie voor kunst.

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:

Voor structurele bezorgklachten: ZVO-verspreiders, 
tel. 06-1139 1478 of www.zvo-verspreiders.nl

• Centrale balie Gemeente Zandvoort
• Bruna Balkenende (Grote Krocht)
• Greeven Makelaardij (Oranje buitenhuisje)
• Pluspunt Noord (Flemingstraat)
• Shell Duinzicht (pompstation Dr. Gerkestraat)

Afhaalpunten

Verscholen in de Haltestraat ligt het winkeltje van Anneke 
Doedens (geen familie van, volgens haar). Het is een uniek 
winkeltje dat nog geen gelijke in onze woonplaats heeft 
gehad en dat zal het waarschijnlijk ook niet zo snel krijgen. 

Anneke Doedens is gespeci-
aliseerd in zilver en stenen. 
Nee niet dat occulte, nor-
maal zilver in allerlei vormen 
en maten en voor iedere ge-
legenheid: kettingen, ringen, 
hangers en dat soort zaken. 
En de stenen die zij verkoopt 
hebben volgens haar alle-
maal “een werking”.

De Haarlemse Anneke Doe-
dens is in februari 2000 in 
Zandvoort begonnen. Eerst 
had zij haar winkel aan de 
Grote Krocht, naast Albert 
Heijn, maar al snel verhuisde 
zij naar de huidige locatie 
Haltestraat 42. De winkel op 
de Grote Krocht had zelfs al 
snel een bijnaam: de heksen-
winkel. “Ik heet Anneke en al 
snel riepen de Zandvoorters 
het oude rijmpje: Anneke, 
Tanneke, Toverheks, als ze 
het over mijn winkel hadden. 
Niets is minder waar. Ik heb 
geen gevoel bij occulte zaken”, 
verduidelijkt ze.

De entree in de Haltestraat 
is al overweldigend. Als je 
binnen komt staat centraal 
in de winkel een gigantische 
tafel waarop werkelijk hon-
derden ringen schreeuwen 
om de meeste aandacht. Je 
kunt het zo gek niet beden-
ken of Anneke heeft de juiste 
ring. “Ik heb zaken waar een 
gemiddelde juwelier niet 
aan zou beginnen”, is een ge-
veugelde uitspraak van haar. 

Barrraba: een bijzondere 
winkel in de Haltestraat

En ze heeft gelijk want ‘nep’ 
staat zeker niet in haar woor-
denboek. “Alles is echt. Het zil-
ver, de stenen, echt alles”, zegt 
ze. Al van kinds af aan is de 
liefde voor sieraden haar met 
de paplepel ingegoten. Haar 
vader, die helaas onlangs is 
overleden, heeft haar die lief-
de bijgebracht.

Voor wat de stenen betreft, 
heeft ze zeer bijzondere din-
gen in huis, die natuurlijk 
niet bepaald alledaags zijn. 
Zo heeft ze een steen, die 
ze angstvallig in een apart 
doosje bewaard, die van een 
meteoriet afkomstig is. Van 
buiten onze dampkring dus. 
“Die steen, moldaviet ge-
naamd en die een genezende 
werking zou hebben, is het 
enige dat van buiten ons be-
wustzijn komt. De rest zijn al-
lemaal wereldse stenen met 
bepaalde werking”, vertelt ze.

Niet alleen de collectie is 
apart. Ook de naam, Barrraba 
(met 3 r’s), is niet alledaags. 
Anneke heeft daar een verkla-
ring voor: “Ik wil met de naam 
aangeven dat wij bijzonder 
zijn, dus ook in de naam.”

Barrraba, Haltestraat 42, is 
dagelijks geopend van 11.00 
tot 18.00 uur. In de vakanties 
plakt Anneke daar nog wat 
uren aan vast. Tel. 5714801. 
Aan een website wordt nog 
gewerkt. 

door Joop van Nes



14

Swaluëstraat 2,  Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
info @ zandvoort.nl - www.zandvoort.nl

Gemeentelijke publicatie week 29 - 2010

Vergadering college 
De besluitenlijst van de collegevergadering van week 28 en de 
verdere in week 28 door het college genomen besluiten zijn in 
week 29 vastgesteld. De besluitenlijst is in te zien bij de Centrale 
Balie en op de website. 

Ingekomen vergunningenaanvragen
Bouw-, sloop- en reclameaanvragen
Zandvoort:
- Brederodestraat 70, geheel vernieuwen kozijn voorgevel, inge-
komen 09 juli 2010, 2010-169Lv.
- Kerkplein 9, plaatsen twee parasols, ingekomen 09 juli 2010, 
2010-170Lv.
- Burg.van.Alphenstraat 108, aanleggen lozingspijp onder cir-
cuitpark, ingekomen 12 juli 2010, 2010-172A.
- Rectificatie: Abusievelijk is in de publicatie van 08 juli 
2010 gemeld Oranjestraat 2 dit moet zijn Oranjestraat 12 
(aanvraagnr.2010-160Lv).
- Oranjestraat 3rd en 5rd, veranderen raveling en verwijderen 
schoorsteen , ingekomen 14 juli 2010, 2010-173Rv.
- Zandvoortselaan 133, gedeeltelijk veranderen garagedeur, 
ingekomen 14 juli 2010, 2010-174Lv. 

Bentveld:
- Zandvoortselaan 297, gedeeltelijk vergroten woning, ingeko-
men 12 juli 2010, 2010-171Rv.

Let op. De hierboven genoemde aangevraagde vergunningen 
liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt deze inzien tijdens 
openingstijden. Deze publicatie betekent niet dat u uw zienswij-
ze over deze aangevraagde bouwplannen kenbaar kunt maken. 
Slechts indien voor deze bouwplannen vrijstelling van het be-
stemmingsplan of bouwverordening kan worden verleend, kan 
tegen ons voornemen daartoe een zienswijze kenbaar worden 
gemaakt. Een voornemen tot het verlenen van vrijstelling wordt 
afzonderlijk gepubliceerd. Deze publicatie betekent ook niet dat 
u een bezwaarschrift kunt indienen. Mocht de vergunning of 
vrijstelling worden verleend dan zal dit worden gepubliceerd en 
pas dan kunnen belanghebbenden bezwaar indienen.

Monumentenvergunning aangevraagd 
- Oranjestraat 3d en 5rd, verwijderen schoorsteen , ingekomen 
14 juli 2010

De hierboven genoemde aangevraagde monumentenvergun-
ning ligt bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt deze inzien 

verzenddatum van de vergunning. Indien het geen vergunning 
betreft is dit de publicatiedatum. U richt uw bezwaarschrift 
met vermelding van “bezwaar” in de rechterbovenhoek van uw 
brief aan het college van Burgemeester en Wethouders, Postbus 
2, 2040 AA Zandvoort. Het bezwaar schorst in beginsel niet 
de werking van het besluit waartegen het is gericht. In geval 
van spoed kunt u een verzoek om een voorlopige voorziening 
indienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Haar-
lem, sector Bestuursrecht, Postbus 1621 2003 BR Haarlem. Een 
dergelijk verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van 
het bezwaarschrift.

tijdens openingstijden. Belanghebbenden kunnen binnen een 
termijn van twee weken na publicatie schriftelijk hun zienswij-
zen/bedenkingen kenbaar maken bij Burgemeester en Wethou-
ders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort.

Verzonden besluiten
Weigering kapvergunning:
- Wilhelminaweg 30, 2 dennenbomen te weigeren omdat de bo-
men beeldbepalend zijn en  kap één den boven de parkeerplaats 
toegestaan i.v.m overlast. zaaknr:2010:3647.

Kapvergunning verleend
zuidoostelijk deel van de algemene begraafplaats gelegen 
tussen de Tollensstraat en de Lineausstraat, 100 stuks, den-
nen, populieren, esdoorns en iepen. De bomen zijn gemerkt. 
Er wordt ruimte gemaakt voor de nieuwe brandweerkazerne, 
zaaknr:2010-3282 

Belanghebbenden die in een eerder stadium zienswijzen heb-
ben ingediend, kunnen tegen de bovenstaande besluiten in 
beroep gaan bij de rechtbank te Haarlem, afdeling Bestuurs-
recht, Postbus 1621 2003 BR Haarlem. Het indienen van een 
beroepschrift heeft geen schorsende werking. Een schorsende 
werking wordt pas bereikt nadat de president van de rechtbank 
dat in een voorlopige voorziening heeft bepaald. In geval van 
onverwijlde spoed kunt u een verzoek om voorlopige voorzie-
ning indienen bij de president van de rechtbank te Haarlem. Een 
dergelijk verzoekschrift dient vergezeld te gaan van een kopie 
van het beroepschrift. Voor het indienen van een verzoek om 
voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven.

Bouw-, sloop- en reclamevergunningen
Zandvoort:
- Hogeweg 39, veranderen woning, verzonden 12 juli 2010. 2010-
125Lv.
- Bakkerstraat 2d, plaatsen dakappartement, verzonden 12 juli 
2010, 2009-143Rv1efase.
- Swaluestraat 2, verwijderen asbesthoudend materiaal, verzon-
den 12 juli 2010,  2010-154S.
- Keesomstraat 45, verwijderen asbesthoudend materiaal, ver-
zonden 13 juli 2010, 2010-165S.

Bezwaarschriften
De hierboven genoemde verleende vergunningen/ genomen 
besluiten liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt ze inzien 
tijdens openingstijden. Belanghebbenden kunnen gedurende 
een termijn van zes weken na bekendmaking een gemotiveerd 
bezwaarschrift indienen. De datum van bekendmaking is de 

Centraal telefoonnummer 
Alle afdelingen zijn bereikbaar via (023) 574 01 00, maandag 
t/m donderdag 8.30 - 17.00 uur en vrijdag 8.30 - 16.00 uur. 

Melding of klacht? 
Bel met de Centrale Meldlijn (023) 574 02 00, óf vul op de  
website het digitale formulier in óf stuur een brief naar de 
klachtencoördinator. 

Openingstijden Centrale Balie 
Maandag t/m woensdag:  08.30  -  16.00 uur 
Donderdag:  08.30  -  20.00 uur 
Vrijdag:  08.30  -  12.30 uur 
Tijdens de donderdagavondopenstelling kunt u maar voor een 
beperkt aantal zaken terecht: paspoorten en rijbewijzen e.d. 

Openingstijden begraafplaats 
De algemene begraafplaats en dierenbegraafplaats aan de 
Tollensstraat zijn dagelijks open tussen 08.00 - 18.00 uur. 

Collegelid spreken? 
Een afspraak maken met een collegelid doet u via het centrale 
telefoonnummer. Daarbij geeft u aan waarover u het collegelid 
wilt spreken. Het kan zijn dat u eerst naar een vakafdeling 
verwezen wordt. 

Vragen over een bouwplan? 
Voor vragen over concrete of gewenste bouwplannen is de 
werkeenheid Vergunningverlening op werkdagen telefonisch 
bereikbaar tussen 08.30 en 16.00 uur. 

Op zoek naar werk of aanbieden van vacature? 
Werkgevers en werkzoekers maken gebruik van 
www.werkeninzandvoort.com. 
Voor het vinden of aanbieden van banen in Zandvoort. 

Sportraad Zandvoort heeft als taak de gemeente Zandvoort gevraagd en ongevraagd 
te adviseren over beleidsvoornemens op gebied van sport in allerlei facetten. 

Denk daarbij o.a. aan: de aanleg, het onderhoud, het beheer en de exploitatie 
van sportterreinen en andere sportinrichtingen waarbij de gemeente betrokken is.
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paardenport autosport

golf

36e kortebaandraverij voor Robin Bakker Radical Speed 
komt naar Zandvoort

Tweede lustrum Zandvoorts Open met 90 spelers

De 36e kortebaandraverij in Zandvoort is een prooi gewor-
den voor Robin Bakker met zijn paard Wala Alki. De ontke-
tende merrie rekende in de finale af met Galimpulso As, 
die twee galoppades maakte en dus reglementair uitge-
schakeld was. Bakker neemt daarmee de plaats in van John 
Dekker die met Walkover vorig jaar de sterkste was. 

Dit jaar probeerde Radical met een nieuwe sportklasse uit 
te komen in de Nederlandse autosport. Het lukt niet, maar 
komend weekend zal deze auto voor de autosportliefheb-
ber toch te zien zijn op het Zandvoortse circuit. Het Britse 
racemerk zal zich twee dagen lang aan het Nederlandse 
publiek laten zien.

Het tweede lustrum van het Zandvoorts Open heeft 90 
spelers getrokken. Dit keer werd er geen maximum aan 
het aantal spelers verbonden en daarom was de spelsoort 
‘carrousel’. Het Zandvoorts Open is een golfwedstrijd al-
leen voor inwoners van Zandvoort op de baan van de Ken-
nemer Golf & Country Club.

Winnaar Robin Bakker met zijn paard Wala Alki

Hans Bosch overhandigt een cheque van € 5.000 
aan loco-burgemeester Wilfred Tates

de winnaar van vorig jaar op 
de sulky, werd vierde.

Het weer was aanvankelijk 
niet bepaald goed te noe-
men. Het was bewolkt en fris 
met een stevige wind. Later 
moesten zelfs de paraplu’s 
tevoorschijn komen in ver-
band met wat lichte regen. 
Het was dan ook langs het 
parcours in eerste instantie 
niet echt een drukte van 
jewelste, maar later moch-
ten de horecaexploitanten 
langs het parcours niet 
klagen toen een dun zon-
netje voor wat opwarming 
zorgde. Veel ‘kenners’, altijd 
herkenbaar aan het samen-
gevouwen programmablad 
in de ene en een pen in de 
andere hand en voorzien 
van zitstokken, hadden ook 
de weg naar Zandvoort ge-
vonden en gaven, gevraagd 
of ongevraagd, tips en com-
mentaar op de gebeurtenis-
sen. De Totalisator had een 

Een zonovergoten baan, 
die door de greenkeepers 
in perfecte staat was ge-

Robin Bakker kreeg van 
voorzitter Johan Beerepoot 
de winnaarsdeken over zijn 
paard heen gedrapeerd. Zaza 

Het Radical Speed Weekend 
is gratis toegankelijk, om-
dat het de eerste keer is. In 
het weekend zijn allerlei 
Radicals te zien. Het belang-
rijkste zijn de Shell Racing 
Solutions Radical Masters. In 
deze klasse strijden de beste 
coureurs van Europa uit de 
Radical serie tegen elkaar. In 
het weekend worden twee 
races van bijna een uur ge-
reden waarbij minimaal één 
pitsstop verplicht zal zijn. In 
deze serie zullen ongeveer 
dertig equipes hun opwach-
ting maken.

Op zowel zaterdag als op 
zondag staat een wedstrijd 
op het programma. De races 
kennen twee vrije trainingen 
vooraf en een kwalificatie. 
Het startveld van de Radical 
Masters bestaat uit gentle-
men rijders en professionele 
coureurs van verschillende 
Europese nationaliteiten. 

Het evenement is toegangs-
vriendelijk voor het publiek. 
Alle bezoekers hebben de ge-

topdag met een opbrengst 
van € 21.278,50.

Voor wie een gokje wilde 
wagen duurde het allemaal 
een beetje te lang. Door on-
willige nieuwe apparatuur 
op de finishlijn ging de eer-
ste rit drie kwartier later dan 
gepland van start. Later in de 
koers was daar nog een aan-
tal keren sprake van. Tussen 
de omlopen was natuurlijk 
gelegenheid om een nieuwe 
kans te kopen maar tussen 
de ritten onderling was der-
mate veel tijd nodig om de 
paarden aan de start te krij-
gen, dat menigeen zijn aan-
dacht niet meer bij de koers 
had maar met vrienden en 
kennissen een goed glas 
deelde. De organiserende 
stichting Kortebaandraverij 
zegde toe te kijken of in de 
toekomst hier iets aan ge-
daan kan worden. Het zou 
het evenement alleen maar 
ten goede komen.

bracht, wachtte op de din-
gen die komen zouden. Van 
de 97 ingeschreven spelers 

Heikant van Ruud Pools pak-
te in de beslissende rit het 
prijzengeld voor de derde 
plaats. Zalvador Spendic, met 

legenheid om in het renners-
kwartier een kijkje te nemen. 
Er is zelfs op zaterdag de mo-
gelijkheid om een wandeling 
te maken bij de startopstel-
ling van de Radical Masters, 
vlak voorafgaand aan de eer-
ste race van dat weekend.

Naast het raceprogramma 
functioneert het Zandvoortse 
asfalt als testlocatie voor 
diverse Radical modellen 
tijdens het Radical Speed 
Weekend. De geïnteresseerde 
kopers kunnen de spectacu-
laire Radical Sportscars aan 
de tand voelen, terwijl de ra-
cefans de mogelijkheid heb-
ben om een taxi-rit te winnen. 
Een aantal kan plaatsnemen 
naast een ervaren coureur in 
een Radical om zelf mee te 
maken hoe het is om op hoge 
snelheid een bochten als de 
Tarzanbocht en het Scheivlak 
op hoge snelheid te trotseren.

Het tijdschema voor het Ra-
dical Speed Weekend is te 
vinden op:
www.circuit-zandvoort.nl.

Dierenarts Dekker
Dorsman Assurantiën
Gemeenschapshuis
Groenestein & Schouten
 Fin. diensten
Hoogheemraadschap 
 van Rijnland
Janssen & Kooy
Riche aan Zee
Seven For Life
Stichting Z.E.P.
Uitvaartcentrum Haarlem
Van Aacken 
 Glaszettersbedrijf
Van Houten 
 Beheer B.V.

Administratiekantoor 
 K. Willemse
Algemene uitvaart-
 begeleiding Zandvoort
Auto Strijder 
Autobedrijf KariMo
Beach Club Tien
Beter Mobiel
Bloemsierkunst 
 Jef & Henk Bluijs
Boom Strandpaviljoen 11
Café Oomstee
Cense en van Lingen
Circus Zandvoort
Club Nautique
Dansschool Rob Dolderman

adverteerders
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:

kwamen er 90 opdraven om 
de strijd met de moeilijke 
maar schitterende baan 
aan te gaan. In een aantal 
teams, van zes spelers, werd 
al snel duidelijk dat niet ie-
dereen gelukkig was met de 
spelsoort. Vooral de betere 
individuele spelers kwamen 
niet genoeg aan hun spel, 
maar over het algemeen 
waren de Zandvoorters ui-
terst te spreken over deze 
geweldige dag.

De vier prijzen werden door 
locoburgemeester Wilfred 
Tates aan de spelers uitge-
reikt waarna de voorzitter 
van de KG&CC, Hans Bosch, 
een verrassing voor de ge-
meente Zandvoort had. Hij 
overhandigde Tates ter gele-
genheid van het 2e lustrum 
een cheque van niet minder 
dan € 5.000 namens de le-

den van de Kennemer die 
de gemeente, in overleg 
met het bestuur van de 
Kennemer, mag besteden 
aan een project met als the-
ma natuur en duurzaam-
heid. Tates dankte Bosch 
en was ervan overtuigd dat 
in samenspraak er en mooi 
project uit zal rollen.

Einduitslag: 1. Team R. 
Verburg, B. Lubbersen, A.J. 
Paap, E. v.d. Storm, W. v.d. 
Bos en B. Heuser. 2. Team 
J. de Haan, R. Hogenkamp, 
M.J. Riemersma, D. Toornent, 
M. van Galen en C.J. van 
Koningsbruggen. 3. Team 
M. Wijsman, M.v.d. Storm, 
C.M. Koper-Sanders, H.A. 
v.d. Linden D. Bruining en 
J. Felix. 4. Team P. Logmans, 
A. Hoiting, B. Schreuder, H. 
Frederiks, P.H. Jongenelen en 
H. Alblas.





1

Vrijdagmiddag rond 13.15 uur werden alle alarmdiensten in staat van paraatheid  
gebracht en richting boulevard Barnaart gedirigeerd. Er was een melding dat ter hoogte 
van Club Mirage iets niet goed ging. Ter plaatse bleek dat een aantal zwemmers in een 
mui terecht was gekomen en dreigde te verdrinken. Ze werden door omstanders uit het 
water gehaald, waarna de hulpdiensten het overnamen. 

Ramp op het Zandvoortse strand

Van de drie geredde zwem-
mers was een Duits meisje 
van 17 jaar er zeer slecht aan 
toe en moest gereanimeerd 
worden. Ook een 45-jarige 
man, die de zwemmers uit 
het water gehaald had, bleek 
er slecht aan toe. Beide zijn 
onder politie-escorte naar 
een ziekenhuis vervoerd, al-

waar het meisje later over-
leed.

De als eerste gewaar-
schuwde reddingsbri-
gade was volgens Ernst 
Brokmeier, woordvoer-
der van de Zandvoortse 
Reddingsbrigade (ZRB), na 
circa 6 minuten ter plaatse 

Dinsdag 13 juli oordeelde de onafhankelijke geschillen-
commissie van het Nederlandse Rode Kruis dat de opzeg-
ging van het lidmaatschap van de afdelingen Haarlem, 
Zandvoort en Haarlemmermeer en het district Duin Meer 
Zand, per 2 juli 2010 rechtmatig is. Het Nederlandse Rode 
Kruis (NRK) geeft echter nog geen uitvoering aan de opzeg-
ging totdat de rechter in de nog lopende bodemprocedure  
uitspraak heeft gedaan.

Een negental horecagelegenheden is vorige week beboet 
omdat het rookverbod, dat voor alle etablissementen 
geldt, was overtreden. Hoe hoog de boetes zijn is niet  
bekend gemaakt, maar afhankelijk van eventuele eerdere  
overtredingen kan het oplopen tot maximaal € 2.400. 

Wel of geen 
Rode Kruisvlag?

Horecagelegenheden 
beboet

door Nel Kerkman

In eerste instantie zag het 
conflict tussen het lande-
lijke Rode Kruis en de 
drie regionale afdelingen 
(Haarlem, Haarlemmermeer, 
Zandvoort) er eind 2009  
gematigd positief uit. Echter 
de rechter in het kort geding 
in Den Haag kon toen geen 
beslissing geven en de zaak 
werd gedeponeerd bij de 
rechtbank.

Fusie
In 2009 kozen 356 van de 360 De Voedsel en Waren Auto-

riteit (VWA), de instantie die 
op het landelijk verbod moet 
handhaven, kwam onaange-
kondigd bij de Zandvoortse 
ondernemers binnen voor 
een controle. Bij monde van 
de gemeentelijke woord-
voerster Claudia Plantinga 

afdelingen en districten van 
het NRK voor één landelijke 
vrijwilligersvereniging, om 
in de toekomst nog slag-
vaardiger hulp te kunnen 
bieden. Op 1 januari 2010 
werd deze vereniging een 
feit. De drie regionale afde-
lingen, waaronder Zandvoort, 
lieten als enige herhaal-
delijk weten niet mee te 
gaan in deze integratie. Het 
NRK besloot het lidmaat-
schap van deze afdelingen 
op te zeggen, omdat de  

heeft het gemeentebestuur 
aangegeven dat de actie 
van de VWA niet door hen 
is geïnitieerd. Gezien het 
relatief grote aantal bekeu-
ringen is het waarschijn-
lijk dat de VWA regelmatig  
in Zandvoort controles zal 
houden.

De verbouwing van het Rode Kruisgebouw gaat door

Verschillende hulpdiensten waren ter plaatse en werkten samen

en startte de reanimatie van 
het Duitse meisje. Vrij snel 
daarna kwamen de reddings-
brigades van Bloemendaal 
en IJmuiden, de politie en de 

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

www.seaoptiek.com
Vrijdag koopavond

GRATIS zachte contactlenzen  
laten aanmeten en een maand  
GRATIS uitproberen  

inclusief vloeistof?
Dat kan natuurlijk bij 

SEA OPTIEK!!!
Graag tot ziens!

brandweer om hulp te ver-
lenen. De brandweer neemt 
met dit soort grootschalige 
calamiteiten de coördinatie 
ter plaatse over. Ook wer-
den de burgemeester en de 
persvoorlichter van de poli-
tie ingeseind omdat al snel 
duidelijk was dat het om 
een groot ongeluk ging. De 
twee slachtoffers die er het 
slechts aan toe waren wer-
den zo snel mogelijk naar 
de ambulances vervoerd in 
voertuigen van de ZRB. 

Aan de actie werd deelgeno-
men door 6 ambulances, de 
traumahelikopter, de politie-
helikopter, een zestal brand-
weervoertuigen waaronder 
een commandocontainer en 
diverse voertuigen van de 
Zandvoortse, Bloemendaalse 
en IJmuidense reddings-
brigades.

Courant 
Zandvoortse 

3 15115Actueel Actueel Jazz Sport
Antieke ramen
Agatha kerk
vernield

Zandvoort
heeft eigen
Poppentheater

Festival heet
voortaan Jazzfestival
Zandvoort

Britse raceklasse
voelt zich thuis
op Zandvoort
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Het wekelijkse nieuwsblad 
voor Zandvoort en Bentveld
www.zandvoortsecourant.nl Zie onze advertentie op de achterpagina 

De Mannetjes

Mag Rode Kruis
wel rood blijven?

‘Ach, elk huisje heeft 
zijn kruisje’

Weten of er monumentenvergunning is 
aangevraagd? Kijk op pagina 14

vervolg op pagina 3
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familieberichten
Strandpaviljoen Club Nautique het hele jaar geopend 

van 9.00 tot 24.00 uur voor ontbijt, lunch, diner en een  
unieke locatie voor bedrijfsbijeenkomsten, bedrijfsuitjes,  

trouwen, recepties, en andere feesten.

Voor reserveringen bel 023 -  571 57 07

waterstanden

www.clubnautique.nl

Algemene uitvaartbegeleiding Zandvoort
Omdat u voor kwaliteit kiest!

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

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

Dag en nacht bereikbaar

023 -7515 666
Gevestigd in Zandvoort

Evert H. Schweitzer
Voor een stijlvolle en verzorgde uitvaart

UITVAARTZORGCENTRUM ZANDVOORT
Tollensstraat 67, 2041 PR  Zandvoort.

Telefoon (023) 571 32 78.
www.uzn-nederland.nl

UITVAARTCENTRUM HAARLEM
Parklaan 36, 2011 KW  Haarlem.

Telefoon (023) 532 87 50.
www.uitvaartcentrumhaarlem.nl

Sinds 1992
uw uitvaartondernemer in Zandvoort.
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Protestantse gem. Zandvoort
10.00 uur Mevr. ds. R.M.M. Hoogewoud-Verschoor
uit Haarlem - www.kerkzandvoort.nl
RK Parochie St. Agatha
10.30 uur Mevrouw M. Wassenaar - www.aap-parochies.nl
RK Parochie Antonius & Paulus
10.30 uur Pastor D. Duijves

kerkdiensten - a.s. zondag 

burgerlijke stand
17 juli - 23 juli 2010
Geboren:
Sensi Silver Ewi, dochter van: Korstanije, Michiel Sebastiaan 
en: Huta Galung, Talitha Ewi.
Ondertrouwd:
Ludenhoff, Manfred Frederik en: van Beem, Constance.
Overleden :
Sierhuis, Ida Francisca, oud 98 jaar.
Fortgens geb. Smal, Theodora, oud 96 jaar.
Bakker, Jan, oud 90 jaar. 
Bourgonje, Anna Maria, oud 77 jaar.
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De vijfmanformatie Trio 
Los Dos speelde op het 
Dorpsplein voor Yanks 

door Nel Kerkman

De Agathakerk in Zandvoort 
is in 1928 gebouwd in de stijl 
van de Amsterdamse School. 
Kenmerken van deze kerk 
zijn de baksteenversiering, 
de sculpturen in natuur-
steen, de horizontale accen-
ten en de glas-in-loodramen 
langs de zijgangen (in de 
Zandvoortse kleuren geel en 
blauw). Het ontwerp is van 

Saloon onvervalste Latijns-
Amerikaanse muziek die 
menigeen aan het bewe-

Pierre Cuijpers, kleinzoon 
van de beroemde architect 
van het Rijksmuseum en 
het Centraal Station in 
Amsterdam. 

De glas-in-loodramen van de 
Katholieke kerk aan de Grote 
Krocht zijn nog uit 1928 en 
hebben zelfs de Tweede 
Wereld Oorlog overleefd. Ze 
geven met invallend zon-
licht een bijzondere sfeer 
aan het fraaie, vernieuwde 
interieur van de kerk. Aan de 
straatzijde zijn de kwetsbare 
ramen beschermd met plexi-
glas maar ook deze zijn ver-
nield en boden daarna geen 

gen bracht. Maar ook de 
band op het podium in de 
Haltestraat van Kees Koek, 
Different Cook, kreeg veel 
bijval. Een uitstekende band 
die begint door te breken en 
die al meerdere keren door 
café Neuf, en nu met disco-
theek Chin Chin samen, naar 
Zandvoort is gehaald.

De sfeer was meer dan goed 
te noemen. De kinderen, 
hun ouders en de gasten 
van Zandvoort die getuige 
waren van het feest wa-
ren allen zeer positief. Men 
genoot van de muziek, of 
dat nu salsa was of niet. 
Gelukkig was het weer, on-
danks de vooruitzichten, 
niet slecht en werd het 
gaande de avond wat druk-
ker in het dorp. 

bescherming meer aan de 
unieke ramen. Ook de smal-
le glas-in-loodramen van 
de kerktoren moesten het 
ontgelden. Of het meerdere 
daders zijn geweest is onbe-
kend. Wat wel bekend is, is 
dat er veel kracht gebruikt is 
om tot deze onzinnige daad 
te komen. Ondertussen zijn 
de plexiglas voorzetramen 
vernieuwd en de glasscher-
ven van de antieke ramen 
zijn naar een glasatelier in 
Haarlem gebracht om de ori-
ginele kleur zo dicht mogelijk 
te benaderen.

Mochten omwonenden of 
passanten iets gehoord of 
gezien hebben van de ver-
nielingen en/of de dader(s), 
dan kunnen zij zich melden 
bij politie Kennemerland, tel. 
0900-8844. Of eventueel 
anoniem via Meld Misdaad 
Anoniem, tel. 0800-7000.

zijn er veel leenhonden in 
Zandvoort. Zo zie ik Klaas 
Koper en Elly Keur elke dag 
met hun leenhond lopen. 
Net zoals wij! Tijdens de va-
kantie van onze oudste doch-
ter logeert de Friese Stabij 
Boris vijf weken bij ons. Hij 
mag lekker loslopen in de 
Zuid-duinen en ravotten met 
andere honden. Duin om-
hoog en rollebollend er weer 
af. Soms komt hij met mod-
derpoten terug want kuilen 
gevuld met regenwater zijn 
z’n favoriet. Na de wande-
ling ligt hij als oud vuil in zijn 
mand. Je ziet hem genieten 
van zijn logeerpartij. 

Het is natuurlijk fijn wan-
neer je iemand kunt vinden 
die voor je dieren wilt zorgen 
als je zelf op vakantie gaat. 
Zo vergeet ik nooit dat ik ooit 
op een goudvisje zou passen. 
Daar is in feite niets aan, je 
geeft voer en dat is het. 
Totdat het visje plotseling de 
geest geeft, dan wordt het 
iets moeilijker. Hoewel? Je 
gaat naar de dierenwinkel en 
koopt een nieuwe. Probleem 
opgelost. Mooi niet want het 
leenvisje had een vlekje op 
z’n rug en de nieuwe niet. 
Ik viel mooi door de mand 
toen de eigenaar vroeg wat 
er met Bluppie gebeurd was. 
Blijkbaar zag het visje er toch 
iets anders uit. Ook het leen-
schildpadje was, na een ont-
snapping in de tuin, nergens 
meer te vinden. We vonden 
hem in de winter terug: zo 
dood als een pier. Gelukkig 
waren dat de enige twee die 
pech hadden. Verder liep het 
met onze leendieren altijd 
goed af.

Vanzelfsprekend zijn we zeer 
alert dat Boris de vakantie 
heelhuids doorstaat. Soms 
luistert hij niet en neemt de 
kuierlatten. Daar is manlief 
niet blij mee. Hoewel we gek 
op Boris zijn, zijn we heel blij 
als we hem straks in 
het ‘Hoge Noorden’ 
kunnen afleveren. 
Met of zonder mod-
derpoten!

Volgens mij…
column

Ne
l K
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km
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Iedere dag geopend voor ontbijt, lunch en diner
Keuken dagelijks 

geopend tot 22.00 uur
Ook voor feesten en partijen bent

 u bij ons aan het juiste adres.
023-5713200

www.beachclubtien.nl

Het Salsafestival dat afgelopen zaterdag op de agenda 
stond, heeft helaas niet helemaal de lading gedekt. Op het 
ene podium waren onvervalste Caribische en Zuid-Ameri-
kaanse klanken te horen, op het andere hele goede mu-
ziek maar niet echt salsa. Deze geluiden waren alom in het 
dorp op te tekenen.

In de nacht van woensdag op donderdag 21 juli zijn meer-
dere glas-in-loodramen van de Agathakerk met brute 
kracht vernield. ’s Ochtends vroeg ontdekten voorbijgan-
gers de vernielingen aan de kerk. Ook het grondspotlicht 
in de stoep (afgedekt met dik glas), dat de kerk bij donker 
verlicht, moest het ontgelden.

Trios Los Dos op het Dorpsplein

Hollandse temperaturen tijdens festival

Glas-in-loodramen Agathakerk vernield

Graag willen wij alle hulpdiensten bedanken 
en iedereen die ons heeft gesteund tijdens en 
na het ongeluk met Dino.

Fam. Van den Horn

nieuwe statuten van de 
landelijke vereniging al-
leen natuurlijke personen 
toestaat lid te zijn en geen 
afdelingen. Verder is het ge-
bruik van het NRK embleem 
in Nederland voorbehouden 
aan één landelijk werkende 
vri jwil l igersvereniging . 
Daarom mogen de drie re-
gionale afdelingen, als het 
aan NRK ligt, in de toekomst 
niet meer mee doen aan ac-
tiviteiten onder de vlag van 
het NRK.

Verbouwing
Ondanks deze vervelende 
kwestie wordt het Rode Kruis 
gebouw aan de Nicolaas 
Beetslaan verbouwd. Het 
voormalige schoolgebouw, 
dat door diverse gebruikers-
groepen wordt bebruikt, 

was al geruime tijd drin-
gend toe aan noodzakelijke 
aanpassingen. Daaronder 
vallen het opknappen en 
uitbreiden van het sanitair 
en toiletgroepen, de keuken, 
de toegang naar de kelder, 
de bestuurskamer en het 
magazijn. Afgelopen weken 
zijn de slopers al aan de slag 
gegaan en het betekent dat 
het gebouw de komende 
maanden niet beschikbaar 
is voor evenementen. De 
verbouwing zal tot ongeveer 
oktober aanstaande gaan 
duren. Tot die tijd zal er voor 
de diverse evenementen en 
gebruikersgroepen, indien 
nodig, een oplossing worden 
gezocht. Het zou natuurlijk 
geweldig zijn wanneer bij 
de heropening toch de Rode 
Kruisvlag in top gaat.
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Strandpaviljoen Boom 11
te Zandvoort
Tel.023-5717580

Op onze ouderwetse manier
Goulashsoep - 3 soorten vlees - Palacinka of

Vissoep - Zeebaarsfilet - Palacinka 

€10,50
Als brunch, lunch of diner. De gehele week door.

Graag tot ziens, fam. Boom

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

Naast onze à la carte kaart :
 driegangen menu voor € 29,50 

 Trio van gerookte zalm,  
gerookte heilbot en Hollandse garnalen 

of
Pastrami van runderbil met een rode  

pesto mayonaise

iii

Biefstuk Hereford met een  
roomsaus van champignons en cognac

of
Blackened zalm met een Provençaalse roomsaus

iii

Dame Blanche

Dinsdag gesloten

Zeestraat 36,  2042 LC  Zandvoort
023-5736680

www.restauranthugoos.nl 

 

 

 

 

Seniorenmenu: € 7,00 
Ma 14-09-09  Gebakken tartaar met gebakken aardappelen en spinazie 

Di 15-09-09  Kibbeling met frites, sla en sausjes 

Wo 16-09-09  Macaroni met een gebakken ei 

Do 17-09-09 Andijvie stamppot met een bal gehakt 

Vr 18-09-09  Vissticks met frites, doperwten en wortelen 

Za 19-09-09  Nasischotel met 1 stokje saté en een gebakken ei 

Zo 20-09-09  Kippotje met frites en sla 

Ma 21-09-09  Gebakken lever met aardappelpuree en rode kool 

Di 22-09-09  Scholfilet met gebakken aardappelen en wortelen 

Wo 23-09-09 Hutspot met warme worst en gebakken spek 

Do 24-09-09  Schnitzel met frites en witlof 

Vr 25-09-09 Gestoofde kabeljauw met aardappelpuree en bloemkool 

Za 26-09-09  Kippenbout met frites en sla 

Zo 27-09-09  Bal gehakt met gebakken aardappelen en bloemkool 

Bestellen voor 11.00 en bezorgd tussen 12.00 en 14.00 uur of eventueel tussen 16.00 en 
17.30 uur.  U kunt ook een plaatsje reserveren in ons restaurant om gebruik te maken 
van het seniorenmenu. Bent u in bezit van de ZandvoortPas, dan krijgt u een toetje 
gratis. 

Brasserie restaurant Harocamo 

Kerkstraat 14  |  023-5712102 

Geen zin om te kokkerellen? Gewoon Harocamo even bellen!
Wij bezorgen voor ieder wat wils, zoals broodjes, saté, 
spareribs, diverse visgerechten of een uitgebreid diner.
U kunt het zo gek niet bedenken!

Let op: Wij bezorgen gratis!
Ook de seniorenmenu’s à € 7,-- en de daghap à € 10,--

  Bel: 5712102 
  kijk voor meer info:
  www.harocamo.nl 

Brasserie restaurant Harocamo 
Kerkstraat 14, 2042 JE Zandvoort
Geopend van 9.00 tot 22.00 uur

Kostverlorenstraat 121, Zandvoort
Telefoon: 023 57 168 41
E-mail: notarissen@zandvoort.knb.nl
openingstijden: ma t/m do 9.00 tot 12.30 u. en 13.30 tot 17.00 u.
 vrij 9.00 tot 12.30 u. en 13.30 tot 16.00 u.

Beste klanten,

Studio Total Care
Potgieterstraat 24
2041 PC Zandvoort
Tel: ( 023 ) 5719633 

Openingstijden:
Dinsdag:  9.00 – 17.30 uur
Woensdag:  9.00 – 17.30 uur
Donderdag:  9.00 – 20.30 uur
Vrijdag:  9.00 – 17.30 uur
Zaterdag:  9.00 – 17.00 uur

Onverwacht groot was jullie belangstelling voor  
mijn zwangerschap en de geboorte van onze dochter Mellanie. 

Wij willen jullie dan ook heel hartelijk bedanken voor alle 
lieve kaarten, bloemen en cadeautjes.

Vanaf 6 augustus sta ik weer geheel voor jullie klaar en  
bent u van harte welkom in de salon.

Liefs Feikje, Ramon en Mellanie
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Recent wilde de gemeente een straat flink onder handen 
nemen; putten zuigen, straat vegen etc. Van tevoren waren 
er borden geplaatst met verzoek de auto’s weg te halen. 
Helaas bleek op de bewuste dag dat het merendeel van de 
bewoners kennelijk geen behoefte heeft aan een dergelijke 
actie, gezien het feit dat talloze auto’s onwrikbaar op hun 
plekje bleven. Met als resultaat: half werk en teleurgestelde 
schoonmakers.
Jammer! ZANDVOORT SCHOON!? kan alleen maar werken 
als het van twee kanten komt. 

ZANDVOORT SCHOON!? gaat niet vanzelf…

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 heeft een poppentheater
Donderdagavond was het dan zover. Kunstenaar Hilly  
Jansen opende het poppentheater Rekreade in het  
Zandvoorts Museum. De grote wens van Wendy Jacobs en  
Maaike Cappel is hiermee een feit geworden. Zandvoort 
heeft voor de kinderen een nieuwe attractie erbij.

Hilly Jansen verrichtte de opening

De poppen aan het werk

door Nel Kerkman

Wendy en Maaike haal-
den in april 2010 bij het Tv-
programma ‘Gaan we doen’ 
het meeste aantal stemmen 
op en wonnen daarbij een 
geldbedrag om hun harte-
wens te vervullen. Alleen 
een geschikte ruimte om het 
poppentheater te plaatsen 
was er nog niet. Na goed zoe-
ken bleek het bovenzaaltje in 
het Zandvoorts Museum dé 
geschikte ruimte te zijn en 
waren de contacten met de 
beheerder van het museum, 
Sabine Huls, positief. In sep-
tember gaat het theater of-
ficieel van start. 

Rekreade
Na het volksdansen, georga-
niseerd door het enthousi-
aste vrijwilligersteam van de 
Rekreade, werden de kinde-
ren getrakteerd op een eer-
ste voorstelling. In haar ope-
ningswoord gaf Hilly Jansen 

de initiatiefneemsters een 
pluim voor hun doorzettings-
vermogen. Daarna overhan-
digde ze twee eigengemaak-
te poppen als decoratie in het 
theater. Na het doorknippen 
van het lint mochten de kin-
deren naar binnen. Echter de 
opkomst was zo groot dat er 
niet één maar twee voorstel-
lingen werden gegeven. De 
wachtende kinderen gingen 
nog een keer volksdansen en 
de uitbater van het Wapen 
van Zandvoort trakteerde 
iedereen spontaan op een 
hapje en drankje. Ook de 
overheerlijke ‘knoisies’, te 
koop bij het museum, von-
den gretig aftrek.

Brandtrap
Het theater biedt plaats aan 
30 kinderen en het thema 
van de gezellige voorstel-
lingen wisselt voortdurend. 
Langs de wanden van de 
sfeervolle ruimte staan op 
schragen de op schaal ge-
maakte Zandvoortse gebou-
wen, gemaakt op initiatief 
van de heer Weeda en de 
Bomschuitbouwclub. De ver-
lichting, microfoons, geluid-
boxen, poppenkast en pop-
pen zijn aangeschaft met het 
gewonnen geld. De ruimte 
is onlangs voorzien van een 
brandtrap en is dus volkomen 
veilig. Het museum is rol-
stoeltoegankelijk, kinderen in 
een rolstoel kunnen gebruik 
maken van de traplift. Tijdens 
de voorstelling is er de mo-
gelijkheid voor ouders en 
begeleiding om een kijkje te 
nemen in het museum waar 
wisseltentoonstellingen en 
de Zandvoortse cultuur ten-
toongesteld staan. 

Het poppentheater Rekreade 
is vanaf september iedere 
eerste en derde woensdag-
middag van de maand van 
13.30 uur tot 14.15 uur ge-
opend. De kosten zijn voor 
kinderen 50 cent en begelei-
ding betaalt € 1. Reserveren is 
mogelijk via poppenkastrek-
reade@hotmail.com.

dingsmuur is omgevallen. In 
opdracht van CV Watertoren 
wordt er nu een onderzoek 
gedaan. Zodra de situatie 
weer veilig is, worden de hek-
ken weer verwijderd.

Migraine

Na 4 weken afwezigheid is 
Madame Migraine gelukkig 
weer terug op het Kerkplein. 
Je zou er bijna hoofdpijn 
van krijgen bij het zien van 
de lege sokkel. In eerste in-
stantie dachten wij aan ko-
perdieven, maar bij navraag 
bij de gemeentevoorlichter 
werden we snel gerustge-
steld. Een vrachtwagen had 
Madame aangereden en 
daarvoor moest ze naar 
een restaurateur om 
opgeknapt te worden. 
Inmiddels zit ze weer op 
haar sokkel en proost ze, 
met een geheimzinnige 
glimlach, op haar voor-
spoedige terugkomst.

Mooiste pand van 
Nederland 
Het SBS monumentenpro-
gramma ‘Het Mooiste pand 
van Nederland’ was een 
groot succes. Er keken bijna 1 
miljoen kijkers naar de finale, 
waarin een pand in Rheden 
met 1 miljoen euro van de 
BankGiro Loterij werd geres-
taureerd. In het najaar gaat 
een nieuwe reeks bij SBS van 

start. Men is op zoek naar 
panden die dringend aan 
restauratie toe zijn. Ook in 
Zandvoort zijn er beslist di-
verse panden die daarvoor 
in aanmerking komen, te 
denken valt aan de water-
toren en/of De Krocht. Of 
misschien weet u een an-
der pand wat ongeveer een 
miljoen euro kan gebruiken 
voor het herstel? En ook 
belangrijk: krijgt het pand 
daarna mogelijk een pu-
blieke bestemming? Meldt 
deze panden aan bij info@
heemschut.nl onder ver-
melding van ‘Het Mooiste 
Pand van Nederland’.

Kunst- en boekenmarkt
Voor de derde keer 
organiseerde Koos 
Beemsterboer de klein-
schalige kunst- en boeken-
markt. Normaliter staat 
deze op het Gasthuisplein, 
echter dit keer werd het 
Raadhuisplein gekozen 
voor de markt omdat deze 
plek meer bezoekers trekt. 
Ook de muzikale toevoe-
ging van het muziekpavil-
joen is een goede combi-
natie met de kunstmarkt. 

Goedkoop

Het muziekpaviljoen op 
het Raadhuisplein, wat in 
de volksmond ook wel de 
parkietenkooi wordt ge-
noemd, is niet alleen in trek 
voor muziekvoorstellingen. 
Het is een droge én goed-
kope plek om je slaapzak 
uit te rollen om een tukkie 
te doen. Of het gesnurk ook 
muzikaal klonk dat weten 
we niet.

Vervolg Iepziekte
Vorige week stond er een 
oproep in deze rubriek om 
alert te zijn voor de iep-
ziekte. De Zandvoorter van 
het Jaar en dorpsomroeper 
Klaas Koper schreef ons 
het volgende: “Het blijkt 
dat er weer veel iepen be-
smet zijn geraakt. Voor mij 
is dat niet zo verwonder-
lijk, gezien de bestrijding 
die niet voldoende wordt 
uitgevoerd. Hierbij een 
praktijkvoorbeeld: Vele 
jaren geleden trokken de 
iepziektebestrijders door 
ons dorp en alle zieke bo-
men werden voorzien van 
een grote gele stip. De ei-
genaren van deze bomen 
ontvingen een gemeente-
lijk schrijven dat zij deze 
gemerkte bomen moesten 
verwijderen, deden zij dat 
niet dan zou de gemeente 
dit doen op kosten van de 
eigenaar. Het toeval wil dat 
twee overburen van mij ge-
merkte bomen in hun tuin 
hadden staan. Buurman A 
in de Koninginneweg heeft 
voor heel veel kosten de 
twee volwassen iepen la-
ten verwijderen, buurman 
B, (Kostverloren straat) deed 
niets! Deze boom staat er 
nu al jaren, compleet af-
gestorven en niemand van 
de gemeente heeft ooit 
gecontroleerd of deze be-
smette boom binnen de 
gestelde termijn is verwij-
derd. Helaas sterven door 
dit beleid steeds meer van 
onze mooie iepen af.”

Hekken
De watertoren is onlangs 
omring door hoge ijzeren 
hekken. Zou er dan eindelijk 
een begin gemaakt worden 
om iets met dit gebouw te 
gaan doen? Maar het blijkt 
dat de hekken daar preven-
tief zijn neergezet omdat 
(maanden terug) aan de 
achterkant een afschei-
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APK KEURING
Alle merken vanaf € 29,-

vraag naar de voorwaarden

Bij grote beurt gratis!

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

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

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

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

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

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

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

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

Het is weer zomervakantie.
Veel van onze vaste bezorgers zijn 

in deze periode op vakantie. 

Daarom zijn wij op zoek naar invallers 
die tijdelijk een wijk willen verzorgen.

Dus, ben je op zoek naar 
een leuke zakcent voor de zomer?

Word dan vakantiebezorger 
van de Zandvoortse Courant!

Bel 06-1139 1478 
of mail je gegevens naar: 
info@zvo-verspreiders.nl

DORSMAN.NL OF 023-5714534

Inboedelverzekering
Snel en goed geregeld

5 tips van Lukon Tweewielers 
om diefstal te voorkomen:

Voor meer informatie en een goed advies kun je terecht bij:

Lukon Tweewielers
De scooter specialist

Kochstraat 8 Zandvoort - Tel. 023 - 5716504

Voor persoonlijk advies en begeleiding in relaties 
(partners en ouder/kind). 

Praktisch, kortdurend en doeltreffend.

Eerste consult 15% korting 
Ab van der Neut - psycholoog NIP

 06 31393790 • info@abvanderneut.nl 

1. Laat je motor of scooter nooit onbeveiligd achter
“Bijna altijd” goed op slot kan één keer te weinig zijn. Dus stop ook bij het tankstation 
je motor of scooter op het stuurslot en stop de sleutels veilig in je zak.

2. Let op je sleutels
Laat je sleutels niet in het openbaar slingeren, of in een onbeheerde jas zitten.

3. Stal je tweewieler thuis op een veilige plek
Zet, als het kan, je motor of scooter thuis in een afgesloten schuur of garage en  
zet hem ook daar goed op slot. Om het dieven extra moeilijk te maken, zorg je voor  
een ART-gekeurd vloer- of muuranker.

4. Kies voor een goed zichtbare parkeerplek en veranker je tweewieler
Kies een parkeerplek die goed in het zicht ligt en veranker je motor of scooter aan  
bijvoorbeeld een aanbindoog, een stevig hek of een lantaarnpaal.

5. Gebruik een slot met ART-keurmerk
Kies een slot met een keurmerk van Stichting ART. Dat is in veel gevallen ook een  
voorwaarde voor een diefstalverzekering. Als je zo’n slot koopt bij de aanschaf van  
je motor of scooter, geldt de erkenning gedurende de hele looptijd van de verzekering.

Mental Coach
Ab van der Neut
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SpotlightS

Lieve Donny

Bedankt!
Jij bent 
onze held.
Nee, onze 
superheld!

Opa en oma

evenementen agenda

30  Santekraampie - Afsluitend feest Rekreade. 
 Kerkplein, 11.00-14.00 uur

31  Swingsteesjun - Strandfeest voor 25+ bij Riche 
aan zee, aanvang 21.00 uur

1  Muziekpaviljoen - Samba Tula-band, 13.30 - 16.00 uur

6  Jazz in de kroeg

7 Jazzfestival - Centrum Gasthuisplein , 19.00 - 01.00 uur

8 Jazz op het strand  

8 Zomermarkt - Centrum Zandvoort 

14 Strandschaaktoernooi - paviljoen 16 Meijer aan zee

14+15 Dutch Power Pack - Circuit Park Zandvoort 

15  Muziekpaviljoen - ZFM Zandvoort Zomertour, 
13.30 – 16.00 uur

15 Orgelconcert - door W.J. Cevaal. Protestantse kerk, 
aanvang 15.00 uur

20-22 Culinair Zandvoort - Gasthuisplein 

21+22 Nam Rem Race - thv watersportvereniging 

t/m 8-8 Eva's Huis - Expositie ‘Kaders en vatbaar geluk’, 
 Zandvoorts Museum 

t/m 28-8 Kunst met een grote K - Expositie 'Op golven 
van muziek'. Agathakerk, iedere zaterdag van  
14.00 tot 17.00 uur 

juli

Augustus

VVV Zandvoort: 7 dagen per week geopend!

Veel dorpsgenoten zijn of gaan binnenkort met  
vakantie. Sommige in eigen land, anderen (heel) 
ver weg. In een korte serie vragen wij wekelijks een 
dorpsgenoot naar zijn of haar vakantie-ervaring.

Hoe was de vakantie? 
De natuur in Noorwegen is 
schitterend. De mensen zijn 
vriendelijk en het eten is 
heerlijk. Kortom alle ingre-
diënten voor een prachtige 
vakantie!

Leukste ervaring? 
Na een fantastische rit door 
Zweden en Finland bereikten wij de Noordkaap, 
het meest noordelijk gelegen punt in Europa. Er  
is, naast het prachtige landschap, veel te doen.  
Zo hebben wij er in een zodiac koningskrabben  
gevangen die daarna op traditionele wijze in een 
Sami tent voor ons zijn klaargemaakt. Heerlijk!

Deze rubriek is mede mogelijk gemaakt door: 

Welkom thuis!

Wie : Tjeerd Klik & Marieke Beugel
Bestemming : Noorwegen, Zweden en Finland
Reisduur : 5 - 26 juni 2010

dochters van Dennis en Paola Spolders - Limat
Zusjes van Carlijn

Koninginneweg 6 - 2042 NL Zandvoort
Mama en de meisjes rusten van 12:00 t/m 16:00 uur

Geboren: 
23 juli 2010

Josefien en Feline 

Mooie prijzen voor winnaars

Theatre sur la Plage Landelijke tuinvlindertelling 

Zaterdag werden de prijzen die Radio Stiphout had  
verbonden aan hun actie/prijsvraag rondom het WK  
voetbal in Zuid-Afrika aan de winnaars overhandigd. 
Owen Stiphout maakte een drietal Zandvoorters zeer  
blij met werkelijk schitterende prijzen.

Strandpaviljoen Bruxelles aan Zee presenteert voor het eerst 
in de geschiedenis ‘Theatre sur la Plage’, oftewel Theater op 
het Strand. Van 1 tot 18 augustus is er op het strand plaats 
voor film, muziek, theater, comedy en lekker eten.

Iedereen ziet wel eens vlinders in zijn tuin. Door ze te tellen,  
kun je meten hoe het met de natuur in je omgeving gaat. 
Die cijfers zijn belangrijk, want dagvlinders reageren snel 
op het milieu en op klimaatverandering. 

De winnaars van de WK actie

Een Distelvlinder | Foto: Kars Veling

De eerste prijs, een Tv-beamer 
met scherm was voor voet-
balkenner bij uitstek Roderick 
Fransen. Niet geheel toeval-
lig werd zijn moeder Aadje 
prachtig tweede en kreeg een 
iPod dockingstation. Zij had 
haar zoon op de prijsvraag 

10 avonden de lekkerste films met onder andere een Franse 
week met ‘Trois Couleurs’; Blue, White & Red en Delicatessen. 
Zeven films zijn gratis te bekijken, drie films zijn in combi-
natie met een uitstekend 3 gangen diner voor slechts € 25 
entree te bezoeken. Op 7 augustus is het de hele dag Comedy 
Express.

1 augustus Afternoon Lounge 17.00 uur (gratis)
 Filmdiner: Big Night 20.00 uur. Entree € 25
3 augustus Film: Trois Couleurs – Bleu, 21.30 uur (gratis)
4 augustus Film: Trois Couleurs – Blanc, 21.30 uur (gratis)
5 augustus  Film: Trois Couleurs - Rouge 21.30 uur (gratis)
7 augustus Comedy Express (onderdeel van Theatre sur la 

plage) Entree € 10. 
 Er vinden de hele dag en avond optredens plaats 

van onder andere Roel C. Verburg, Bas Birker, Arjen 
van Wifferen, Soula Notos, Cristian Pielich en vele 
anderen.

8 augustus Muziek: La Gaité, chansons voor iedereen 
 17.00 uur (gratis)
 Filmdiner: Delicatessen 20.00 uur. Entree € 25
10 augustus Film: Blade Runner - The Final Cut 21.30 uur (gratis)
11 augustus Film: Crash 21.30 uur (gratis)
12 augustus Filmdiner: The Cook, The Thief, His Wife and Her  
 Lover 20.00 uur. Entree € 25
13 augustus Ambiance: DJ/VJ 21.00 uur (gratis)
17 augustus Film: O Brother Where Art Thou 21.30 uur (gratis)
18 augustus Film: Lock Stock and Two Smoking B

Door de koude winter en 
het warme voorjaar was 
2009 een goed jaar voor 
de Nederlandse vlinders. 
Helaas betekent dit niet 
dat het goed gaat met de 
vlinders. Want als we naar 
het langjarige gemiddel-
de kijken, gaan veel soor-
ten hard achteruit. En dat 
geldt ook voor de ‘gewone’ 
tuinvlinders: de citroen-
vlinder en de dagpauw-
oog bijvoorbeeld, hebben 
het zwaar. 

geattendeerd. De derde prijs, 
een draagbare fotoprinter, 
was voor Martijn Paap, die 
in eerste instantie dacht dat 
hij in de maling werd geno-
men. Alle winnaars namens 
de Zandvoortse Courant ge-
feliciteerd.

Tuinvlindertelling 
Meedoen met de tuinvlinder-
telling is heel gemakkelijk! Tel 
op 31 juli en 1 augustus de vlin-
ders in je eigen tuin. Het maakt 
niet uit of je de vlinders op een 
bloem ziet of fladderend door 
de lucht. Belangrijk is wel dat je 
niet twee keer dezelfde vlinder 
telt. Schrijf daarom alleen het 
grootste aantal vlinders op die 
je op eenzelfde moment ziet. 
Op de website www.vlinder-
mee.nl kun je de vlinders die 
je geteld hebt doorgeven. 



Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week 
Maak elke 
woensdag,
donderdag en 
vrijdag gebruik 
van de 4 = 2 
actie en dage-
lijks van onze 
dagschotel

Hartelijk welkom in het

www.wapenvanzandvoort.nl 
Gasthuisplein 10

2042 JM Zandvoort 
Tel.: 023-8223780

Maandag en dinsdag gesloten

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

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

Wist u dat wij ook
een grote sortering

zon/regen hoedjes hebben?
www.de-bode.nl

Pashouders 5% korting

 Hele maand augustus voor Pashouders:

Mager Rundergehakt
Heel kilo € 5,95
kijk ook eens op onze website:

www.slagerijhorneman.nl

Smaaq Smeuïg Pikant 
Ja…....heerlijk romig 

en toch pikant!
500 gram: Nu slechts € 4,99

TEGOEDBON 
VOOR 1 GRATIS 

ZANDKORREL

Bestel nu de ZandvoortPas 2010

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 vanaf 1 januari 2010 tot en  
met 31 december 2010.

Uw op naam gestelde ZandvoortPas 
wordt, tezamen met een welkomstkado, 
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.

Voor Pashouders:
10% korting op alle ritten
(behalve actieritten)
023-8885588

Kabel-internet/adsl installateur
helpt bij alle
PC-PROBLEMEN.
Advies en aanleg (draadloos) netwerk.
Ook avonden/weekend.
Rep-it, totaalservice voor
computergebruikers.
023-5719666 of 06-44696001.
Met garantie en KvK.

Startaanbieding:
Pashouders 25% korting

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

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

ZandvoortPas houders 10% korting

Voor persoonlijk advies en begeleiding in relaties 
(partners en ouder/kind). 

Praktisch, kortdurend en doeltreffend.
Eerste consult 15% korting 

Ab van der Neut - psycholoog NIP
 06 31393790 • info@abvanderneut.nl 

Mental Coach
Ab van der Neut



Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week 

Algemeen:
Autobedrijf Zandvoort - K. Onnesstraat 
Taxicentrale Fred Spronk - 023-8885588
Psychologiepraktijk Ab van der Neut - 
06-31393790

Winkeliers: 
Bruna Balkenende - Grote Krocht
Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht
Kaashuis Tromp - Grote Krocht
Slagerij Horneman - Grote Krocht
Slagerij Vreeburg - Haltestraat

Verzorging en vrije tijd: 
Foto Menno Gorter - Grote Krocht
Massage bij Rosa - www.massagebijrosa.nl
Plony’s Haarwinkel - Kosterstraat
Toerkoop Reisbureau - Grote Krocht

Mode en trends: 
Belli E Ribelli Kinderkleding - Haltestraat
Bibi for Shoes - Kerkstraat
Blitzkickers - Haltestraat 61A
Graveer een keer - 023-888 77 58
Sea Optiek - Haltestraat
Walk of Fame - Bakkerstraat 2A

Wonen en onderhoud:  
Avenue Living & Giving - Kerkstraat
De Bode woonaccessoires - Kerkstraat
Koene Cleaning Service - 06-1432444
Medina woninginrichters - Haltestraat 
Marlène Sjerps Internet - 06-18868837
Versteege’s IJzerhandel - Pakveldstraat
Rep-it - 023-5719666 / 06-44696001

Horeca: 
Harocamo - Kerkstraat
Het Wapen van Zandvoort eten en drinken - 
Gasthuisplein 
Mollie & Co Restaurant - Verlengde Haltestraat
Open Golf Zandvoort - Duintjesveldweg 
Zaras, Café Restaurant - Haltestraat

Lijst van deelnemende bedrijven 
(in alfabetische volgorde) 

Medina Woninginrichters 

www.medina-woninginrichting.nl

023-531 78 40 
Haltestraat 56
2042 LP Zandvoort

Aanbieding voor de maand juli: Vouwgordijnen, 
alle merken, gratis meten, gratis plaatsen 10% korting.

(Vouw)gordijnen	 Tapijt
Vitrages	 Vinyl
Luxaflex	 Laminaat
Zonwering	 Parket

Ondernemers opgelet:
Meedoen aan de ZandvoortPas 
vergroot uw vaste klantenkring

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

 Enkele voordelen voor u op een rijtje:
•  Ruim 1000 huishoudens zijn in het bezit van een zandvoortpas
•  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.zandvoortsecourant.nl/zandvoortpas
•  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…)
•  Ter ondersteuning zijn gratis toonbankstandaards en/of raamschildjes verkrijgbaar,  
 waarop u zelf uw ZandvoortPas aanbiedingen kenbaar kunt maken
•  Vraag naar de zeer voordelige tarieven en de uitgebreide mogelijkheden 

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

10% korting
op tijdschriften

Op vertoon van de ZandvoortPas in de maand augustus

Plony’s
Haarwinkel

Speciale augustus actie: Ieder 2e overhemd

10 euro korting! 
m.u.v. afgeprijsde artikelen

    Walk of Fame

Bakkerstraat 2A, Zandvoort - 023-5735902
Geopend van dinsdag t/m zondag 

van 10.00- 19.00 uur
www.walkoffameshirts.nl
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Weer

Temperatuur

Max 19 21 20 21

Min 14 14 15 14

Zon 45% 60% 35% 60%

Neerslag 75% 30% 45% 45%  

Wind wnw. 4 wzw. 4 wzw. 4 zw. 4

Voorlopig wisselvallige  
zomertrend 

Het weekend weerbericht van zandvoort en omgeving

Door deze verschuiving van 
de weersbepalende drukge-
bieden komt er meer ruimte 
voor koelere en onstabiele 
instroom uit het westen 
of noordwesten. Ook ligt 
de straalstroom (krachtige 
windbundel op circa 9 kilo-
meter hoogte) sinds lange 
tijd vrijwel boven onze 
hoofden. De maxima liggen 
deze donderdag tot en met 
zondag veelal rond de 20 
graden in het Zandvoortse. 

De zon maakt minder 
uren dan we gewend zijn 
geweest de afgelopen 
pakweg zes weken en het 
strandweer is niet meer 
ideaal te noemen. Soms 
weten enkele regengebie-
den, of losse buienclusters, 
tot onze contreien door te 
dringen. Het blijft tot en 
met het weekeinde (en ook 
daarna nog) vrij koel voor de 
tijd van het jaar. 

Ondanks de toegenomen 
wisselvalligheden blijft de 
zon het toch nog wel goed 
doen op de momenten 
tussen die paar buien of 
regenperioden door. Het 
water van de Noordzee 
(ruim 18 graden inmid-
dels) en met name ook het 

IJsselmeerwater is flink 
opgewarmd de afgelopen 
warme periode. Dit soort 
bijna lauwe watertempera-
turen kunnen ook het weer 
in onze regionen extra par-
ten spelen. In combinatie 
met een koude bovenlucht 
kunnen de buien makke-
lijker ontstaan boven zee 
en met een noordwester 
ver landinwaarts drijven. 
Een extra impuls kunnen 
die buien dus krijgen la-
ter deze week wanneer 
de bovenlucht ook verder 
afkoelt. 

Mogelijk vangt na 7-8  
augustus weer een aanmer-
kelijk warme(re) en stabiele 
periode aan. Je ziet vaak dat 
het rond 10 augustus (zeer) 
warm is in Nederland. De 
hoogste augustustempe-
raturen worden vaak rond 
de negentiende bereikt. 
Ook vorig jaar was dat het 
geval. Op de grens met 
België werd het toen ruim 
37 graden. Bentveld haalde 
tot ruim 33 graden in een 
beschutte tuin. 

Meer weer is er op www.
weerprimeur.nl

weerman Marc Putto 

De droogte zal deze week niet echt meer een item  
zijn, want de wisselvalligheid is soms met nadruk 
aan zet in Zuid-Kennemerland. De uitloper van het  
zomerminnende Azorenhoog, die de afgelopen weken 
steeds zo vriendelijk was om het weer bij ons in positieve  
zin te beïnvloeden, trekt zich steeds meer terug op  
de Atlantische Oceaan.

 Do. Vr. Za. Zo. 

Pluspunt Zandvoort
Flemingstraat 55

023. 574 03 30
www.pluspuntzandvoort.nl

Open middag: 
vrijdag 3 september 16:00 - 20:00 uur

Veel docenten aanwezig. U kunt actief kennis 
maken met een deel van het cursusaanbod

Improvisatie Toneel (theatersport)
Maandag 20:00 – 22:00 uur 20 september t/m/13 december

Bridge voor beginners
Maandag 20:00 – 22:30 uur 20 september t/m 29 november

Spreken in het openbaar
Maandag 19:30 – 22:00 uur 18 oktober t/m 13 december

Peuters in Beweging 2 t/m 4 jaar
Samen met je (groot)ouders de wereld spelenderwijs verkennen
Woensdag 9:30 – 10:30 uur 22 september t/m 1 december

Schermen 8 t/m 12 jaar
Woensdag 16:00 – 17:00 uur 22 september t/m 15 december

Website bouwen voor Kids
Vrijdag 16:00 – 17:30 uur 10 september t/m 22 oktober

Digitale Fotobewerking voor Kids
Vrijdag 16:00 – 17:30 uur 5 november t/m 10 december

Faalangst Training 9 t/m 12 jaar
Maandag 15:30 – 17:00 uur 20 september t/m 29 november
 
Sociale Vaardigheden 6 t/m 9 jaar
Dinsdag 15:30 – 17:00 uur 21 september t/m 30 november

Workshop numerologie
Maandag 13:00 – 16:00 27 september

Omgaan met hyperventilatie / stress
Dinsdag 19:00 – 22:00 uur 28 september t/m 12 oktober

Yoga Actief
Dinsdag 10:00 – 11:30 uur
20:00 – 21:30 uur 5 oktober t/m 14 december

Hatha Yoga
Vrijdag 11:00 – 12:00 uur 24 september t/m 17 december

Spaans Beginners
Woensdag 19:00 – 20:30 22 september t/m 15 december

Spaans Beginners III en IV (licht gevorderd)
Woensdag 20:30 - 22:00 22 september t/m 15 december

Franse Conversatie I
Donderdag 16:45 – 17:15 30 september t/m 16 december

Franse Conversatie II
Donderdag 15:00 – 16:30 30 September t/m 16 december

Website bouwen en onderhouden 
(hiervan hebben we ook een kindercursus)
Woensdag 20:00 - 22:00 15 september t/m 20 oktober

Digitale fotobewerking 
(hiervan hebben we ook een kindercursus)
Donderdag 20:00 – 22:00 16 september t/m 21 oktober

Houding en Conditie op muziek 55 plus
Donderdag 14:30 -15:30 uur 23 september t/m 16 december
Na afloop is er gezamenlijk theedrinken

voor meer informatie en inschrijfformulieren: 
www.pluspuntzandvoort.nl
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De informatie pagina van de sportraad
www.sportinzandvoort.nl

Afgelopen seizoen kende Lions 
een aantal kampioensteams 
waaronder het eerste heren-
team, dat ook komend seizoen 
in dezelfde samenstelling zal 
gaan spelen. Ook krijgt het 
team een ‘echte’ trainer/coach. 
Oud-lid en ervaren basketbal-

Al een paar jaar zijn bevlo-
gen trainers aan het werk om 
Zandvoortse meiden de elemen-
taire beginselen van het mooie 
voetbal aan te leren en gestaag 
zag het bestuur de dameskant 
groeien. Nu heeft een aantal en-
thousiaste seniorendames, vanaf 

ler Dave Kroder (zoon van) zal 
de trainingen gaan leiden en de 
strategie van de wedstrijden be-
palen. Een zeer welkome aanvul-
ling dus. Door hun titel konden de 
Zandvoortse heren promoveren 
naar de 2e klasse en er bestaat 
zelfs nog een kleine kans dat er 

de leeftijd van circa 20 jaar, zich 
aangemeld om een eerste team 
op te richten en ze krijgen alle 
medewerking van SV Zandvoort. 
Om een team te kunnen vormen 
zijn toch zeker circa 16 of 17 speel-
sters nodig en dat aantal is nog 
niet bereikt. 

Lions-teams hoog ingedeeld SV Zandvoort gaat voor damesvoetbal
Basketbalvereniging The Lions staat voor een mooi seizoen. 
Maar liefst drie teams zullen in hoge regionale competities 
gaan spelen. Het eerste herenteam is dit jaar ingedeeld  
in de 2e Rayonklasse, het eerste damesteam in de 1e 
Rayonklasse en het jongensteam U18 speelt in de  
hoogste combinatieklasse, een combinatie van rayon 
Amsterdam en rayon Noord-Holland.

De enige Zandvoortse voetbalvereniging die er nog is,  
SV Zandvoort, krijgt nu ook een senioren damesteam. Ten 
minste, als er nog een paar dames (en dat hoeven niet per 
sé alleen maar Zandvoortse dames te zijn!) genegen zijn  
om zich hiervoor aan te melden en de stoute ‘kicksen’ aan te 
trekken. Het damesvoetbal neemt nu dus ook in Zandvoort een  
duidelijke vlucht.

Tevens kunnen er in de jeugd-
afdeling ook nog meisjes 
geplaatst worden in diverse 
leeftijdsklassen. Zij zullen in 
de toekomst de basis gaan 
vormen voor de continuï-
teit van de damesafdeling. 
Uiteraard mogen ook heren 
en jongens zich aanmelden 
want er is volop gelegenheid 
om de edele voetbalsport bij 
SV Zandvoort te beoefenen. 

De club beschikt over een 
viertal grasvelden en een 
kunstgrasveld. Alle leeftijds-
klassen worden onder lei-
ding van een gediplomeerde 
trainer getraind. Ook heeft 
SV Zandvoort een aantal 
zaalvoetbalteams die hun 
thuiswedstrijden in de Korver 
Sporthal spelen. De vetera-
nen spelen zelfs alle wed-
strijden in de sporthal. Meer 
informatie kunt u verkrijgen 
via www.svzandvoort.nl.

een plaats vrijkomt in de 1e klasse.

De dames hebben het vorig jaar 
zwaar gehad maar ook daar zijn 
de geluiden vooralsnog positief. 
Blessures zijn voorbij en de neu-
zen staan weer een richting op. 
Misschien dat onze plaatsgeno-
tes zich weer bij de eerste vijf 
kunnen spelen, een plaats die 
Lions waard is.

Lions kent een groot aantal 
jeugdspelers die allen door zeer 
enthousiaste en ervaren trai-
ners getraind worden in het zeer  
dynamische basketbalspel. De 
trainingsmiddagen en –avonden 
zijn op maandag en woensdag in 
de Korver Sporthal en op woens-
dag en vrijdag in de Prinsessehal, 
zolang die er nog staat. Als de 
nieuwe zaal in het Louis Davids 
Carré open gaat, worden de  
trainingen daar verzorgd. Meer 
informatie daarover vindt u op 
www.thelions.nl.

Live 
de Ruud 

Jansen band

www.cafefier.nl
Haltestraat 32, 2042 LN  Zandvoort

Jazz in de kroeg 
2010 

Vrijdag 6 augustus
vanaf 20.30 uur

Jazzfestival Zandvoort
Op 6, 7 en 8 augustus staat Zandvoort weer bol van de 
jazz en aanverwante muzieksoorten. Het alom bekende 
Jazz behind the Beach, gaat dit jaar verder onder de naam  
Jazzfestival Zandvoort. Ook de vrijdag- en zondagprogram-
mering hebben Nederlandse namen gekregen. Zo wordt 
Jazz behind the bar: Jazz in de kroeg en gaat Jazz on the 
Beach voortaan als Jazz op het strand door het leven. 

Jazz 2009

Donderdagavond 5 augustus 
zal wethouder Gert Toonen 
de officiële opening in café 
Neuf in de Haltestraat ver-
richten waarna het feest los 
kan barsten. Op vrijdag is er 
in diverse horeca-etablisse-
menten eveneens jazz tij-
dens Jazz in de kroeg. Vanaf 
20.30 uur speelt Ruud Jansen 
in café Fier, Adam Spoor 
bij café Alex, Mainstream 
Jazzcombo bij Grand café 
XL en de Arthur Ebeling 
Band bij Laurel & Hardy. 
Lils Macintosh speelt vanaf 
21.00 uur bij café Oomstee. 
Bij het ter perse gaan van 
deze krant was er niet meer 
bekend. Mochten er nog 
meer gelegenheden zijn die 

jazz op het programma heb-
ben staan, dan wordt daar in 
de komende editie aandacht 
aan besteed.

Zaterdag Gasthuisplein
De organisatie van Jazz-
festival Zandvoort heeft 
ook nu weer op zaterdag-
avond een podium op het 

Gasthuisplein. Het program-
ma begint om 19.00 uur met 
de band van de Nederlandse 
saxofonist Florian Wempe. 
Het supertalent won afge-
lopen januari de Leidse Jazz 
Award. Ook sleepte hij in 
Leiden de publieksprijs in de 
wacht. In zijn band spelen 
verder Juraj Stanik (piano), 
Gulli Gudminsson (bas) en 
Matthijs de Ridder (drums). 
Vanaf 21.00 uur kunnen de 
festivalbezoekers genieten 
van niemand minder dan 
zangeres Greetje Kauffeld. 
Zij is een van Neerlands 
beste jazzvocalistes en is al 
meer dan 50 jaar een begrip. 
Zij wordt begeleid door Jan 
Menu op tenorsaxofoon 
en het Trio Johan Clement 
met Johan Clement (piano), 
Edwin Corzilius (contrabas) 
en Erik Kooger (drums). 
Als slotact heeft Jazz in 
Zandvoort de meer dan be-
kende saxofonist Hans Dulfer 
met zijn Jazzdance weten te 
contracteren. Dulfer heeft 

zich de laatste jaren toe-
gelegd op de acid jazz en 
zijn band begeleidt hem in 
diverse samenstellingen. 
Liefhebbers kunnen tot 
01.00 uur in de nacht van 
hem genieten.

Zondag Jazz op 
het strand
Twee strandpaviljoens zul-
len zondagmiddag inha-
ken op het jazzthema. Bij 
Beachclub Take Five staat 
vanaf 15.00 uur het tweede 
optreden van Ruud Jansen 
gepland. Hij is een alles-
kunner die met zijn toetsen 
de meest vreemde fratsen 
uit kan halen maar ook 
schitterende muziek maakt. 
Bij Beach club Tien, onder-
aan de Rotonde, is vanaf 
15.00 uur Ger Groenendaal 
met zijn Mainstream Jazz-
combo te gast. Lekkere 
evergreens en jazzbalades 
die menig oor zullen stre-
len. Beide optredens duren 
tot circa 18.00 uur.
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Het Pakhuis, 
een kring  loopwinkel 

waar van alles
 te koop is! 

Van serviezen en
 glaswerk tot meubels 

en van kleding tot boeken. 
De winkel is geopend 

op don-vrij-zat 10-17 uur. 
Info: 06 - 53693409

Noorderduinweg 48,  
(Corodex) Zandvoort.

.........................................................
Wie anders is God dan 

de Heer, wie anders een 
rots dan onze God? 
- 2 Samuel 22:32 -

.........................................................
Er kan er maar 1 de 
goedkoopste zijn!! 

Alle topmerken 
dierenvoer 

voor de allerlaagste prijzen. 
Kijk op de website dieren-
voedingvooreenprikkie.nl 

of bel 023-5738808. 
7 dagen per week

.........................................................
Pedicure Carla 

meer dan 10 jaar ervaring. 
Pro-voet lid. 

Tel. 06 46098919 
www.massagebyrosa.nl

.........................................................
Verloren: 

Gouden ketting 
met de letters ‘Paulien’.  

20 juli verloren bij 
strandtent 24 Kerkman. 
Wie heeft mijn ketting 

gevonden? 
Bel. 5731816 of 5718305.

Behang- en 
schildersbedrijf 
Arnold Nijkamp 
Tel/Fax 571 31 72 

Mobiel 06-54 264 259 
Voor al uw behang-, 

wit- en schilders-
werkzaamheden 

www.arnoldnijkamp.nl 
.........................................................

Autobedrijf 
Trade Ard. 

Lid BOVAG en NAP. 
Max Planckstraat 44, 

tel. 5730519 / 06-53498304 
www.trade-ard.nl

.........................................................
Beautysalon MYRNA 

Van Speijkstraat 2/101, 
2041KL Zandvoort. 

Behandeling volgens 
afspraak, ook ‘s avonds. 

Tel. 5720108 of 06-48318230
.........................................................

L. Paap 
medische hulpmiddelen 
is ivm vakantie gesloten 

van 29 juli tot 24 augustus.
.........................................................

Auto kopen of verkopen? 
Een dure reparatie, 
onderhoudsbeurt, 

APK of schade?
Het kan altijd goedkoper!! 

Bel Patrick van Kessel 
06-55383624 of kijk op 
www.autoverkoper.nu

.........................................................
Te huur: biertap
Alle merken bier

www.goedkoopdrank.nl
Reserveren: tel. 5738777

ZANDKORRELS INVULBON
Met ZandvoortPas korting op een zandkorrel

Particuliere zandkorrel €7,50
Met ZandvoortPas €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 zandkorrel €12,50 (excl.BTW)
Met ZandvoortPas €10,-
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, Kleine Krocht 2
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 verkeerde of onjuiste inhoud 
van Zandkorrels. Zet- en typefouten voorbehouden. 

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

VAN AACKEN 
GLASZETTERSBEDRIJF 
levering en plaatsing alle glassoorten.

NU OOK:
vernieuwen kozijnen & schilderwerk.

vrijblijvende offerte!
023-5720480 / 06-41374921
e-mail: aacken@kpnmail.nl

ZANDKORRELS

Karim en Mo
www.autobedrijfkarimo.nl

Curiestraat 10, 2041 CD Zandvoort T. 023-5733792
F. 023-5733793 E. autobedrijfkarimo@planet.nl

Onderhoud en reparatie alle merken
Occasions in - en verkoop

APK

Wij willen alle medewerkers van

Manege Rückert
Bedanken voor een 

prachtige week in Wapse

Pieter, Martine, Raymonde, 
Petra, Bob, Nicole, Hans, 
Tiny, Sandra en Eugenie

KORTEBAANDRAVERIJ 2010
Het bestuur van de Stichting 

Kortebaandraverij Amsterdam Beach 
wil hiermee alle sponsors bedanken 

die hebben meegewerkt aan het 
welslagen van de 36e Kortebaandraverij 

die op 15 juli werd gehouden.
 

Dankzij uw financiële bijdrage was het weer 
mogelijk om deze draverij te organiseren en 

wij zijn u zeer erkentelijk voor uw steun.
 

Bestuur Stichting Kortebaandraverij 
Amsterdam Beach
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Red Sea Challenge

Eigenlijk heeft Coby Scholten geen zin in dit gesprek over Gouden Helpers. Als aanvoer-
ster van de Tachtigers bij het Rode Kruis heeft zij geen behoefte meer aan dit soort 
aandacht. Maar ook zij weet hoe belangrijk het is het vrijwilligersleger in Zandvoort te 
vergroten en vooral te verjongen. Daarom zet zij de schroom opzij om te vertellen, dat 
vrijwilligerswerk niet alleen belangrijk is maar ook veel voldoening geeft.

Tachtiger Coby Scholten wil nog niet achter de geraniums zitten

door Tom Hendriks

Al vanaf haar eerste le-
vensjaar vertoefde Coby 
Scholten, toen onder haar 
meisjesnaam Nieland, 
enkele weken per jaar in 
Zandvoort. Als jonge bad-
gast. Om te ravotten, op 
strand en in zee te spelen, 
om vrienden en vriendin-
nen te maken. En door 
een vriendin kwam zij als 
22-jarige met haar oplei-
ding tot kraamverzorgster 
voorgoed in Zandvoort 
terecht. Bij zuster Bokma, 
die op de Hogeweg in haar 
huis als vroedvrouw kin-
deren ter wereld hielp.

Later, toen steeds meer 
aanstaande moeders 
thuis wilden bevallen en 
Zandvoort steeds gro-
ter werd, verleende Coby 
haar kraamzorg overal in 
het dorp. Honderden blote 
billen van Zandvoorters 
heeft zij van de eerste 
luier voorzien. Tijdens de 
hulpverleningsdag op het 
Badhuisplein enkele we-
ken geleden werd zij er 

bij de Rode Kruisstand nog 
eens aan herinnerd. “Zestig 
jaar geleden”, riep een voor-
bijgangster, “ik ben vandaag 
60 geworden en jij hebt mij 
de eerste luier omgedaan.” 

Toen er eigen kinderen 
kwamen staakte Coby haar 
kraambezigheden, Maar in 
1970 zei zij geen nee op de 
vraag, of zij wilde meehelpen 
met het collecteren voor de 
Nierstichting en zo opende 
voor haar zich de poort naar 
het vrijwilligerswerk. “De 
organisatie voor de collecte 
heb ik later overgenomen 
met mevrouw Van Houten. 
We maakten er een sport van 
om elk jaar meer collectan-
ten te krijgen. Soms hadden 
we er wel zestig. Maar na 
twintig jaar zijn we ermee 
gestopt, want we waren veel 
oudere collectanten kwijtge-
raakt en werd het te moei-
lijk”, zo vertelt Coby, uiteinde-
lijk toch op haar praatstoel. 

Maar het vrijwilligerswerk 
had haar intussen goed 
beet, want via vrienden was 
zij in 1974 terecht gekomen 

bij de Stichting Welzijn 
Ouderen Zandvoort in de 
Willemstraat, waar zij zo'n 8 
jaar lang, een dag per week 
de telefoon bemande en als 
het zo uit kwam boodschap-
pen voor de bellers deed. 
Daarna raakte zij ook betrok-
ken bij de Kerst-In op Eerste 
Kerstdag, die helaas bij ge-
brek aan genoeg vrijwilligers 
weer verdween. Maar geluk-
kig voor haar zocht het Rode 
Kruis in Zandvoort vrijwil-
ligers voor de soos, waar zij 
haar grote handvaardigheid 
kon inzetten.

En na 32 jaar doet zij dat nog 
steeds. Ook na de dood van 
haar man Hans Scholten, 
met wie zij 54 jaar getrouwd 
is geweest en die haar tot 
aan zijn dood altijd in het 
vrijwilligerswerk heeft ge-
steund. De afdeling Welfare 
van toen heet nu Sociale 
Hulp, maar de bezigheden 
zijn weinig veranderd. Nog 
altijd helpt zij bij het in el-
kaar zetten van de werkstuk-
ken, die de mensen tijdens 
de soosmiddagen maken. 
Zoals het aan elkaar naaien 

Rode Kruisvrijwilligster Coby Scholten

van allerlei gebreide lapjes 
tot dekentjes voor aidskin-
deren. Maar zij zit ook aan 
de kassa van het winkeltje 
in het Rode Kruisgebouw, 
ooit de kleuterschool waar 
haar drie kinderen op heb-
ben gezeten. Behoudens 
de vakantietijd worden in 
het winkeltje elke maan-
dagmiddag van half 2 tot 
half 4 de gemaakte arti-
kelen verkocht. “Dan kan 
ik tenminste zitten met 
mijn leeftijd”, zegt Coby, 
even later die leeftijd lo-
genstraffend door als een 
kievit de trap op te lopen 
om wat van boven te ha-
len.

Vol trots laat zij een foto 
zien van haar enige klein-
kind, de met haar dochter 
in Amerika wonende Cleve, 
die momenteel bij haar lo-
geert om onder andere op 
het strand geld te verdie-
nen voor zijn dure hobby. 
Cleve (22) is namelijk een 
uitstekende snowboarder 
en hoopt dankzij zijn dub-
bele nationaliteit over vier 
jaar v oor Nederland op de 
Olympische Winterspelen 
uit te mogen komen.

“Heerlijk om weer even 
voor iemand te kunnen 
zorgen”, zegt zij, terwijl 
haar ogen vrolijk twinke-
len vanachter haar gou-
den brilletje. Die vrolijk-
heid neemt zij ook altijd 
mee naar haar bezighe-
den als vrijwilligster. Maar 
zij maakt zich ook zorgen. 
“Er is dringend verjonging  
nodig, ook bij het Rode 
Kruis. Het werk geeft je heel 
veel terug. Dankbaarheid. 
Leuke sociale contacten.” 
Coby Scholten is overigens 
zo lang het gaat niet van 
plan haar vrijwilligerswerk 
te staken. “De geraniums 
staan bij mij alleen in de 
tuin. Op de vensterbank 
staan begonia's.”

De Red Sea Challenge, een autorit vanaf Zandvoort naar 
de Rode Zee, is afgelopen zaterdag bij Beachclub Riche van 
start gegaan. Het was de derde keer dat deze monstertocht 
voor het goede doel in Zandvoort van start ging. De chal-
lenge gaat via Nederland, Duitsland, Oostenrijk, Slovenië, 
Kroatië, Servië, Bulgarije, Turkije en Syrië naar Jordanië. 

Het doel is om via een aan-
tal duiken in de zeeën die on-
derweg worden aangedaan, 
geld in te zamelen voor een 
weeshuis in Bulgarije. Het 
is in feit het kleine broertje 
van de Amsterdam-Dakar 
Challenge, die in de laatste 
6 edities meer dan 6 miljoen 
euro heeft opgebracht voor 
projecten in Afrika. 

Deze challenge gaat van het 
Zandvoortse strand naar 
Jordanië. Naast de verplichte 
duiken in de 5 zeeën waar de 
teams langskomen, stoppen 
ze ook bij de twee weeshui-
zen, in Roman en Pleven in 
Bulgarije, waar ze geld voor 
inzamelen.

Dit jaar had de leiding van de 
weeshuizen aangegeven dat 
indien er meer dan € 20.000 
werd bijeengebracht, er een 
nieuw tehuis voor oudere 
weeskinderen, vanaf 18 jaar, 
gebouwd zou kunnen worden. 
Deze kinderen zitten al van 
jongs af aan in een weeshuis 
en zijn bepaalde vrijheden niet 
bekend. Bij het bereiken van 
het 18e levensjaar moeten zij 
hun veilige tehuis verlaten. 
Wel nu, dat tehuis gaat er ko-
men! Al bij de start was er ruim 
€ 25.000 door de equipes bij-
een gebracht! U kunt uiteraard 
ook uw bijdrage leveren aan 
dit schitterende project. Meer 
informatie kunt u krijgen via 
www.redseachallenge.com.

De equipes verzameld voor Beachclub Riche

www.zandvoortsecourant.nl
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Swaluëstraat 2,  Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
info @ zandvoort.nl - www.zandvoort.nl

Gemeentelijke publicatie week 30 - 2010

Vergadering college 
De besluitenlijst van de collegevergadering van week 29 en 
de verdere in week 29 door het college genomen besluiten 
zijn in week 30 vastgesteld. De besluitenlijst is in te zien bij 
de Centrale Balie en op de website. 

Bekendmaking wet milieubeheer
De Milieudienst IJmond maakt namens het college van Burge-
meester en Wethouders van Zandvoort het volgende bekend: 

Beschikking maatwerkbepaling 
De Milieudienst IJmond legt op grond van artikel 4.109 vijfde 
lid van het Activiteitenbesluit maatwerkvoorschriften op voor:
• Friet Plaza, Kerkplein 1A te Zandvoort. De maatwerkvoor-

schriften bepalen dat het lozen zonder een vetafscheider en 
slibvangput is toegestaan, indien het lozen geen nadelige 
gevolgen heeft voor de doelmatige werking van de voorzie-
ningen voor het beheer van afvalwater.

 
Inzage
De beschikking ligt tijdens werkuren van 30 juli tot 10 septem-
ber 2010 ter inzage bij de Centrale Balie van het raadhuis en 
bij de Milieudienst IJmond.

Bezwaar en voorlopige voorziening
Tot 10 september 2010 kan door belanghebbenden schriftelijk 
bezwaar worden ingediend bij het dagelijks bestuur van de 
Milieudienst IJmond. Tevens kan een voorlopige voorziening 
worden aangevraagd ingeval van spoedeisende belangen bij 
de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.
 
Algemene informatie Milieudienst IJmond
Bezoekadres: Wijckermolen 2, Beverwijk. 
Postadres: Postbus 325, 1940 AH Beverwijk. 
Telefoon: (0251) 26 38 63. Fax: (0251) 26 38 88. 
E-mail: info@milieudienst-ijmond.nl

Ingekomen vergunningenaanvragen
Bouw-, sloop- en reclameaanvragen
Zandvoort: 
- Dr. Joh.G. Mezgerstraat 24, gedeeltelijk veranderen woning tot 
pensioen, ingekomen  08 juli 2010, 2010-176Rv1efase.
- Bakkerstraat 2d, gedeeltelijk vergroten woning, ingekomen 
21 juli 2010, 2010-178Rv2efase.
- Secretaris Bosmanstraat 28, vergroten dakkapel, ingekomen 
22 juli 2010, 2010-179Lv.
- Haltestraat 13-15-17, gedeeltelijk veranderen indeling wonin-
gen, ingekomen 22 juli 2010, 2010-80Lv.

Let op. De hierboven genoemde aangevraagde vergunningen 
liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt deze inzien tij-
dens openingstijden. Deze publicatie betekent niet dat u uw 
zienswijze over deze aangevraagde bouwplannen kenbaar 
kunt maken. Slechts indien voor deze bouwplannen vrijstelling 
van het bestemmingsplan of bouwverordening kan worden 
verleend, kan tegen ons voornemen daartoe een zienswijze 

- Kostverlorenstraat 42, vergroten woning, verzonden 21 juli 
2010, 2010-105Rv
- Zandvoortselaan 133, wijzigen van de pui van de garage, ver-
zonden 21 juli 2010, 2010-174Lv.

Bezwaarschriften
De hierboven genoemde verleende vergunningen/ genomen 
besluiten liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt ze 
inzien tijdens openingstijden. Belanghebbenden kunnen ge-
durende een termijn van zes weken na bekendmaking een 
gemotiveerd bezwaarschrift indienen. De datum van bekend-
making is de verzenddatum van de vergunning. Indien het 
geen vergunning betreft is dit de publicatiedatum. U richt uw 
bezwaarschrift met vermelding van “bezwaar” in de rechter-
bovenhoek van uw brief aan het college van Burgemeester 
en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort. Het bezwaar 
schorst in beginsel niet de werking van het besluit waartegen 
het is gericht. In geval van spoed kunt u een verzoek om een 
voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter 
van de Rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, Postbus 1621 
2003 BR Haarlem. Een dergelijk verzoek dient vergezeld te gaan 
van een afschrift van het bezwaarschrift.

Mandatering 
Medewerker J. Lammers wordt door het afdelingshoofd Ver-
gunningverlening en Handhaving ondergemandateerd om 
een vergunning voor het verruimen van de sluitingstijd van 
een horecabedrijf (niet zijnde strandpaviljoen) te verlenen.

kenbaar worden gemaakt. Een voornemen tot het verlenen van 
vrijstelling wordt afzonderlijk gepubliceerd. Deze publicatie 
betekent ook niet dat u een bezwaarschrift kunt indienen. 
Mocht de vergunning of vrijstelling worden verleend dan zal 
dit worden gepubliceerd en pas dan kunnen belanghebbenden 
bezwaar indienen.

Monumentenvergunning aangevraagd 
Zandvoort:
- Haarlemmerstraat 4, vernieuwen garage/berging, ingekomen 
22 juli 2010.

De hierboven genoemde aangevraagde monumentenvergun-
ning ligt bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt deze inzien 
tijdens openingstijden. Belanghebbenden kunnen binnen 
een termijn van twee weken na publicatie schriftelijk hun 
zienswijzen/bedenkingen kenbaar maken bij Burgemeester 
en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort.

Monumentenvergunning artikel 11 van de Monumentenwet
Het college van Burgemeester en Wethouders is voornemens 
om een monumentenvergunning te verlenen voor het:
- vernieuwen van de garage/berging op het perceel Haarlem-
merstraat 4 te Zandvoort.
- verwijderen van een schoorsteen op het perceel Oranjestraat 
3d en 5rd te Zandvoort

Voormelde aanvraag met het conceptbesluit ligt met ingang 
van 30 juli 2010 gedurende 6  weken ter inzage bij de Centrale 
Balie van het gemeentehuis tijdens de openingstijden.
Gedurende de termijn van de terinzageligging kan een ieder 
schriftelijk haar/zijn zienswijze omtrent de aanvraag kenbaar 
maken bij het college van Burgemeester en Wethouders, Post-
bus 2, 2040 AA Zandvoort. U dient in de rechter bovenhoek van 
uw brief “zienswijze” te vermelden.

Verzonden besluiten
Kapvergunning verleend
- Vondellaan 3, één esdoorn in de voortuin, de boom staat te 
dicht op de gevel en veroorzaakt overlast, zaaknr2010-3189

Belanghebbenden die in een eerder stadium zienswijzen heb-
ben ingediend, kunnen tegen de bovenstaande besluiten in 
beroep gaan bij de rechtbank te Haarlem, afdeling Bestuurs-
recht, Postbus 1621 2003 BR Haarlem. Het indienen van een 
beroepschrift heeft geen schorsende werking. Een schorsende 
werking wordt pas bereikt nadat de president van de rechtbank 
dat in een voorlopige voorziening heeft bepaald. In geval van 
onverwijlde spoed kunt u een verzoek om voorlopige voorzie-
ning indienen bij de president van de rechtbank te Haarlem. 
Een dergelijk verzoekschrift dient vergezeld te gaan van een 
kopie van het beroepschrift. Voor het indienen van een verzoek 
om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven.

Bouw-, sloop- en reclameaanvragen
Zandvoort:
- P.N.Quarles v.Uffordlaan 9, plaatsen van een dakkapel, verzon-
den 20 juli 2010, 2010-164Lv.  

Centraal telefoonnummer 
Alle afdelingen zijn bereikbaar via (023) 574 01 00, maandag 
t/m donderdag 8.30 - 17.00 uur en vrijdag 8.30 - 16.00 uur. 
Melding of klacht? 
Bel met de Centrale Meldlijn (023) 574 02 00, óf vul op de  
website het digitale formulier in óf stuur een brief naar de 
klachtencoördinator. 
Openingstijden Centrale Balie 
Maandag t/m woensdag:  08.30  -  16.00 uur 
Donderdag:  08.30  -  20.00 uur 
Vrijdag:  08.30  -  12.30 uur 
Tijdens de donderdagavondopenstelling kunt u maar voor een 
beperkt aantal zaken terecht: paspoorten en rijbewijzen e.d. 
Openingstijden begraafplaats 
De algemene begraafplaats en dierenbegraafplaats aan de 
Tollensstraat zijn dagelijks open tussen 08.00 - 18.00 uur. 
Collegelid spreken? 
Een afspraak maken met een collegelid doet u via het centrale 
telefoonnummer. Daarbij geeft u aan waarover u het collegelid 
wilt spreken. Het kan zijn dat u eerst naar een vakafdeling 
verwezen wordt. 
Vragen over een bouwplan? 
Voor vragen over concrete of gewenste bouwplannen is de 
werkeenheid Vergunningverlening op werkdagen telefonisch 
bereikbaar tussen 08.30 en 16.00 uur. 
Op zoek naar werk of aanbieden van vacature? 
Werkgevers en werkzoekers maken gebruik van 
www.werkeninzandvoort.com. 
Voor het vinden of aanbieden van banen in Zandvoort. 
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Radical Speed Weekend 

Renault Festival 
mogelijk naar Zandvoort

Seizoenstart selectie SV Zandvoort

De geluiden over de komst van meer dan twintig Radicals 
waren positief. Het publiek had zelfs zaterdag de mogelijk-
heid om de Radicals van dichtbij te bekijken. De wagens, 
die normaal gesproken uitkomen in de Le Mans Series, 
maakten behoorlijke snelle rondetijden. 

Jarenlang geldt het beroemde Formule Ford Festival op 
Brands Hatch als afsluiter van een raceseizoen voor deze 
klasse. In de ogen van de Formule Ford rijders is dit festival 
een officieus wereldkampioenschap op het Britse circuit. 
Een soortgelijk festival wil Renault nu ook gaan organiseren  
in het laatste weekend van oktober op Circuit Park Zand-
voort. Volgens kenners zou dit het begin kunnen zijn van 
een traditie, omdat het een uniek evenement kan zijn.

Onder leiding van trainer Pieter Keur en zijn techni-
sche staf is de selectie van SV Zandvoort weer begonnen  
met de trainingen in voorbereiding op de competitie. 
De eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen wordt op  
zaterdag 4 september gespeeld. 

De Radicals over het duinencircuit | Foto: Justin van Densen - essayprodukties.nl

Pieter Keur is ook komend seizoen trainer van Zaterdag 1

Nederlander Jaap Bartels 
legde beslag op de tweede 
en het duo Bassam Kronfli en 
Jordan Grogor op de derde 
plaats. Opvallend was het 
rijden van de Nederlander 
Henk Thuis in de Radicals 
tot 1500cc. Thuis vertrok 
in het midden van het veld 
maar wist met zijn co-rijder 
Rob Wheldon uiteindelijk be-
slag te leggen op de eerste 
plaats. De insiders binnen de 
Radicals hadden de Italiaan 
Marco Cencetti verwacht als 
winnaar, omdat Cencetti tij-
dens de trainingen voortdu-
rend de snelste rondetijden 
liet noteren.

Zondag
De race op zondag werd ge-
wonnen door het tweetal 
Terrence Woodward en Ross 
Kaiser, met andermaal een 
hoofdrol voor de Nederlander 
Jaap Bartels die beslag legde 

Dit seizoen zal de selectie 
uitgebreid worden met een 
derde elftal en bestaat uit 
circa 40 spelers. Hierdoor 
ontstaat een grote groep 
waarmee tijdens de trainin-
gen goed te werken is. De 
doelstelling voor zowel het 
eerste als tweede is handha-
ving en net als vorig seizoen 

Er werd in twee raceklassen 
gereden: de Radical V8 en de 
Radical met motorinhoud 
tot 1500cc. De V8 wagens 
kwamen tot rondetijden 
van 1:38. Deze tijden liggen 
in de buurt van een Formule 
Renault.

Een toonaangevend Brits 
autosportblad meldt dat 
de zogenaamde Renault 
Sport Masters op 30 en  
31 oktober een seizoens-
afsluiter gaat krijgen op het 
Zandvoortse duinencircuit. 
Het Franse merk wil in de 
Renault Sport Masters de 
rijders uit de Europese Clio 
en Formule Renault kampi-
oenschappen in actie laten 
komen. Volgens de rijders 
uit de Formule Renault in 
deze kampioenschappen, 
kunnen de Renault Sport 
Masters een uitstekende 
voorbereiding zijn voor de 
Masters of Formula 3 die  
elk jaar in Zandvoort plaats-
vinden.

op de tweede plaats. Het duo 
John Stanley en James Swift 
kwam als derde over de fi-
nish. In de klasse tot 1500cc 
won Marco Cencetti. De 
Italiaan reed met zijn land-
genoot Fausti als achtste 
over de finish. Tweede was 
Colin Noble en derde werd 
Al Samsi uit de Verenigde 
Arabische Emiraten. Het 
Nederlandse duo Fred van 
Putten en Cor Euser liep net 
een podiumplek mis door als 
vierde te eindigen. 

Ondanks het gebrek aan 
publieke belangstelling zou 
deze klasse misschien niet 
misstaan bij een evenement 
als de Trophy of the Dunes 
in september. Het probleem 
wat nog overwonnen moet 
worden zijn de geluidsdagen 
die nog toegekend moeten 
worden aan de circuits van 
Zandvoort en Assen.

proberen een periodetitel 
te pakken. Bestuurslid Ted 
Saunier, nauw betrokken bij 
de selectie: “De selectie be-
staat dit jaar vooralsnog uit 
40 spelers. Een aantal zal na 
de voorbereidingen in het 
derde gaan voetballen maar 
blijft wel beschikbaar voor 
de selectie-elftallen.” 

Zaterdag
Tijdens de race op zaterdag 
won de Brit Jamie Patterson 
de eerste race van alle rijders. 
De allereerste Radical race op 
Zandvoort werd gewonnen 
door de Brit Jamie Patterson 
in zijn eigen V8 klasse. De 

Groenestein & Schouten
 Fin. diensten
Harocamo 
Hugoos
Lukon Tweewielers
Pluspunt
Psychologiepraktijk 
 Ab van der Neut

Riche aan Zee
Sea Optiek
Sentinel Alarm b.v.
St. Kortebaandraverij 
 Amsterdam Beach

Studio Total Care
Uitvaartcentrum Haarlem
Van Aacken  
 Glaszettersbedrijf

Van der Valk & Swart 
 Notarissen

(In alfabetische volgorde) 

Administratiekantoor  
 K. Willemse

Algemene uitvaart-
 begeleiding Zandvoort

Autobedrijf KariMo
Autobedrijf Zandvoort 
Beach Club Tien
Boom Strandpaviljoen 11
Café Fier
Café Oomstee
Cense en van Lingen
Circus Zandvoort
Club Nautique
Dansschool Rob 
 Dolderman
Dobey Zandvoort
Dorsman Assurantiën

adverteerders
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:

Mutaties
Drie spelers uit de vorige 
selectie zijn elders gaan 
voetballen. Nigel Berg 
(HFC), Misha Hormeño 
(Kennemers) en Chris 
Dölgers (DSOV) hebben 
hun heil ergens anders ge-
zocht. Daarnaast zijn Dennis 
Schrader en Martijn Paap 
gestopt met voetballen. 
Nieuw in de groep zijn Jordy 
Stuurman en Bud Water. 
Stuurman heeft in zijn 
jeugd in de hoogste teams 
van Omniworld in Almere 
gevoetbald en Water is ver-
vroegd doorgeschoven van-
uit de A-junioren.

Oefenprogramma
Al vrij snel zullen het eerste 
en tweede elftal een aantal 
oefenwedstrijden spelen. 
Dat zal in eerste instantie 
buiten Zandvoort zijn want 
de velden van SV Zandvoort 
verkeren in een belabberde 
staat. De eerste drie tegen-
standers zijn niet bepaald 
de eerste de beste. De eer-

ste oefenwedstrijd van het 
eerste wordt gespeeld op 
zaterdag 31 juli, 14.30 uur, op 
het terrein van Ter Leede in 
Sassenheim (Hoofdklasse 
A). Donderdag 5 augus-
tus wacht om 20.00 uur 
Hoofdklasser Quick Boys in 
Katwijk op onze plaatsgeno-
ten. En zaterdag 7 augustus 
gaat SV Zandvoort ook naar 
Katwijk om eersteklasser 
Rijnvogels het vuur na aan 
de schenen te leggen. Die 
wedstrijd begint om 14.30 
uur. Een mooie reeks oefen-
duels dus.

De eerste thuiswedstrijd 
staat gepland voor zaterdag 
14 augustus, als SV Zandvoort 
de  nieuwe fusiec lub 
Haarlem/Kennemerland op 
visite krijgt voor de tweede 
wedstrijd in de eerste ronde 
om de Haarlems Dagblad 
Cup. Die wedstrijd begint 
om 14.30 uur. Voor de oefen-
wedstrijden van het tweede 
elftal verwijzen wij u naar 
www.svzandvoort.nl.

Begin september komen de 
verschillende Renault verte-
genwoordigers bijeen tijdens 
het ‘World Series by Renault’ 
weekend om het idee uit te 
werken. De vertegenwoor-
digers verwachten flink wat 
aanvragen, mocht het idee 
concreet worden uitgewerkt. 
Kwalificatieraces zullen dan 
zeker tot de mogelijkheden 
gaan behoren tijdens de 
Renault Sport Masters. Een 
belangrijke persoon binnen de 
Reanult racewereld, Andrew 
Kirkaldy, houdt vooralsnog 
een slag om de arm. “Het is 
een goed idee zolang de rij-
ders er aan willen deelnemen. 
En die heb je voor de financie-
ring nodig”, aldus Kirkaldy.
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Twee kampeerverenigingen op het noorderstrand bestonden afgelopen week maar liefst 75 jaar en er zijn nog steeds 
leden die de begintijd hebben meegemaakt! Vorige week donderdag vierde Kampeervereniging Amsterdam (KVA) als 
eerste hun mijlpaal, dinsdag was het feest bij Kampeervereniging Strandgenoegen (KVS). Beide verenigingen vierden 
het begin van hun 75-jarig bestaan met een drukbezochte receptie op het strand, waar anders zou je kunnen zeggen.

Kampeerverenigingen vieren feest

Bij zowel KVA als bij KVS was 
het voltallige bestuur opge-
trommeld om de ereleden, 
leden, oud-leden en geno-
digden te ontvangen. KVA is 
een vereniging die haar oor-
sprong in Amsterdam heeft. 
De leden zijn dan ook voor 
het overgrote deel daaruit 
afkomstig, alhoewel tegen-

woordig de kinderen van 
de kinderen van het eerste 
uur uitgevlogen, zij wonen 
over het algemeen buiten 
de hoofdstad. Er zijn er zelfs 
die hun adres binnen de ge-
meente Zandvoort hebben, 
een gegeven dat in vroegere 
tijden niet op prijs werd ge-
steld. Maar jongens en meis-
jes uit Amsterdam krijgen 
verkering met de jeugd in 
Zandvoort en dan is het niet 
meer dan logisch dat er uit-
eindelijk leden binnen onze 

De Rekreade was weer een daverend succes. Dat vond ie-
dereen die zich had ingezet om de afsluitende dag, het 
zogenaamde santekraampie, tot een goed einde te bren-
gen. De slotdag werd dit jaar voor het eerst op het Kerk-
plein gehouden.

KVS-bestuur met een proostende burgemeester KVA-bestuursleden met een mooi cadeau

gemeente gaan wonen. Dat 
geldt natuurlijk niet alleen 
voor KVA maar ook KVS, en de 
andere zusterverenigingen 
kennen dit fenomeen. Ook 
KVS heeft haar oorsprong in 
misschien wel de mooiste 
stad van ons land en zijn daar 
zeer trots op.

De receptie bij beide vereni-
gingen werd druk bezocht 
en herinneringen uit ver-
vlogen tijden werden alom 
verteld en aangehoord. Ook 

burgemeester Niek Meijer 
stortte zich bij beide vereni-
gingen in het feestgedruis 
omdat wethouder Toerisme 
Wilfred Tates wegens vakan-
tie niet aanwezig kon zijn. De 
burgervader had voor beide 
verenigingen een ‘vaderlijk’ 
woord, waarop de besturen 
meldden dat de communica-
tie tussen de gemeente en de 
verenigingen meer dan prima 
verloopt. Ook de op beide re-
cepties aanwezige beleids-
ambtenaar Ruud Willigers 
kreeg van beide verenigingen 
lof toebedeeld voor zijn werk 
voor de kampeerders op het 
noorderstrand.

Zowel KVA als KVS hebben nu 
een feestweek voor de boeg 
met, hoe kan het ook anders, 
diverse gelegenheden op het 
strand. En om met Meijer in 
zijn toespraken te spreken: 
“Op naar de volgende 75 jaar!”

Courant 
Zandvoortse 

5 15119Actueel Actueel Cultuur Verleden
Maarten Memorial
rijdt voor 7e keer
rond op circuit

Wees alert
voor de gevaren
van de zee

Klaas Koper
succesvol tijdens
afscheidstoernee

Vandaag 70 jaar
geleden werd de
synagoge verwoest
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Het wekelijkse nieuwsblad 

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

De Mannetjes

Strandhuisjes

‘Dus de naam 
Amsterdam Beach 

bestaat eigenlijk al 75 jaar!’

Nomineer de meest creatieve 
ondernemer van Zandvoort. 

Kijk op www.zandvoort.nl 

Auto Strijder
Zandvoort

www.autostrijder.nl

Zondag 22 augustus 2010
JUBILEUMCONCERT 

met o.a.
EMMY VERHEY

Locatie: Protestantse kerk, 
Kerkplein 1
Aanvang: 15.00 uur 
(kerk open: 14.30 uur)
Toegang: gratis uitsluitend op vertoon 
van een geldig toegangsbewijs
Te bestellen bij: Toos Bergen 06 528 538 14 
E-mail: ajmbergen@hetnet.nl

www.classicconcerts.nl

Het Santekraampie werd in 
samenwerking met de bazar 
van de Protestantse kerk ge-
organiseerd. Doordat er veel 
aanloop van buitenaf was, 
waren alle 250 pannenkoe-
ken, aangeboden door de 
Lachende Zeerover, al snel 
op. Fritures d’ Anvers had 
voor de teamleden frietjes 
beschikbaar gesteld. Omdat 
het volksdansen op het 

Kerkplein was, moesten pas-
santen wel blijven kijken en 
velen dansten spontaan mee. 
De slotpoppenkast werd dit 
jaar door Kenny Bol en Kevin 
Marcus gespeeld. Er werd 
weer flink getoverd in de 
kast en de kinderen gingen 
helemaal op in het verhaal. 
Mede door sponsoring kan 
de Rekreade al zoveel jaar be-
staan. Op naar volgend jaar!

SCOOTMOBIELEN
ook met PGB (persoonsgebonden budget)

023 - 5 735 735
4-wielfietsen

BETER MOBIEL, Max Planckstraat 44

Tot volgend jaar!

Poppenkast tijdens Santekraampie
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SpotlightSfamilieberichten
Strandpaviljoen Club Nautique het hele jaar geopend 

van 9.00 tot 24.00 uur voor ontbijt, lunch, diner en een  
unieke locatie voor bedrijfsbijeenkomsten, bedrijfsuitjes,  

trouwen, recepties, en andere feesten.

Voor reserveringen bel 023 -  571 57 07

waterstanden

www.clubnautique.nl

aug w a t e r
Hoog Laag Hoog HoogLaag
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Protestantse gem. Zandvoort
10.00 uur ds. C. Meijer uit Haarlem
www.kerkzandvoort.nl

RK Parochie St. Agatha
10.30 uur Pastor C. van Polvliet  
www.aap-parochies.nl

RK Parochie Antonius & Paulus
10.30 uur Heer J. Wesseling

kerkdiensten - a.s. zondag 

burgerlijke stand
24 juli - 30 juli 2010
Geboren:
Izalie Elisabeth, dochter van: de Oude, Willem Dirk en: van 
Litsenburg, Aniecke Elisabeth.
Josefien Louise Fleur, dochter van: Spolders, Dennis Franciscus 
en: Limat, Paola Helena.
Feline Roos Sophie, dochter van: Spolders, Dennis Franciscus 
en: Limat, Paola Helena.
Donavan, zoon van: Schaeffer, Remco en: Klein, Laura.

Overleden :
Keur geb. Bol, Elfriede Regina Hendrika, oud 66 jaar.
van der Voort geb. Verkes, Yvonne Suze Hanneke, oud 61 jaar.
Kerkman, Gerrit, oud 80 jaar.
Joukes geb. Paap, Aagtje, oud 87 jaar.

www.zandvoortsecourant.nl

Verschijnt iedere donderdag en wordt gratis
huis-aan-huis bezorgd in heel Zandvoort en Bentveld!
Kantooradres: Kleine Krocht 2 • 2042 JN Zandvoort 
Tel 023 – 5732 752 • info@zandvoortsecourant.nl
Openingstijden: maandag en dinsdag 09.00 - 17.00 uur.
Overige dagen op afspraak.
Advertentie acquisitie: Letty van den Brand-Kinderdijk 
Tel. 06 – 4342 9783 • letty@zandvoortsecourant.nl
advertenties@zandvoortsecourant.nl
Bladmanager: Gillis Kok 
Tel. 06 - 460 460 26 • gillis@zandvoortsecourant.nl
Centrale redactie: Joop van Nes 
Tel. 06 – 1448 2685 • joop@zandvoortsecourant.nl
Vormgeving: IR Design Zandvoort 
Kleine Krocht 2 - 2042 JN Zandvoort
Druk: Dijkman offset 
Visseringsweg 40 - Diemen
Verspreiding: ZVO Verspreiders 
Tel. 06-1139 1478 • www.zvo-verspreiders.nl
Uitgever: Zandvoort Press B.V.
Oplage: 9.250 exemplaren

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

colofon

Hiep Hiep 
Hoera 

mijn lieve  
opa Willem 

wordt 5 augustus 

60 jaar!!!

Charles de Muinck en Paula v/d Mije

1960                                               2010

Echt waar, al 50 jaar een paar.
Van harte gefeliciteerd!

Theo, Ria, Rosalie en Daan
Piet, Gina en Suzanne

Hiep hiep hoera
Onze mamma wordt 11 augustus 40 jaar!

Hartelijk gefeliciteerd 
en heel veel kusjes van Eva en David

Het gemis blijft,
maar de liefdevolle omarming, de troostende

woorden, gesproken of geschreven,
de handdruk wanneer er geen woorden waren.....

ontvangen na het overlijden van 

Piet van Vechgel

hebben ons goed gedaan.
Onze welgemeende dank hiervoor.

Uit aller naam: Jeanne van Vechgel - Hofman

Zandvoort, augustus 2010

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

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

023 -7515 666
Gevestigd in Zandvoort

Evert H. Schweitzer
Voor een stijlvolle en verzorgde uitvaart

Dag en nacht bereikbaar

Algemene Uitvaartbegeleiding Zandvoort

UITVAARTZORGCENTRUM ZANDVOORT
Tollensstraat 67, 2041 PR  Zandvoort.

Telefoon (023) 571 32 78.
www.uzn-nederland.nl

UITVAARTCENTRUM HAARLEM
Parklaan 36, 2011 KW  Haarlem.

Telefoon (023) 532 87 50.
www.uitvaartcentrumhaarlem.nl

Sinds 1992
uw uitvaartondernemer in Zandvoort.
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Het ongeval vond plaats in 
de Rob Slotemaker Bocht. 
Door nog onbekende re-
den is de auto in brand ge-
vlogen. De berijder wist de 
auto nog wel aan de kant te 
zetten, maar het lukte hem 

niet om uit te stappen. De 
toegesnelde brandweer kon 
niet voorkomen dat de man 
ter plekke overleed. Een am-
bulance en traumahelikop-
ter begaven zich nog naar 
het circuit, maar die hulp 

was al te laat. Er is niet be-
kend gemaakt hoeveel an-
dere auto's er op dat mo-
ment op het circuit reden. 
De politie doet onderzoek 
naar het ongeval.

Het slachtoffer is volgens 
circuit-directeur Erik Weijers 
geen professionele cou-
reur maar een particulier. 
De man nam deel aan een 
zogeheten kennismakings-
dag. Daarbij kunnen parti-
culieren kennismaken met 
de racesport. Weijers liet te-
genover de pers weten “re-
delijk aangeslagen” te zijn 
door het ongeval. Het soort 
auto dat verongelukte, een 
Formule Ford, blijft voorlo-
pig langs de kant staan. Het 
programma op het circuit 
voor de komende tijd blijft 
echter ongewijzigd. Reden 
is dat het ongeluk niets te 
maken had met de veilig-
heid op het circuit, aldus 
Weijers.

Zonder helm
op gestolen brommer

Slingerend door Haltestraat

Uitbater mishandeld

Daders vechtpartij 
direct aangehouden

politieberichten

Tijdens een verkeerscontrole op de Zandvoortselaan, afgelo-
pen zondag, zagen agenten rond 20.45 uur een bromfietser 
zonder helm op rijden. De man is aangehouden en kon zich 
niet legitimeren. De 20-jarige man uit Haarlem bleek te rij-
den op een gestolen brommer. De man is aangehouden en 
de bromfiets is in beslag genomen. 

Vrijdagnacht reed een man slingerend op zijn snorfiets door 
het uitgaanspubliek in de Haltestraat. Politieagenten zagen 
de man gaan en konden hem in de Zeestraat aanhouden 
wegens gevaarlijk rijgedrag. De 22-jarige Haarlemmer bleek 
onder invloed van alcohol. Uit de ademtest kwam een pro-
millage naar voren van 1.46, zeven keer zoveel als de toege-
stane hoeveelheid. Zijn rijbewijs is ingevorderd. 

In de nacht van zaterdag op zondag is een eigenaar van een 
horecagelegenheid in de Haltestraat mishandeld. De man 
had bij het opruimen van zijn terras een opmerking gemaakt 
over het feit dat een aantal jongens op de tafels van zijn terras 
zaten. Hierop moest hij enkele flinke klappen incasseren. De 
gealarmeerde politie heeft twee verdachten aangehouden, 
een 18-jarige Heemstedenaar en een 22-jarige Haarlemmer. 

In de nacht van donderdag op vrijdag werden surveille-
rende agenten door drie Duitse jongens aangesproken in 
de Haltestraat. Even daarvoor zouden zij, om onduidelijke 
redenen, klappen hebben gehad van twee jongens. Hierdoor 
liepen zij diverse kneuzingen op. De slachtoffers konden de 
daders nog aanwijzen. Die probeerden bij het zien van de 
politie te vluchten. De agenten hebben het tweetal, een 17-ja-
rige Amsterdammer en een 21-jarige jongeman uit Goes, 
vrijwel direct kunnen aanhouden. 

Een beetje slaperig komen 
ze de aankomsthal binnen. 
Kleinzoon en vriend; het 
duo XL noemen we ze gek-
scherend. Ze slepen ieder 
een grote tas achter zich 
aan. Alicante. Een weekje 
uitrusten bij oma en opa. 
Ondanks de bagage kan het 
autodak open. Prinsheerlijk 
laat het duo XL zich naar 
onze flat rijden. Zestien jaar. 
Nét twee jonge honden die 
hun territorium verkennen. 
Op zoek naar aardige ‘chica’s’ 
(mooie meisjes). We laten ze 
Alicante zien. Een dag later 
gaan ze alléén de stad in. 
En vermaken zich prima. 
De voetbalgekte is uitge-
broken. In café’s en kroegjes 
staan grote schermen. Veel 
gejoel en geschreeuw van 
de uitzinnige Spanjaarden. 
Hier ontmoeten ze ook de 
‘chica’s’. 
Later bezoeken we Tabarca, 
een eiland onder de kust 
van Alicante. Een feest voor 
het duo XL. Hier zijn ge-
noeg rotsen om overheen te 
klauteren. Dwars door een 
kleine zee-engte. Dolle pret 
als X uitglijdt en een nat pak 
haalt. Ach, met 28 graden is 
alles weer snel droog. Warm 
en moe pikken we een terras-
je. Voor mij een colaatje. Het 
duo XL wil wel een pilsje. Ook 
echtgenoot sluit zich hierbij 
aan. “Tres caña’s” bestelt hij 
in zijn beste Spaans. Hoe oud 
de jongens wel zijn, wil de 
ijverige ober weten. Zestien 
jaar? Ah ah. In Spanje moet 
je achttien zijn om alcohol 
te mogen drinken(!). Maar 
el señor anciano (wat zoiets 
betekent als die ouwe daar) 
mag wél drie biertjes heb-
ben. De ober zet ze, met een 
knipoog, op tafel neer. Pakt 
een viltstift uit zijn zak en 
tekent razendsnel een snor 
op de bovenlip van het duo 
XL. “So. You are now eight-
een. You can drink 
beer”. Creatief den-
ken is de Spanjaard 
niet vreemd. We heb-
ben er nog heel lang 
vreselijk om moeten 
lachen!

Achttien jaar
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Vorige week donderdag is een 51-jarige man uit Jitersum 
(Friesland) op Circuit Park Zandvoort om het leven geko-
men. Precies 37 jaar na de tragische dood van Pierce Cou-
rage tijdens de Formule 1-race op de oude duinenpiste, 
heeft een ongeval het leven gekost aan iemand die voor 
het eerst in de Formule Ford stapte. Het is het derde slacht-
offer ooit op het circuit van Zandvoort.

De racewagen werd door de brandweer afgeschermd

Gelegenheidscoureur komt om het leven

Drukste markt van het jaar 

Meer jazzoptredens ‘in de kroeg’

Komende zondag staat de zomermarkt weer op de agenda. 
Zoals u al redelijk gewend bent, is het een mix van amuse-
ment, horeca en commercie. Als dan ook het weer mee wil 
werken, heeft Zandvoort weer een geweldig evenement in 
het verschiet. Vooralsnog ziet de voorspelling er prima uit.

Er zijn nog een paar horecabedrijven die afgelopen week 
alsnog een jazzband hebben kunnen vastleggen voor ko-
mende vrijdag avond. Voor de duidelijkheid hieronder in 
het kort de juiste zaken, voor zover bekend, op een rijtje.

“Tijdens de voorjaarsmarkt 
hadden we weliswaar geen 
geluk met het weer, maar 
toch was het een geslaag-
de dag. De mix die wij bie-
den staat garant voor een 
bijzonder evenement. We 
profiteren nu bovendien 
van de vele buitenlandse 

Donderdagavond vanaf 20.00 
uur in café Neuf: Open ing van 
het festival met Jazz-inDeed. 
Vrijdagavond start rond ca. 

toeristen die momenteel in 
Zandvoort vakantie vieren”, 
aldus de organisator van de 
Zandvoortse seizoensmark-
ten Alex Willemse.

Willemse geeft aan te blij-
ven investeren in het evene-
ment. Hij heeft dan ook zeer 

20.30 uur: Café Oom stee: 
Lils McIntosh; Grand café 
XL: Mainstream Jazz combo; 
Café Fier: Ruud Jansen; café 

hoge verwachtingen van de 
zomermarkt. “Ik ben ervan 
overtuigd dat we het succes 
van vorige jaren gaan eve-
naren, misschien zelfs wel 
overtreffen. Ik verheug me 
erop. Ook de Zandvoortse 
middenstand is door het 
succes van de afgelopen 
jaren geïnspireerd. Samen 
maken we er een mooie dag 
van”, sluit hij af. De zomer-
markt gaat om 10.00 uur 
open en sluit rond 16.30 uur. 
Zie ook de advertentie elders 
in deze krant.

Neuf: Mulder & Mulder met 
Frits Katee; Eet en drinklo-
kaal Laurel & Hardy: Arthur 
Ebeling Band; Yanks Saloon: 
Evert Scholten band; café 
Alex: Spoor 5 met Adam 
Spoor en in café de Lamstrael 
vanaf 21.00 uur The Mootnix. 
Zie ook de advertenties elders 
in deze krant.
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Strandpaviljoen Boom 11
te Zandvoort
Tel.023-5717580

Op onze ouderwetse manier
Goulashsoep - 3 soorten vlees - Palacinka of

Vissoep - Zeebaarsfilet - Palacinka 

€10,50
Als brunch, lunch of diner. De gehele week door.

Graag tot ziens, fam. Boom

Kindertelefoon Noord- 
Holland zoekt nieuwe collega’s

Nationaal MS Fonds 
zoekt 10 collectanten 

Aan de Kindertelefoon Noord-Holland zitten gemotiveer-
de vrijwilligers. Mannen en vrouwen met uiteenlopende 
achtergronden, die het leuk vinden om met kinderen en 
jongeren tot achttien jaar via de chat en de telefoon in ge-
sprek te gaan. Vanwege het succes van de Kindertelefoon 
hebben zij dringend behoefte aan extra collega’s.

Het Nationaal MS Fonds zoekt 10 nieuwe collectanten in 
Zandvoort voor de Nationale MS Collecteweek in novem-
ber. “Tot nu toe zijn er 3 collectanten, maar dat is niet ge-
noeg om bij iedere voordeur aan te bellen”, zegt Pamela 
Zaat, landelijke coördinatrice van het Nationaal MS Fonds.

De kinderen en jongeren we-
ten de Kindertelefoon goed 
te vinden, dus is de organisa-
tie op zoek naar versterking. 
Voordat nieuwkomers van 
start gaan, doorlopen ze een 
intensieve en afwisselende 
training van drie maanden. 
Hierin komen onder andere 
gespreksvaardigheden, di-
verse gespreksonderwerpen 
(zoals pesten en seks) en de 
opbouw van een gesprek aan 
de orde. Een deel van de vrij-
willigers geeft ook gastles-
sen op basisscholen. 

Het Nationaal MS Fonds col-
lecteert van 22 t/m 27 novem-
ber. U heeft toch wel 2 uurtjes 
per jaar tijd? Of zit uw agen-
da al het hele jaar vol? Meld u 
aan als collectant! Om bij alle 
bijna 17.000 inwoners aan te 
bellen zouden eigenlijk ruim 
40 collectanten nodig zijn, 
maar de coördinatrice zou 
met 10 nieuwe collectanten 
al heel erg blij zijn.

Het MS Fonds zet zich in 

Dierenartsenpraktijk

Mevr. A.C. Dekker - Lukkassen

Spreekuur: ma. t/m vr. 13.00 - 14.00 uur
 ma.- wo.- vr. avond 19.00 - 20.00 uur
 en volgens afspraak

Lijsterstraat 7  -  2042 CH Zandvoort  -  Tel. (023) 571 58 47

Heeft u voor het komende seizoen tijdelijk extra
keukenpersoneel nodig? Wilt u alleen betalen voor
de uren die gewerkt worden? Geen rompslomp e/o 
kosten met ziekteverzuim, vrije dagen en vakantie.
Neem dan contact met ons op. 

Tel. 06-47181606 of mail naar foodartists@vhbbv.nl

VHB B.V.  ”Food-Artists”

DE SALON
AANBIEDING:

Gezichtsbehandeling 1 uur
Nieuwe set uv acryl nagels

Pedicure behandeling of gelnagels

NU € 100,-

Bel voor een afspraak met;
DE SALON
Bilderdijkstr 30 zw
2041 NK Zandvoort
0643049362
(deze aanbieding is geldig t/m 30 sept.)

DE SALON

Tweemaal per jaar worden 
er trainingen gegeven. De 
eerstvolgende training be-
gint, zowel op de locatie 
Alkmaar als Haarlem, direct 
na de zomervakantie. Op 
de site www.wordvrijwil-
ligerbijdekindertelefoon.
nl vertellen vrijwilligers 
over hun ervaringen bij de 
Kindertelefoon. Ben je naar 
aanleiding hiervan enthou-
siast geworden om zelf als 
vrijwilliger aan de slag te 
gaan, dan kun je je via deze 
site ook aanmelden. 

om de kwaliteit van leven 
van mensen met Multiple 
Sclerose te verbeteren. Dit 
doet zij door voorlichting te 
verstrekken, activiteiten en 
vakanties te organiseren en 
onderzoek te verrichten.

Wilt u meer informatie? 
Neem dan contact op met 
Pamela Zaat, tel. 010-5919839 
of via www.nationaalms-
fonds.nl. Een donatie op giro 
5057 is welkom.

Grand Café De Vier Geboden 
& 

Tapasbar Piripi 
Zijn op zoek naar: 

• Medewerkers bediening m/v
ervaring gewenst

• Afwassers
 Voor meer info: 0235712537

“Sport is goed voor 
lichaam en geest”

www.sportinzandvoort.nl
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Aanstaande zaterdag kan weer Klein Chemisch Afval (KCA) wor-
den ingeleverd. De Chemokar staat op de volgende plekken: Dirk 
v/d Broek 09-10 uur; Vomar 10.10 – 11.uur; Tolweg 11.10-12.00 uur. 
Buiten deze tijdstippen kan KCA uitsluitend op woensdagmid-
dagen worden ingeleverd op de gemeentewerf. Voor meer info: 
raadpleeg de afvalkalender en/of de gemeentelijke website

Komende week worden de GFT bakken schoongemaakt.  Hiervoor 
hoeft u niet extra te betalen. Laat de bak gewoon aan de weg 
staan tot de schoonmaakploeg langs is geweest.

ZANDVOORT SCHOON!? 
Schoon, Schoner, schoonst

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)

Zieke kinderen in exclusieve sportauto’s
Afgelopen maandag vond de zevende editie plaats van de MaartenMemorial. Honderd 
kankerpatiënten reden in evenzoveel exclusieve sportauto’s als bijrijder een dag mee van 
Rotterdam naar Amsterdam, om vervolgens op het Circuit Park Zandvoort te eindigen. De 
doelstelling is om kankerpatiënten een dag te laten vergeten dat ze ziek zijn. Er reed voor 
circa 15 miljoen euro aan voertuigen mee in deze sponsorrit.

Ook ernaar kijken is al een feest | Foto: Chris Schotanus

Koen Verhagen, één van de 
initiatiefnemers van de rit: 
“Eigenaren van de exclusieve 
auto’s zijn van heinde en ver-
re gekomen om hun passa-
giers een onvergetelijke dag 
te bezorgen.” Bij aankomst 
op het circuit wordt er nog 
twee uur lang gereden op 
het circuit. Buiten de zeer 
snelle sportwagens, reden 
er ook exclusieve klassieke 
auto’s die mee, zoals een Alfa 
Romeo 8c 2600 uit 1933.

Topstukken geveild
Tijdens het evenement vond 
er ook een veiling plaats. Dit 
om naast de onvergetelijke 
dag voor de bijrijders ook 
geld in te zamelen voor de 
Daniël den Hoed kliniek, 

die in het Erasmus MC in 
Rotterdam gevestigd is. Deze 
kliniek doet onderzoek naar 
specifieke soorten kanker. De 
veiling werd dit jaar geleid 
door veilingmeester Patrick 
Becks, bekend van veiling-
huis Bonhams. Het geheel 
werd afgesloten door een 
optreden van Lee Towers, 
ambassadeur van de Daniël 
den Hoed-kliniek.

Opbrengsten 
vorige edities
De voorgaande zes edities 
leverden al ruim € 670.000 
aan fondsen op. Kanker-
onder zoek is nodig om be-
handelingen te kunnen vin-
den voor specifieke vormen 
van kanker. Maarten van 

Sten, waarnaar de rally is 
genoemd, stierf 4 augustus 
2003 op 27-jarige leeftijd aan 
de gevolgen van melanoom, 
een agressieve vorm van 
huidkanker. Sinds 2004 or-
ganiseren vrienden van hem 
het evenement Maarten-
Memorial. Tijdens zijn ziekte 
is Maarten zo lang mogelijk 
blijven rijden in zijn grote 
passie: de Lotus. Zijn opmer-
king “als ik in mijn lotus rij 
voel ik mij niet ziek” is de ba-
sis van de MaartenMemorial. 
De organisatie werkt met 
een begroting van 0 euro, 
zodat elke gedoneerde euro 
ook daadwerkelijk terecht 
komt waar die nodig is. Meer 
informatie kunt u vinden op 
www.maartenmemorial.com.

eenkomsten. De School kent 
een structuur van kleine 
klassen, waardoor extra 
aandacht is voor elk indivi-
dueel kind. Daarbij hebben 
ouders de keuze wat betreft 
schooltijden en vakanties. 
Op donderdag 12 augustus 
bent u welkom voor een ken-
nismaking onder schooltijd. 
De leerlingen van De school 
geven een rondleiding, laten 
hun school zien en vertellen 
hun ervaringen. Op zater-
dag 14 augustus bent u ook 
welkom, alleen is De School 
dan niet in bedrijf. Kinderen 
vanaf (bijna) 4 jaar kunnen 
lessen Dans volgen, terwijl 
de ouders meer informatie 
ontvangen over de school. 
Beide bijeenkomsten star-
ten om 10.00 uur en eindi-
gen om 12.00 uur. Voor de 
duidelijkheid: het zijn géén 
inloop-bijeenkomsten. Het is 
daarom prettig als u op tijd 
aanwezig bent. Aanmelden 
wordt op prijs gesteld. Dit 
kan  via info@deschool.nl. 
De School is gevestigd aan 
de Emmaweg 22 (voormalig 
kerkgebouw).

Nieuwe behuizing

Het voormalige verzorgings-
huis Wim Mensink aan de 
Hogeweg 42 heeft sinds de 
opheffing in 1991 al diverse 
eigenaars gekend. Na een 
flinke verbouwing is het 
gebouw door woningbouw-
vereniging De Key geschikt 
gemaakt voor cliënten van 
Nieuw Unicum. Per 1 juni 
is de sleuteloverdracht van 
Zandvoort-Centrum ge-
weest van het prachtige 

pand dat nu mooie ruime 
appartementen, een grote 
dakterras en een flinke mul-
tifunctionele ruimte heeft. 
Op 17 september staat de 
officiële opening gepland. 

Geen hert te zien!
Waternet had onlangs de 
Amsterdamse raadsle-
den uitgenodigd voor een 
excursie door de Am ster-
damse Water lei ding  duinen. 
Onder begeleiding van een 
boswachter zou men met 
eigen ogen kunnen aan-
schouwen hoeveel herten 
er rondlopen. Echter op de 
bewuste dag was er geen 
één hert te zien. Mogelijk 
kunnen de geïnteresseer-
den nog een keer terugko-
men maar dan meer naar 
de winter toe als er minder 
voedsel te vinden is. Dat 
zou een betere optie zijn. 

Vrijwillige werkdagen
Natuurliefhebbers die het 
leuk vinden om de natuur 
een handje te helpen kun-
nen hun hart ophalen! Het 
IVN Zuid-Kennemerland 
organiseert ‘werkdagen’ in 
bijzondere natuurgebie-
den die zo kwetsbaar zijn 
dat je er normaliter niet 
in mag. Tijdens deze zater-
dagen van augustus tot 
en met maart (altijd van 
9.30 tot 15.00 uur), worden 
boswachters geholpen 
met terreinonderhoud 
waar zij zelf tegenwoordig 
niet meer aan toekomen. 
Leeftijd maakt niet uit en 
ervaring is niet vereist. 
Zorg zelf voor werkkleding, 
laarzen en neem lunch, 
koffie en thee mee. Het 
IVN/ZK zorgt voor gereed-
schap, begeleiding, werk-
handschoenen en een lek-
kere vlaai voor bij de koffie. 
Aanmelden kan via e-mail: 
ivnzk.natuurwerk@gmail.
com of bel even met Marc 
van Schie, tel. 023-5351239.

Rommelmarkt
De bewoners van de wijk 
Oud Noord zijn ieder jaar 
actief en organiseren voor 
jong en oud leuke activitei-
ten. Al voor de 12e keer orga-
niseert het comité op zater-
dag 21 augustus aanstaande 
weer een rommelmarkt in 
de volgende straten van 
Oud Noord: Potgieterstraat, 
Ten Kate plantsoen, de Ge-
nestetstraat en Dacosta-
straat. Vanaf 09.00 uur 's 
morgens tot 15.00 uur 's 
middags is iedereen van 
harte welkom om spul-
letjes te kunnen verko-
pen of te kopen. Voor in-
lichtingen kunt u terecht 
bij: Peter Verswijveren, 
tel: 06-40805352 of Bart 
Botschuijver, tel: 06 -
21216265.

Rommeltje op 
het strand

Bij het nieuwe jaarrondpa-
viljoen Maritiem Haven aan 
Zee is het uit het zicht van 
eigen gasten een rommel-
tje. Uiteraard is men nog 
druk aan het werk om het 
paviljoen zijn permanente 
status te geven, echter als 
de eigen gasten er niet zo-
veel last van hebben maar 
de gasten van de buren/col-
lega’s wel, dan gaat er iets 
niet goed. Op bijgaande 
foto de rommel die de gas-
ten van paviljoen Wander 
& Karin helaas aan moeten 
zien.

De School
De sociocratische school 
‘De School’ organiseert 
twee kennismakingsbij-
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Vrijdag 6 augustus JAZZ IN DE KROEG

Live 
Ruud Jansen 

en band

www.cafefier.nl
Haltestraat 32, 2042 LN  Zandvoort

Jazz in de kroeg 
2010 

Vrijdag 6 augustus
vanaf 20.30 uur

Vrijdag 6 augustus

Evert Scholten band
vocaal begeleid door Eva

van 21.00 tot 00.00 uur

Dorpsplein 2 - Zandvoort

Grand Café Restaurant 

Vrijdag 6 augustus

Mainstream Jazz Combo
o.l.v. Ger Groenendaal

Van 21.00 - 00.00 uur

U bent van harte welkom!

Dagelijks geopend van 09.00 tot 03.00 uur

Grand Café Hotel Restaurant XL
Kerkplein 8, tel. 5712252 | 06-53344660

www.xl-zandvoort.nl

Gezellig drinken !!!!!
Lekker eten !!!!!!

 
Vrijdag

Arthur Ebeling band

www.laurelenhardy.nl 
Haltestraat 46 • 2042 LN Zandvoort

023-5737046
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evenementen agenda

6  Jazz in de Kroeg

7 Jazzfestival Centrum - Gasthuisplein, 
19.00 – 01.00 uur

8 Jazz op het Strand  

8 Zomermarkt - centrum Zandvoort 

14 Strandschaaktoernooi - paviljoen 16 Meijer aan zee

14+15 Dutch Power Pack - Circuit Park Zandvoort 

15 Surf ‘n beach - Filmfestival @ The Spot

15  Muziekpaviljoen - ZFM Zandvoort Zomertour, 
  13.30 – 16.00 uur

15 Orgelconcert - door W.J. Cevaal. 
Protestantse kerk, aanvang 15.00 uur

20-22 Culinair Zandvoort - Gasthuisplein 

20-22 DTM weekend - Circuit Park Zandvoort

21+22 NAM Rem Race - Watersportvereniging Zandvoort

t/m 8-8 Eva's Huis - Expositie ‘Kaders en vatbaar geluk’,
   Zandvoorts Museum 

t/m 28-8 Kunst met een grote K - Expositie 'Op golven 
    van muziek'. Agathakerk, iedere zaterdag 

      van 14.00 tot 17.00 uur 

Augustus

VVV Zandvoort: 7 dagen per week geopend!

Veel dorpsgenoten zijn of gaan binnenkort met  
vakantie. Sommige in eigen land, anderen (heel) 
ver weg. In een korte serie vragen wij wekelijks een 
dorpsgenoot naar zijn of haar vakantie-ervaring.

Hoe was de vakantie? 
Overweldigend! We hebben een rondreis van 24 
dagen door West Canada en Vancouver Island ge-
maakt met een camper. Als je van de natuur houdt 
is Canada het land bij uitstek om met een camper 
rond te rijden. Veel bergen, ook nog met sneeuw, 
veel watervallen en nog veel meer meren en hele 
lange wegen. De bevolking is vriendelijk, relaxt en 
héél behulpzaam. 

Leukste ervaring?  
Om als twee gepensioneer-
den voor het eerst met een 
camper op pad te gaan en 
dan moeten stoppen omdat 
er een paar beren over de weg lopen. 

Deze rubriek is mede mogelijk gemaakt door: 

Welkom thuis!

Wie : Tom en Thea de Roode    
Bestemming : Canada
Reisduur : 15 juni – 8 juli 2010

Zondag 8 augustus

Zaterdag 7 augustus JAZZ IN HET CENTRUM
zie volgende pagina

JAZZ Op HET sTRAND

Zondag 8 augustus 
vanaf 15.00 uur

LIVE JaZZ op het tERRas

de Ruud Jansen Band 
Vanaf 17.30 uur kunt u genieten van het 

speciaal samengesteld drie-gangen 

Jazzmenu 
voor € 22,50 p.p.

Beachclub take Five
Boulevard Paulus Loot, pav.5

023-5716119 / www.tfaz.nl / info@tfaz.nl
023-5713200

www.beachclubtien.nl

Jazz op het strand
Zondag 8 augustus

Mainstream 
Jazz Combo

o.l.v. Ger Groenendaal

van 15.00 tot 18.00 uur

U komt toch ook?

Vrijdag 6 augustus

SPOOR 5
o.l.v. Adam Spoor

van 21.00 - 00.00 uur

Café Alex
Zandvoort Gasthuisplein
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Zaterdag 7 augustus om 19.00 uur gaat de 3e editie van het jazzfestival in Zandvoort van start op het Gasthuisplein. Met dank aan onze sponsors  
en begunstigers is het gelukt een aansprekend programma samen te stellen dat recht doet aan het te verwachten publiek. De aftrap wordt verricht  
door Floriaan Wempe met zijn band. Floriaan Wempe, tenorsaxofoon, is een formidabel talent en wordt volgens de kenners een grote meneer  
in de jazzwereld waar we nog veel van gaan horen. Vervolgens betreden Greetje Kauffeld en Jan Menu, tenor-  en baritonsaxofoon,  begeleid door het 
trio van Johan Clement het podium. Deze twee iconen hoeven nauwelijks geïntroduceerd te worden. Hun muzikale  kwaliteit is ongeëvenaard  
en wij zijn verheugd deze geweldige solisten te kunnen presenteren. Vervolgens wordt de avond gesloten door Hans Dulfer met zijn groep Jazzdance. 
Kortom, een programma waarin iedere jazzliefhebber zich in kan vinden. 

Graag vragen wij ook aandacht voor de jazzconcerten in De Krocht die wij al lange tijd organiseren. De concerten beginnen in september  
en lopen door tot en met mei 2011 en  bevatten weer de top van de Nederlandse jazzscene. Een greep uit het programma voor komend seizoen:  
Jesse van Ruler, John Engels, Xandra Willis, Phil Abraham, Deborah Carter, Tim Kliphuis, Ronald Douglas, e.v.a. 

Tot slot wensen wij u een mooie en vooral gezellige zaterdagavond op het Gasthuisplein en hopen dat het programma u brengt wat u ervan verwacht.  
Mooi en vooral droog weer helpt maar dat hebben wij helaas niet onder controle. Graag tot zaterdagavond.

Namens het bestuur van de Stichting Jazz in Zandvoort,
Hans Reijmers, voorzitter       

Sponsoren/begunstigers:

Holland Casino, Zandvoort

J. Brugman pensioenen BV, Zandvoort

Eco-Remain betonsanering, Capelle a.d. Ijssel

Versteege IJzerhandel, Zandvoort

Adm. kantoor Janssen en Kooy, Zandvoort

Velota zonwering, Hoofddorp

Bakels en Jonker accountants, Zandvoort

V.d. Vlugt kunststof kozijnen, Zandvoort

Radio Stiphout, Zandvoort

Kostverloren Vastgoed Beheer, Zandvoort

Kras Sport, Zandvoort

You Name It muziekproducties, Haarlem

INZ, Zandvoort

IJzerhandel  Zantvoort, Zandvoort 

Kroon Vis, Zandvoort

Woodcracker Webdesign, Zandvoort

The Tipbook Company, Heemstede 

Artinex Bouwadvies, Zandvoort

Zandvoorts Evenementen Platform

Gemeente Zandvoort

LagardeFotografie, Zandvoort

Muzikaal programma:

19.00 - 21.00 uur 
Floriaan Wempe en band

 21.00 - 23.00 uur
 Greetje Kauffeld en Jan Menu en het trio Johan Clement

23.00 - 01.00 uur
Hans Dulfer en Jazzdance

Zaterdag 8 augustus Gasthuisplein
JAZZfEsTIVAl 2010
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Na zes maanden gedwongen sluiting heeft Tutti Frutti afgelopen dinsdag gelukkig weer 
de deuren voor het publiek kunnen openen. Eigenaresse Claudia Riemersma, die alweer 
18 jaar geleden deze winkel in tweedehands merkkleding startte en tevens in Amsterdam 
twee dergelijke zaken heeft, is opgelucht.

Riemersma geeft in het kort 
de achtergrond van de slui-
ting aan: “Wij hadden al lange 
tijd last van lekkage vanuit de 
plafonds in het magazijn. Op 
het laatst was het zo erg dat 
er flinke brokken naar bene-
den kwamen die een onvoor-
stelbare puinzooi veroorzaak-
ten. Wij moesten zelfs met 
een paraplu boven ons hoofd 
naar het toilet. Na inspectie 
van Bouw- en Woningtoezicht 
bleek er asbest vrijgekomen 
te zijn, waarna de gemeente 
Zandvoort onmiddellijk de 
winkel heeft gesloten en 
verzegeld. Dit heeft voor mij 
hoge kosten met zich mee-
gebracht, zowel voor mijn 
advocaat, het gebrek aan in-
komsten en tenslotte de ver-
bouwing.” Tutti Frutti is nu 
echter een geweldig mooie 
zaak geworden met een 
fraaie vloer, lichte muren en 
een verhoogd plafond.

Tutti Frutti

Dominique Paap is al 14 jaar 
werkzaam bij Tutti Frutti 
en sinds 8 jaar werkt haar 
dochter er ook. Zij assisteren 
Claudia zowel bij de inkoop als 
de verkoop. De kledinginbreng 
is zeer goed geregeld. Van fe-
bruari t/m juli betreft het 
zomerkleding en binnenkort 
is de winterkleding weer aan 
de beurt. Er is veel inbreng, 
maar de dames zijn terecht 
zeer selectief. De merkkleding 
mag niet ouderwets zijn en 
vanzelfsprekend schoon en 
(eventueel) gestreken. Als er 
tijd voor is wordt de kleding 
ter plekke nagekeken en wat 
niet ingenomen kan worden, 
kan meteen weer mee terug. 
De kleding blijft acht weken 
in de winkel hangen en gaat 
daarna, indien niet verkocht, 
naar een -70% rek. Mocht het 
dan nog niet verkocht of opge-
haald zijn dan wordt dit naar 
een goed doel, zoals het Leger 

des Heils gedoneerd. De in-
brenger krijgt 45% van de prijs 
waarvoor het verkocht wordt.

Er is een ruime keuze, zowel 
voor baby's en kinderen (maat 
68 t/m 164) als in dames-
bovenkleding in alle maten, 
van netjes tot sportief. In 
beperkte mate is ook heren-
kleding aanwezig. Bekende 
merken zijn o.a. Rare, Lolita, 
Re play, Airforce, Didi en Ralph 
Lau ren. Ook kunt u bij Tutti 
Frut ti terecht voor praktisch 
nieuwe (kinder-) schoenen en 
sandaaltjes. Momenteel is alle 
kleding 30% afgeprijsd, een 
buitenkansje om de zomergar-
derobe nog even aan te vullen.

Tutti Frutti, Corn. Slegerstraat 
6, tel. 5731712. Openingstijden: 
ma. 12.00-17.00 uur, di. t/m vr. 
09.30-17.30 uur, za. 10.00-17.00 
uur en in de zomermaanden 
op zondag van 12.00-17.00 uur.

door Erna Meijer

De zee is nooit veilig

Werkzaamheden Schipholtunnel

In zee zwemmen is heerlijk, vooral als het in de zomer 
warm is. Daarentegen kan de zee ook heel gevaarlijk zijn. 
Jaarlijks verdrinken er helaas nog altijd mensen in zee, zo-
als onlangs een Duits meisje dat voor de kust van Zand-
voort in een mui terecht was gekomen. 

ProRail start volgende week met de werkzaamheden aan de zwaar beschadigde boven-
leiding van de Schipholspoortunnel. Ook Zandvoorters die met de trein naar de nationale 
luchthaven willen gaan, bijvoorbeeld voor het vertrek van hun vakantie, hebben zeker 
met ongemakken te maken. 

Het waarschuwingsbord in 4 talen staat bij iedere strandafgang

Wat niet altijd gerealiseerd 
wordt is dat je in zee heel 
snel onderkoeld kunt raken 
of zelfs kunt verdrinken. 
Berucht zijn muien, onder-
koeling, afdrijven en hoge 
golven. Daarom extra aan-
dacht voor bepaalde regels 
om veilig in zee te gaan.

Waar moet je op letten 
als je gaat zwemmen!
• Ga niet dieper de zee in 
dan tot aan je heupen en 
neem deze regel serieus
• Laat kinderen niet zonder 
toezicht in zee
• Ga nooit alleen zwemmen
• Bij stroming waar je niet 
uit kunt komen (een mui): 
zwem er niet tegenin maar 
zwem met de stroming 
mee en probeer even la-
ter schuin terug naar het 
strand te zwemmen
• Als je gebruik maakt van 
zwembanden of luchtma-
trassen, houd dan rekening 
met gevaar voor afdrijven. 
Gebruik bij wind vanaf land 
helemaal geen drijfmidde-
len 
• Oriënteer je op een be-
paald punt op het strand 
zodat je niet afdrijft
• Om te voorkomen dat 
kinderen kwijtraken: schrijf 
een 06 nummer op een 
verdwaalbandje of op hun 
rug. Verdwaalbandjes zijn 

De oorzaak is dat in de 
Schipholtunnel op dinsdag 
13 juli over een lengte van 3 
kilometer de bovenleiding 
totaal vernield is. ProRail 
werkt dag en nacht aan het 

verkrijgbaar bij de reddings-
brigade en de EHBO post. 

De betekenis van de 
waarschuwingsvlaggen 
Aan het begin van diverse 
strandafgangen staat een 
informatiebord in 4 talen 
om strandbezoekers op de 
(on)veiligheid van de zee te 
wijzen. Zo zijn er verschil-
lende vlaggen:

Rode vlag
De zee is té gevaarlijk om 
in te zwemmen. De rode 
vlag, verboden te zwem-
men, wordt alleen gehesen 
na toestemming en overleg 
met de burgemeester van 
Zandvoort. Situaties kun-
nen een extreem gevaarlij-
ke zee of bijvoorbeeld nood-
weer zijn. Voor deze vlag 
geldt dat hij op het gehele 
strand of op een strandvak 
gehesen kan worden. Bij  si-
tuaties dat de rode vlag uit 
gaat worden ook politie en 
eventueel brandweer be-
trokken.

Gele vlag 
De zee is onveiliger dan 
‘normaal’. Bijvoorbeeld met 
oosten (aflandige) wind, 
of bij afgaand water in de 
middag met west/noord-
westen wind. Ook kan in 
het hoogseizoen de vlag 

gehesen worden bij hoge 
golven om ongeoefende 
zwemmers te wijzen op 
gevaren. De gele vlag wordt 
in principe op het gehele 
strand gehesen, maar het 
is ook mogelijk de gele vlag 
op een strandvak te hijsen 
ter ondersteuning van ge-
plaatste muienborden of 
andere lokale situatie. Dit 
laatste gebeurt in nauw 
overleg met de reddings-
brigade.

Witte vlag  
met vraagteken 
Als deze vlag wappert is er 
een kind vermist of juist te-
ruggevonden. 

Let op de 
waarschuwings vlaggen 
en neem ze serieus
De coördinatie van het hij-
sen van de gele vlag ligt 
bij de Rotonde. Deze EHBO 
post is gedurende het gehe-
le seizoen (mei - september) 
dagelijks geopend. Zij infor-
meren de strandpachters 
met een gemeente vlag-
genmast voor de deur dat 
de vlag gehesen moet wor-
den. Zij doen dit op advies 
van de Reddingsbrigade of 
naar eigen inzicht bij één 
van de 'standaard' situaties 
zoals Oostenwind.

Een andere werkwijze 
bij, mogelijke,  
gevaarlijke situaties
De Zandvoortse Redding 
Brigade kan naast de vlag-
gen ook gebruik maken van 
zogenaamde muienborden. 
Dat zijn speciale klapbor-
den met daarop een waar-
schuwing voor stroming in 
drie talen. Deze kunnen op 
het strand bij een, moge-
lijk, gevaarlijke plek worden 
neergezet. Daarnaast wordt 
zoveel mogelijk preventief 
geopereerd door vanaf  de 
reddingsposten, met voer-
tuigen op het strand en 
met reddingsboten op zee 
het zwemmende publiek in 
de gaten te houden. De red-
dingsbrigade streeft ernaar 
dit in vakanties zowel door 
de weeks als in het week-
end te doen.

herstel maar de schade is 
dermate groot dat het nog 
wel even kan duren voordat 
de normale dienstregeling 
weer van kracht kan zijn. Na 
vrijdag 24 september kun-

nen de treinen van en naar 
Schiphol naar verwachting 
weer volgens de normale 
dienstregeling rijden. Voor 
een actueel reisadvies kijkt 
u op www.ns.nl.
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ZANDKORRELS
Kabel-internet/adsl 

installa  teur helpt bij alle 
PC-PRO BLEMEN. Advies en 

aanleg (draadloos) netwerk. 
Ook avonden/weekend.

 Rep-it, to taal service
 voor computergebruikers. 

023-5719666 of 06-44696001. 
Met garantie en KvK. 

Behang- en 
schildersbedrijf 
Arnold Nijkamp 
Tel/Fax 571 31 72 

Mobiel 06-54 264 259 
Voor al uw behang-, 

wit- en schilders-
werkzaamheden 

www.arnoldnijkamp.nl 

ZANDKORRELS INVULBON
Met ZandvoortPas korting op een zandkorrel

Particuliere zandkorrel €7,50
Met ZandvoortPas €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 zandkorrel €12,50 (excl.BTW)
Met ZandvoortPas €10,-
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, Kleine Krocht 2
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 verkeerde of onjuiste inhoud 
van Zandkorrels. Zet- en typefouten voorbehouden. 

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

VAN AACKEN 
GLASZETTERSBEDRIJF 
levering en plaatsing alle glassoorten.

NU OOK:
vernieuwen kozijnen & schilderwerk.

vrijblijvende offerte!
023-5720480 / 06-41374921
e-mail: aacken@kpnmail.nl

Wij zijn met

 
t/m maandag 9 augustus.

Dinsdag 10 augustus zijn wij weer geopend.

Vakantie

Met vriendelijke groeten van ons allemaal

Bewegen in Zandvoort

www.sportinzandvoort.nl

Autobedrijf Trade Ard. 
Lid BOVAG en NAP. 

Max Planckstraat 44, 
tel. 5730519 / 06-53498304 

www.trade-ard.nl
.........................................................

Beautysalon MYRNA 
Van Speijkstraat 2/101, 

2041KL Zandvoort. 
Behandeling volgens 

afspraak, ook ‘s avonds. 
Tel. 5720108 

of 06-48318230
.........................................................

Auto kopen of verkopen? 
Een dure reparatie, 
onderhoudsbeurt, 

APK of schade?
Het kan altijd goedkoper!! 

Bel Patrick van Kessel 
06-55383624 of kijk op  
www.autoverkoper.nu

.........................................................
Te huur: biertap 
Alle merken bier

www.goedkoopdrank.nl
Reserveren: tel. 5738777

.........................................................
Nagelstyliste worden?? 
De opleiding tot nagel-
styliste begint met de 

gratis introductie avond 
bij A.B. Nails in Haarlem. 

Schrijf je in via 
www.abnails.nl 

of bel 023-5245005.
.........................................................

Pedicure Beata Visser 
Ge specialiseerd in de 

diabetische en reumatische 
voet- en nagelcorrectie. 

Tel. 06-52461796 / 
023-5715921. 

Bilderdijkstraat 22, Zandvoort. 
Diabetische en reumati-

sche voet worden vergoed 
door zorgverzekeringen.

.........................................................
Per 1/9 TOP maisonnette 
te koop/te huur incl. OP 

C.vd. lindenstr.2-14 110m2, 
3slpk, woonk, ap. keu-
ken, 2balk zw, jacuzzi, 

berging, parkeerpl. 
Bel nu voor info: 

06-50276714
.........................................................

Maar de vrucht van de 
Geest is liefde, vreugde 
en vrede, geduld, vrien-
delijkheid en goedheid, 

geloof, zachtmoedigheid en 
zelfbeheersing. Er is geen 

wet die daar iets tegen 
heeft. -- Galaten 5:22-23

demonstraties/proeflessen
    Taoïstische Tai Chi™

zondag 8 augustus 
10.00-16.00

Gasthuisplein/Swaluestraat
.........................................................

Wie wil mijn riante  
servivceflat in rustige wijk 

van Heemstede  
(1 gr. woonk., 1 gr. slaapk.,  

1 kl. slaapk., gr. badk.,  
berging en tuintje). 
Huurprijs € 450,-

 ruilen tegen een woning in 
Zandvoort.  

Tel. 023-5120861  
of 06-20162174

 ........................................................
Te koop: 

inpandige garagebox. 
Onder appartementen-
complex Mezgerstede, 

Mezgerstraat Zandvoort. 
Vraagprijs € 23.000,-. 

Tel. 06-41750174
.........................................................

Complete fotoreportage 
al vanaf € 75,- incl. foto’s. 

Mooie profielfoto  
nodig of de kinderen laten 

fotograferen? Surf naar 
www.moniquedevries.com 

 of bel 06-23940247
.........................................................

Creatieve naailes 
voor beginners die hun  

naaimachine beter  
willen leren kennen.  

Start 30 en 31 augustus. 
Info Marie, 5718042  

of marienaailes@ziggo.nl
.........................................................

20 kleine teentjes,  
o wat zijn ze klein. Dat 

moet van ’n tweeling zijn. 
Zo puur en rein, dat zijn  

de zusjes van Carlijn. 
Dennis en Paola,  

gefeliciteerd.
.........................................................

Teckels v.h. Huys  
BINGH de Vries heeft  

2 langharige teckelteefjes, 
3 mnd. oud,  

beschikbaar. 1 zwart/tijder  
en 1 black/tan. 

 Inl. W.I. Woters, tel. 5714695
.........................................................

Pedicure Carla 
meer dan 10 jaar  

ervaring. Diabetes/reuma,  
evt. vergoed bij verzekering.  

Pro-voet lid.  
Tel. 06-46098919  

www.massagebyrosa.nl
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C U L T U U R Klaas Koper wint Hanzeconcours

Place du Têrtre aan zee

Nieuwe kunst in de bibliotheek

Vorige week heeft onze dorpsomroeper Klaas Koper voor 
de tweede keer op rij het Hanzeconcours in Harderwijk 
op zijn naam geschreven. Koper liet illustere collega’s als 
Henk v.d. Nieuwenhuizen (Oisterwijk) en Henk Bijlsma uit 
Bolsward vrij ruim achter zich.

Eén van de meest authentieke straatjes van Zandvoort is 
de Poststraat, gelegen tussen het Kerkplein en Hogeweg. 
Op zondag 15 augustus wordt in deze straat van 14.00 tot 
21.00 uur een ‘Place du Têrtre’ gehouden. De organisatie 
van de kunstmarkt Franse stijl is in handen van de actie-
ve Zandvoortse kunstenaarsvereniging BKZandvoort. Zij 
staan borg voor een uniek kunstzinnig evenement. 

In de tentoonstellingsruimte van de Zandvoortse biblio-
theek Duinrand hangen weer nieuwe kunstwerken aan de 
wanden. In de maand augustus zijn de schilderijen van de 
Zandvoortse Willy IJpenburg te bezichtigen.

‘Stagiair’ Gerard Kuiper werd een proeve 
van bekwaamheid afgenomen

Er komt een Zandvoortse versie van een ‘place du têrtre’

Een van de werken die in de bibliotheek te zien zijn

Ieder jaar wordt op de eer-
ste Hanzedag een Stads- en 
Dorpsomroepersconcours in 
het programma opgenomen, 
waaraan dit jaar 15 omroepers 
deelnamen inclusief twee 
dames en twee Belgische 
leden van het gilde. Ook de 
Zandvoortse opvolger van 
Koper, Gerard Kuijper, was als 
‘stagiair’ mee naar de stad 
aan het IJsselmeer gegaan. 
Toen de presentator mede-

Op deze kunstmarkt staan 
zestien BKZandvoort kun-
stenaars voor hun atelier/
kraam en laten zien hoe hun 
kunstwerk tot stand komt. 

Elke maand kunnen kun-
stenaars gebruik maken 
van het aanbod om hun 
werken in de bibliotheek te 
exposeren. Dat geldt niet al-
leen voor Zandvoortse kun-
stenaars, ook kunstenaars 
uit de regio zijn welkom.

deelde dat de toekomstige 
Zandvoortse omroeper tus-
sen het publiek stond, werd 
hij door burgemeester John 
Berends verzocht naar het po-
dium te komen om een proe-
ve van bekwaamheid af te 
leggen. Harderwijk wilde wel 
weten wat voor Zandvoorts 
vlees men volgend jaar in de 
kuip heeft. Het dient gezegd, 
Kuijper slaagde met lof en 
werd gelijk als tijdwaarnemer 

Vanzelfsprekend bestaat de 
mogelijkheid om het kunst-
werk direct aan te schaffen. 

Maar er is niet alleen kunst 

De in Amsterdam gebo-
ren Willy IJpenburg (1947) 
heeft haar opleiding ge-
volgd aan de kunstacade-
mie in Haarlem. Ze heeft 
vanaf 1995 al aan diverse 
tentoonstellingen mee-
gedaan, waaronder in het 

aan de jury toegevoegd. Dit 
jaar wordt namelijk voor het 
eerst streng gelet op de regel 
van maximaal twee minuten 
per om te roepen tekst, an-
ders worden er strafpunten 
afgetrokken.

Nieuwe roep
“Al bij de verplichte roep had 
ik een voorsprong op mijn 
tegenstanders welke in de 
vrije roep alleen maar groter 
is geworden. Voor het eerst 
heb ik over Zandvoort een 
geheel nieuwe tekst geroe-
pen, welke ik al jaren in de 
kast had maar nooit dorst 
te gebruiken, temeer omdat 
mijn gebruikelijke tekst ijzer-
sterk is. Maar omdat dit mijn 
laatste jaar is geldt voor mij 
de regel ‘nu of nooit meer’. Ik 
weet zeker dat ook deze tekst 
heeft bijgedragen tot het 
behalen van de eerste prijs”, 
aldus een dolblije Koper die 
na het concours in onze eigen 
woonplaats officieel afscheid 
zal nemen.

De uitslag: 1. Klaas Koper 
(48 punten); 2. Henk v.d. 
Nieuwenhuizen (46,2) en 3. 
Henk Bijlsma (45,1).

op Place du Tertre aanwezig, 
er staan ook verkoopkramen 
met biologische en Franse 
producten. Voor geïnteres-
seerden zijn er op spiritueel 
gebied vijf kundige en zui-
ver werkende beoefenaars 
aanwezig met Tarotkaarten, 
Handlijnkunde, Numerologie 
en Gezichtslezen. Als leuke 
herinnering aan dit Franse 
evenement kan men ‘op lo-
catie’ portretfoto’s laten ma-
ken door een professionele 
fotograaf. Verder is er een 
massagestoel om eens lek-
ker de nek te laten masseren 
en kan men genieten van op 
de achtergrond aanwezige 
Franse chansons. Tussen de 
kramen staan twee Franse 
terrasjes waar crêpes en 
drankjes te verkrijgen zijn. 
Bovendien is er ook aan de 
kinderen gedacht, zij kunnen 
onder leiding van de kunste-
naars zich creatief uitleven 
met het maken van ‘echte’ 
kunst.

Zandvoorts museum (2004) 
en de atelierroute van 
BKZandvoort in 2009. Haar 
getoonde werk bestaat dit 
keer uit een impressie van 
menselijke figuren dat zó 
geschilderd is dat de vage 
menselijke figuren die daar 
uit voortkomen hun eigen 
beeldtaal vormen. Het mini-
male kleurgebruik sluit hier 
voortreffelijk op aan en laat 
het werk voor zich spreken. 
IJpenburg schildert graag 
met inkt op papier en met 
gemengde technieken. Haar 
beeldelementen zijn zowel 
figuratief als abstract. 

De kunstwerken van Willy 
IJpenburg zijn tot 28 augus-
tus tentoongesteld tijdens 
de openingstijden van de 
Bibliotheek aan dePrinses-
seweg 34.

Zoekplaatje
De foto van deze week is een foto met daarop een schitterende Harley Davidson 
motor met daarop een man en vermoedelijk zijn vrouw. Bijzondere van de foto 
is, dat de vrouw een pet op heeft. Gezien het kenteken van de motor, GZ 1398, 
is het een kenteken uit Noord-Holland en stamt het nog uit de tijd dat iedere 
provincie zijn eigen kenteken-reeks had. Voor Noord-Holland was dat overigens 
de kentekenreeks beginnende met de letter “G”, de letters “GZ” en de letters 
“GX”, gevolgd door een 4-cijferig nummer. In 1906 is dit systeem van kente-
kens ingevoerd en in 1951 
weer afgeschaft, toen er 
een landelijke registra-
tie kwam met de naam 
Rijksdienst voor het 
Wegverkeer. Daarover 
kunnen we een bladzij-
de volschrijven, wat we 
u zullen besparen. Wel 
willen we graag weten 
wie het zijn. Reactie kunt 
u kwijt per mail op zoek-
plaatje@oudzandvoort.
nl of bij Cor Draijer op 
06-3614 9717 (graag pas 
bellen na 19:00 uur)

door Cor Draijer

bld03273



Zandvoortse deelnemers 
aan de Zomermarkt

Grote Krocht 23 – 2042 LT Zandvoort
Tel:023-5735002 – ma 13:00-18:00
di t/m vrij 9:00-18:00 za 9:00-17:00

Bij ons in de kraam

Diverse modellen v.a.

€ 30,00
Tassen tot wel 50% korting

Haltestraat 55
2042 LL Zandvoort
Tel. 023 571 28 39

Ook zondags geopend

Op de kraam:

Zomerrestanten

Dames polo’s en tops

diverse kleuren 

vanaf

 5 euro per stuk!

www.musicstore.nl - Kerkstraat 8, Zandvoort.

Tijdelijk 10% korting op alle games!
Alleen voor de clubkaart leden.

Vraag nu een gratis clubkaart aan 
en profiteer!

Wij zijn ook aanwezig op de zomermarkt.
(Actie alleen geldig bij Music Store Zandvoort)

Ook op de markt 

met terras

In de winkel
NIEUWE NAJAARS COLLECTIE!

Ook op de kraam laatste
zomerkleding met extra grote korting!

Parfumerie - Drogisterij
Schoonheidssalon

SUMMER  SALE 
Alleen zondag op de braderie:

Top parfums nu met 50% korting
Diverse merken voor dames en heren, o.a.:

Calvin Klein, Lancome, Cacharel, Kenzo, Yves Saint Laurent, 
Davidoff, Jil Sander, DKNY, GUESS, Burberry, Nina Ricci, 

Elizabeth Arden, Jean Paul Gaultier, Ralph Lauren, Baldessarini, 
Paco Rabanne, Moschino, Tommy Hilfiger, Karl Lagerfeld, 
Issey Miyake, Nino Cerutti, Lancaster, Vera Wang, Joop!

En nog veel meer...

Haltestraat 1 • Zandvoort • 023 - 571 61 23
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Karim en Mo
www.autobedrijfkarimo.nl

Curiestraat 10, 2041 CD Zandvoort T. 023-5733792
F. 023-5733793 E. autobedrijfkarimo@planet.nl

Onderhoud en reparatie alle merken
Occasions in - en verkoop

APK

Petra Geusebroek
Financiële Diensten

Lifestyle Planningen, Hypotheken,
Herfinanciering, Kredieten,

Pensioen en (echt)Scheidingen.

Voordeel dat ik niet gebonden ben 
aan kantooruren en locatie. Ik kom 
bij u thuis of op de locatie welke voor 
u het beste uitkomt. 
Kijk voor meer informatie op mijn site 
www.sevenforlife.nl 
of bel 06-19312574 / 023-5715963

Ontslagvergoeding aan- 
geboden?
Ik geef u graag advies welke 
oplossing bij uw persoonlijke 
situatie past. Financieel risico 
ontslag afdekken? 
Laat u goed informeren

Meer dan Hypotheek Advies

Info@sevenforlife.nl

Zandvoort à la carte is een maandelijkse rubriek van de Zandvoortse Cou-
rant waarin wij de restaurants die Zandvoort rijk is aan u voor willen stel-
len. Joop van Nes zal aan de hand van zijn indrukken van het etablissement, 
gesprekken met de eigenaren, exploitanten of chef-koks en een analyse van 
de kaart u een beeld geven van dit restaurant. De volgorde die uw recensent 
aanhoudt, is puur willekeurig en niet beïnvloedbaar.

Mollie & Co.
Een niet al te groot restaurant met een prachtig terras 
waar het op warme avonden bijzonder goed toeven is. 
Grote groepen kunnen er niet in. We zijn deze maand bij 
drinkrestaurant Mollie & Co., aan de Haltestraat 75 (in de 
volksmond ook wel ‘verlengde’ Haltestraat geheten).

Mollie & Co. is een klein drinkrestaurant gelegen aan de 
rand van het centrum van Zandvoort. Het restaurant wordt 
al 15 jaar bestiert door het echtpaar Han en Bibi Ijgosse, die 
in die tijd een grote groep vaste gasten om zich heen heb-
ben vergaard. Het restaurant draaiende houden doen zij 
samen met een enthousiast keukenteam, waarmee allerlei 
verschillende culinaire thema's bedacht worden. 

Mollie & Co. is vooral bij de Zandvoorters in de loop der ja-
ren een begrip van ‘goed eten en drinken voor een redelijke 
prijs’ geworden. De een komt even snel voor een daghap (€ 
8,50) die elke dag anders is, de ander komt juist voor een 
lekker uitgebreid menu. 

Mollie & Co. speelt via de kaart ook in op de wisselende 
seizoen. Zo komt in de laatste maanden van het jaar het 
wild in de een of andere hoedanigheid weer aanbod en 
als de eerste mosselen weer van de veiling komen, is het 
ook altijd feest in Mollie & Co. De ongedwongen sfeer en 
het ‘ons-kent-ons’ gevoel spreekt de gasten van IJgosse 
erg aan.

De menukaart kent 7 voorgerechten waar eenieder zich in 
kan vinden. Beroemd is de rundercarpaccio (€ 10,50) maar 
ook de zeer speciale Franse uiensoep (€ 5,25) krijgt alle aan-
dacht die het gerecht verdient. Een ander beroemd voor-
gerecht dat al een paar jaar niet is weg te denken zijn de 
Mosselen à l ’Escargots (€ 7,25), gebakken mosselen in een 
sausje van room, knoflook en witte wijn, zeg maar zoals in 
het verleden vaak de slakjes werden geserveerd. Daarnaast 
zijn er voor de vegetariër 2 geitenkaasjes gebakken in blader-
deeg (€ 7,75) en voor de garnalenliefhebbers onder ons de 
wereldbekende garnalenkroketten van Holtkamp een van 
de beste patissiers van Amsterdam. 2 van deze smaakbom-

Zandvoort à la carte

metjes worden voor € 9,75 aan u geserveerd of de bekende 
gamba’s (€ 8,75) in werkelijk een goddelijke saus kunnen 
ook voor u bedoeld zijn. Voor het laatste voorgerecht, wat zij 
zelf noemen Mollie’s Lekkers, diverse lekkere surprisehapjes  
(€ 9,75), moet ik u toch naar de Haltestraat verwijzen want 
dat ga ik niet verklappen.

De hoofdgerechten vallen uiteen in, hoe kan het ook haast 
anders, een vlees- en een viskant. Alleen is het lekkers uit 
zeeën en meren een beetje aan de magere kant. Dat vind 
ik een beetje jammer want u kent mijn voorkeur voor een 
lekker visgerecht. In ieder geval serveert Han de gamba’s  
( € 18,75) in een groter portie (wel weer in de goddelijke 
saus) en staat er, voor de dagprijs en indien aanwezig, 
Catch of the day op de kaart, en dat kan natuurlijk alles 
inhouden. Vraagt u er maar eens om, u zal verrast worden.

Aan het vlees is te merken dat Mollie & Co. een meer dan 
uitstekende leverancier heeft. Mooi vlees in de juiste ge-
wichtsporties is daarvan een mooi voorbeeld. Bovenaan 
prijkt met grote trots de ribeyesteak van het Angus rund. 
Lekker mals maar toch met een beetje bijt, een mooie bief-
stuk voor € 21,50. Daarnaast komt de uitstekende kogel-
biefstuk van Nederlands gefokt rund die, zoals uit de kaart 
blijkt, bijna nergens anders zo mals is. U kunt daarvan voor 
€ 15,25 gaan genieten! Voor de niet zo grote eters onder de 
gasten heeft Han een oplossing gevonden. Hij serveert een 
zogenaamde Ladysteak, een biefstukje van 150 gram, voor 
€ 13,25. Naast deze rundergerechten kunt u ook genieten 
van Nieuw Zeelands lamsvlees in de vorm van de lams-
rack. Een gedeelte van het ruggetje, meestal met zeven 
tot acht koteletjes aan elkaar, dat in de oven bereid wordt. 
Wie van kluiven houdt komt met de maar liefst 500 gram 
op Indische wijze gemarineerde spareribs (€ 14,75) zeker 
aan zijn trekken. En als u geen keuze kunt maken tussen 
de meer dan perfecte saté (€ 13,75) en de spareribs kunt u 
wellicht gaan voor de saté plus (€ 18,75), inderdaad een mix 
van beide gerechten. Het varkensvlees is ook van dezelfde 
kwaliteit. Varkenshaasmedaillons met een saus naar keuze  
(€ 15,50) of een grote, lekker krokant gebakken Wienerschnitzel 
(€ 12,50) strijden om de eer. 

Na uw maaltijd staan er diverse ‘koffies’ op de kaart maar 
ook diverse ijsgerechten van de Otelli ijsfabriek uit Haarlem. 
De Coupe Gerard (€ 5,50) met advocaat en boerenjongens, 
is misschien wel het beroemdste. Maar ook de ‘Mollie’ (€ 
5,50), vanille-ijs met slagroom, chocoladesaus en advocaat 
is een meer dan bekende creatie. Tot slot heb je niet bij 
Mollie & Co. gegeten, als je bij de koffie of thee geen eigen-
gemaakte Limoncello hebt gedronken. Gevaarlijk goedje 
maar ja, als iets niet gevaarlijk is, is het niet zo interessant!

Mollie & Co. is geopend op maandag, dinsdag, vrijdag, za-
terdag en zondag vanaf 18.00 uur en u kunt nog tot vrij laat 
aanschuiven, ten minste, als er plaats is. Dus… reserveren 
(tel. 5718949) kan teleurstellingen voorkomen.

door Joop van Nes jr. Surf 'n beach filmfestival 
bij The Spot

Op zondag 15 augustus aanstaande organiseert de Stich-
ting Free Your Dreams de laatste editie en tevens het gro-
te hoofdevenement van het Surf 'n beach filmfestival bij 
beachclub The Spot (23a). Tijdens deze editie kunt u een 
festival verwachten waarbij de totale betekenis van de 
surfsport tot uitdrukking wordt gebracht.

De naam dekt eigenlijk niet 
de lading want er is veel 
meer te doen. Doe mee met 
één of meer van de diverse 
clinics, zoals golfsurfen, 
surfski, indoboarding of de 
populaire Zumba work-out! 
Geniet van een ontspan-
nende massage of trakteer 
jezelf op een Hawaïaanse 
tattoo. Dans mee op de mu-
ziek van de band ‘Johnny’s 
Rattle Shaking Blues Band’. 
Speciale kraampjes voor-
zien iedereen van diverse 
gerechten en drankjes. 
Uiteraard worden er alleen 
maar (h)eerlijke producten 
gebruikt. 

Om 17.00 uur start de film-
marathon, waarbij films 
worden getoond op een 
groot LED-scherm op het 
strand. Dus dat wordt op-
timaal genieten van allerlei 
inspirerende films en docu-

mentaires. De documentai-
res ‘From The Beginning’ en 
‘Planet Surf’ worden ver-
toond, alsmede de cultfilm 
‘Surfwise’ en als klapper de 
veelbesproken hoofdfilm 
die tijdens het surffilmfes-
tival in première gaat in 
Nederland: ‘180° South’ van 
Patagonia. 
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Vandaag, donderdag 5 augustus, is het precies 70 jaar geleden dat de Zandvoortse 
synagoge door de Duitse bezetter is verwoest. De synagoge stond op de plaats waar 
tegenwoordig het gedenkmonument staat op de hoek van de Jacob van Heemskerck-
straat en de dr. Mezgerstraat.

Zandvoortse synagoge 70 jaar geleden verwoest

De Zandvoortse synagoge 
werd in 1922 gebouwd en 
deed dienst als gebedsruim-
te voor de circa 150 joodse 
families die in Zandvoort 
woonden. Zandvoort had 
toentertijd de jongste jood-
se gemeente in Nederland. 
Ook joodse gasten vierden 
daar hun sabbat. Veel joden 
uit Amsterdam, vooral leden 
van het joods proletariaat, 
brachten in Zandvoort hun 
vakanties door. Deze men-
sen konden zich geen verre, 
dure reizen veroorloven. In 
Zandvoort werd ook een zie-
kenhuis voor joodse kinderen 
uit arme gezinnen opgericht: 
de Clarastichting. Hier wer-
den vooral patiëntjes met 
tuberculose behandeld. In 
de jaren dertig kwamen ook 
twintig joodse vluchtelingen 

uit Oost-Europa in Zandvoort 
terecht.

Sjoel
Dankzij de bekwame vakken-
nis en onderhandelingsgeest 
van Hijman van Dam, stich-
ter van H. van Dam Az. en 
Zonen, werd grond gekocht 
aan de dr. Mezgerstraat en 
begonnen met de bouw 
van een nieuwe synagoge. 
De Zandvoortse aanne-
mer L. ten Broeke bouwde 
de synagoge voor rekening 
van de Vereeniging ‘Elia’ in 
Amsterdam. Het gebedshuis 
werd op 17 augustus 1922 in-
gewijd. Er was een feestelijke 
bijeenkomst in het Oranje 
Hotel, waarbij door de burger-
lijke autoriteiten het woord 
werd gevoerd en een dienst 
in de nieuwe ‘sjoel’ (=Jiddisch 

voor synagoge), waar opper-
rabbijn Onderwijzer de gele-
genheidsrede hield. De raad 
van bestuur van Vereeniging 
Elia bestond uit Arnold J. 
van Amerongen, voorzitter; 
Jesjaje Lissauer, vicevoorzit-
ter; Nardus Davids Bzn, se-
cretaris; Hartog M. Nijkerk, 
penningmeester; Hijman van 
Dam Azn, 2e penningmees-
ter; J.H. Lamon en S. Menist. 
Het was een grote feestdag. 
Wie toen had durven voor-
spellen dat binnen twintig 
jaar de sjoel door antisemie-
ten (NSB’ers bestonden toen 
nog niet) tot aan de grond 
zou worden vernietigd, zou 
op zijn minst als fanaat wor-
den gebrandmerkt.

Opgeblazen
Meteen na de Duitse inval 

&Heden  Verleden

werd in Zandvoort de SS-
eenheid Totenkopfstandarte 
II geplaatst, onder bevel van 
de latere SS-generaal Karl 
Diebitsch en zijn assistent 
Kölm. Dit had grote invloed 
op de algemene sfeer en in 
het bijzonder op de verhou-
ding tot de joodse inwoners. 
Eind mei 1940 begon de 
Duitse bezetter al te eisen 
dat joodse winkels als zo-
danig herkenbaar moesten 
worden gemaakt door mid-
del van bordjes. Groepjes 
SS’ers die langs het strand 
patrouilleerden, vielen her-
haaldelijk joden lastig. Vanaf 
begin mei 1940 werd joden 
de toegang tot het strand 
ontzegd. In de nacht van 4 
op 5 augustus 1940 werd 
de synagoge opgeblazen. 
Na de aanslag werden de 
synagogendiensten in de 
privéwoning van Struch aan 
de Kostverlorenstraat 20 
gehouden. Vermoedelijk is 
daarbij gebruik gemaakt 

van nog bruikbare liturgische 
symbolen uit de verwoeste 
synagoge. 

Slechts zeventien joden zijn 
na de oorlog naar Zandvoort 
teruggekeerd. In 1947 is de 
joodse gemeente opgehe-
ven en bij die van Haarlem 
gevoegd. In de jaren zeventig 
zijn er in het zomerseizoen 
tijdelijk synagogediensten 
gehouden in een pand aan 
de Verlengde Haltestraat.

Oprichting
In april 1985 werd de sugges-
tie gedaan om een kunstwerk 
te vervaardigen dat een her-
innering kon zijn aan de grote 
groep Joodse Zandvoortse in-
gezetenen die het slachtof-
fer werd van de bezettende 
macht. De plaats waar de 
synagoge gestaan heeft, zou 
daar zeer geschikt voor zijn, 
vond men. In juni 1987 werd 
een aantal Joodse burgers ge-
polst die in de periode 1940-

1945 in Zandvoort verbleven. 
Hoewel er waardering was 
voor de geste, stond men 
afwijzend tegenover de ge-
dachte. Besloten werd toen 
het project niet voort te 
zetten. In 1989 werd alsnog 
een plaquette geplaatst ter 
herinnering aan de syna-
goge. Het gedenkteken is 
op de hoek van de Jacob van 
Heemskerckstraat gesitu-
eerd. Het monument is op 4 
augustus 1991 onthuld door 
de toenmalige ambassadeur 
van Israël in Nederland, dr. 
M. Bawley, in gezelschap van 
burgemeester Rob van der 
Heijden, dhr. Wolf (voorzitter 
van de Joodse Gemeenschap 
van Haarlem en omgeving), 
rabbijn Jacobs uit Amersfoort, 
de Zandvoortse wethouders, 
diverse Zandvoortse raadsle-
den en vele andere genodig-
den en belangstellenden. 

Bronnen: o.a. Joods Historisch 
Museum en G.O.Z.

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

DORSMAN.NL OF 023-5714534

Wekelijks de krant 
lezen op internet?

surf naar www.zandvoortsecourant.nl

De verwoeste synagoge | Foto Genootschap Oud Zandvoort, bld03583

De synagoge in volle glorie  | Foto Genootschap Oud Zandvoort
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Weer

Temperatuur

Max 19 20 20 21

Min 12 13 13 13

Zon 65% 80% 30% 45%

Neerslag 70% 20% 65% 50%  

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

Voorlopig wisselvallig 
augustusweer 

Het weekend weerbericht van zandvoort en omgeving

We weten dat ‘echte’ (gro-
te) zomers (1947, 1976, 1994, 
1995) op een hele andere 
manier ontstaan, namelijk 
door een stevig hogedrukge-
bied boven de Noordzee of 
Scandinavië. Standvastige 
(noord) oostenwinden kun-
nen dan wekenlang prach-
tig zomerweer geven en in 
zo’n situatie profiteren wij 
dan ook volop van de zo-
merwarmte. De afkoelende 
zeewindinvloeden blijven 
dan vaak uit bij zo’n door-
waaiende oostenwind. 
Toch is momenteel steeds 
meer sprake van een wankel 
bestand, want de befaamde 
hogedrukuitlopers hebben 
steeds meer moeite om 
zich ongehavend richting 
de Benelux uit te breiden.

In de genoemde zuidweste-
lijke bovenstroming komen 
depressies de komende da-
gen makkelijker aan bod 
en uitlopers ervan brei-
den zich uit tot boven het 
Noordzeegebied.
Op woensdag bereikte een 
regengebied onze contreien 
en gaf een nogal somber 
plaatje met veel wolken en 
enige tijd gestage regen. Er 
viel tot bijna tien liter per 
vierkante meter. 

Ook op donderdag vallen 
er nog enkele, mogelijk ste-
vige buien en die worden 
niet in de laatste plaats op-
gewekt door een aanvoer 
over het relatief warme wa-
ter van de Noordzee. Op dit 
moment is het zeewater bij 
Zandvoort ruim 18 graden. 
De middagtemperaturen 
komen steeds uit op 19-21 
graden. 

Rond vrijdag zal de atmos-
feer zich iets stabiliseren. 
De zon gaan we wat va-
ker zien en het blijft zo 
goed als droog in Zuid-
Kennemerland. In het 
weekeinde is er toch weer 
die (regen) buienkans. 

Volgende week zou het wat 
stabieler kunnen worden, 
maar om op dit moment 
al resoluut te gaan zeggen 
dat we overschakelen naar 
een droog, zonnig en warm 
zomerplaatje is wat prema-
tuur. De reguliere verstorin-
gen vanuit het westen en 
zuidwesten liggen ook dan 
nog steeds op de loer en er 
hoeft maar weinig te ge-
beuren of een regengebied 
schampt ons gewoon weer.

weerman Marc Putto 

Tot op heden kunnen we de zomer het beste omschrij-
ven als een veredelde zuidwestzomer. Vanaf juni is de 
hoogtestroming steeds zuidwest geweest zoals het een 
normale Hollandse zomer betaamt, maar daar de uitlo-
pers van het Azorenhoog steeds goed geluimd waren en 
op de juiste plaats lagen, pakte het weer meestal warm 
en droog uit.

 Do. Vr. Za. Zo. 

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

Knight and day
To m  C r u i s e  e n 
Cameron Diaz schit-
teren in de meest 
verleidelijke actie-
comedy van deze 
zomer: Knight and 
day. In dit span-
nende avontuur 
met internatio-
nale allure lopen 
een rebelse spion 
(Cruise) en een 
vrolijke vrouwe-
lijke automonteur 
uit Boston (Diaz) 
elkaar tegen het 
aangename lijf. 
Voordat ze het 
weten vormen 
ze een onwaarschijnlijk team en bevinden ze zich 
in een gevaarlijk machtsspel met onverwachte wendingen.

Zondag
01.00 uur De Nacht
08.00 uur Countrytraxxx (H)
10.00 uur ZFM Jazz
12.00 uur Muziekboulevard
12.00 uur De Zomerse Zondag  van ZFM
18.00 uur Bijzonder Zandvoort
19.00 uur Zandvoortse Zaken
20.00 uur Inspiratieradio
21.00 uur Tep Zeppi
23.00 uur Het laatste Uur
Maandag
08.00 uur Zandvoort op Zaterdag (H)
11.00 uur De Watertoren
12.00 uur ZFM in de middag
18.00 uur Muziekkoerier
20.00 uur Golden ZFM
21.00 uur Knock Out FM
23.00 uur Het Laatste Uur (H)
Dinsdag
08.00 uur Zondag in Kennemerland (H)
11.00 uur De Watertoren
12.00 uur ZFM in de middag
18.00 uur Bijzonder Zandvoort
19.00 uur Zandvoortse Zaken
20.00 uur ZFM Jazz (H) 
22.00 uur Tussen Eb & Vloed
20.00 uur Gemeenteraad 
(eens per maand rechtstreeks verslag)
Woensdag
08.00 uur Vrijdagavond live (H)
10.00 uur De Watertoren
11.00 uur Inspiratieradio (H)
12.00 uur ZFM in de middag
14.00 uur De Vinyljaren
16.00 uur ZFM De Middag
18.00 uur Country tracks
20.00 uur ZFM Klassiek
22.00 uur Tussen Eb & Vloed

Donderdag
08.00 uur Goedenmorgen Zandvoort (H)
10.00 uur De Watertoren
12.00 uur ZFM in de middag
18.00 uur ZFM De Avond
20.00 uur Alternatieve FM
22.00 uur De Hoop
23.00 uur Tussen Eb & Vloed
Vrijdag
08.00 uur ZFM Jazz (H)
10.00 uur De Watertoren
12.00 uur ZFM in de middag
15.00 uur Eurobreakdown
17.00 uur Het weekend in
19.00 uur Vrijdagavond live
21.00 uur Sea It
Zaterdag
08.00 uur Toebak leeft 
10.00 uur Goedenmorgen Zandvoort
12.00 uur Muziekboulevard
14.00 uur Zandvoort op Zaterdag
17.00 uur Entertainment 4 you
19.00 uur Eurobreakdown (H)
21.00 The Groove Empire
23.00 Night Walk

Radio: 106.9
Kabel:  104.5 
Tekst TV:  Kanaal 45
Internet: 
www.zfmzandvoort.nl 

radio + tv
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door Ilja NolteeKijk ‘m shinen

Kasper Janssen
De reislustige, sportieve en vooral ambitieuze ondernemer Kasper 

Janssen heeft zijn vleugels uitgeslagen. Sinds een maand is hij een 

eigen bedrijfje gestart in de verhuur en verkoop van… jacuzzi’s. 

Geboren en getogen in Leerdam, 
waar hij tot zijn achttiende woon-
de, verhuisde Kasper tijdens zijn 
tweede studiejaar Commerciële 
Economie naar Utrecht. Inmiddels 
woont hij alweer een tijdje in 
Zandvoort. “In mijn jeugd -en stu-
dententijd heb ik altijd gewind-
surft. Aangezien het daarvoor 
handig is om dicht bij het water 

door Ilja Noltee

Ben jij al hip–tip

column

Solar Weekend Festival  
Liefhebbers van de betere cross-over festivals opgelet.  Pak je tentje in en zeg Zandvoort 
aan Zee vaarwel. Komend weekend moet je in Limburg zijn voor je dagelijkse portie ver-
tier. Het beste wat Nederland te bieden heeft op het gebied van house, neder hip-hop, 
techno en disco komt dit weekend samen in het zuidelijke Roermond.  

 

Vrijdag 6 augustus:
Haarlem Ordinair in het Patronaat. Haarlem gaat op de or-
dinaire toer. Was het eerst Rellen met Frikandellen en Kas-
sa  meisjes, nu is het thema ordinair op de camping. Haal dus 
je meest foute camping outfit uit de kast en feest mee. Er 
wordt een speciale eetwedstrijd gehouden met bratwursten 
en pruimen, een Miss wet t-shirt contest en een disco bingo. De 
muziek is een mix van 80’s, disco en schlagerfestival. Zie je op 
de Camping! Tijd: 23.00 tot 04.00 uur. Entree: € 8,- (deur: € 10,-) 

Zondag 8 augustus:
- Bij Sexy on The Beach in Beachclub Vroeger kan je kiezen 
uit verschillende muziekstijlen opgesplitst in twee gedeeltes. 
Area 1 is met Afro Bro’s, Benny Roderiques, Nicky Romero and 
many more. Een mix van house, tribal, Latin House en  techno. 
Heb je meer zin in Salsa, Swingbeats, Disco, 80’s & 90’s clas-
sics? Dan moet je naar Area 2 met Mixmaster J, Sir Edward en 
Disco Ed. Make up you’re mind and dance. 
Tijd: 14.00 tot 00.00 uur. Entree: € 10,-

- At the beach with Ferry Corsten bij BLM9. Heb je zin om 
vier uur lang uit je dak te gaan op niemand minder dan Ferry 
Corsten? Dan zit je goed bij BLM9! 
Tijd: 15.00 tot 00.00 uur. Entree: € 12,50 (deur: € 15,-)

- Voor alle dames die nieuwsgierig zijn naar de nieuwste win-
tercollectie van het trendy merk Jacky Luxury: kom naar Babes 
on the Beach bij Bloomingdale. Het merk Jacky Luxury is be-
doeld voor stoere, zelfverzekerde  en sexy vrouwen. Tijdens de 
modeshow wordt de Jacky wintercollectie gepresenteerd. Het 
wordt een combinatie van fashion, style en music. Modeshow, 
gratis sieraden, een goodie bag en goede house muziek o.a. DJ 
Chuckie, Gregor Salto en Granmaster Issy hosted bij Zawdi MC.
Tijd: 16.00 tot 00.00 uur. Entree: € 12,50

door Arjen Schuiten

Amsterdam begint roze te 
kleuren. Niet zo gek, want het 
is de week van Amsterdam 
Gay Pride. Ik kijk er altijd 
naar uit. Al die mannen en 
vrouwen helemaal opgedoft 
in strakke glimmende sexy 
outfits. Gooi je haar los, doe 
eens gek. Hoe meer glitters, 
hoe beter. Het is meer vel 
dan stof. Van gespierde strak 
afgetrainde lijven tot bolle 
bierbuiken. Ach, wat maakt 
het ook uit? Lekker belang-
rijk. Als je maar lol hebt. Gay 
Pride is altijd een groot feest. 
Als ik naar de vrolijke parade 
van boten kijk, heb ik altijd zin 
om het water in te springen, 
een bootje op te klimmen en 
lekker mee te doen. Iedereen 
mag zijn wie hij of zij is. 
Niet in elke cultuur of re-
ligie is er zoveel tolerantie 
wat betreft homoseksuali-
teit. In meer dan 70 landen 
worden homoseksuelen 
officieel gediscrimineerd. 
Homoseksualiteit wordt daar 
nog steeds beschouwd als 
een misdrijf of een ziekte. In 
Jamaica staat er een gevan-
genisstraf tot tien jaar met 
dwangarbeid op, in Maleisië 
zelfs tot 20 jaar. Het kan nog 
erger, in Saoedi Arabië wordt 
er een lijfstraf opgelegd door 
middel van zweepslagen. In 
Afghanistan, Tsjetsjenië en 
Taiwan staat er zelfs de dood-
straf op. In andere landen 
wordt homoseksualiteit ge-
zien als een medische of psy-
chologische afwijking. Wie 
is hier nu ziek? In wat voor 
wereld leven wij?! Serieus, 
ik hoop echt dat iedereen 
overal ter wereld de beelden 
gaat zien van Amsterdam 
Gay Pride 2010. Een fees-
tende mensenmassa van 
homoseksuelen, lesbiennes, 
transseksuelen en travestie-
ten. Het kan in Nederland: I’m 
Proud to be Dutch. Nog meer 
hoop ik dat alle homofoben 
op deze planeet zien, wat 
ik zie in de Gay Pride: wees 
trots op wie je bent en laat 
het zien. Zet het alvast 
in je agenda: zaterdag 7 
augustus Gay Pride. Su

ti
ah

column
"Proud to 
be Dutch"

Organisator Extrema heeft flink uitgepakt, nationale en internationale topacts zorgen voor het 
ultieme festival en vakantiegevoel. Aanbidders van Nederlandstalige rapmuziek komen flink aan 
hun trekken in de Spiegeltent. Fakkelbrigade (voorheen Opgezwolle), The Opposites, Spacekees, 
Jiggydjay, Turk,etc. Ze zijn er allemaal voor jou en ze gaan tot het gaatje.

Toch meer een techno liefhebber? Dan ga je toch gewoon grooven in de Techy tent (o.a. Joris 
Voorn). Lekkere zomerhouse is te horen in de 'House of house area' (o.a. Erick E) en de feestjes in 
de 'Rauw area’zijn beroemd en berucht (o.a. Joost van Bellen). 

Organisator Extrema tovert ook dit jaar weer een konijn uit de hoge hoed door een heuse 'Schlager 
area’ in te richten. Jawohl meine freunden, Schlagermuzik! Lederhosen aan en inhaken op de vette 
schlagergrooves van Thorsten von Lippe Biesterfeld en Dietwin de Jodelaar.

Geen fratsen makkers, we gaan nog ff door naar de ‘Disco area’. Joy Orbison, Dekmantel ( je weet 
wel  die organisator van die gruwelijke feestjes in Paradiso) . Disco zoals vroegah... maar dan wel 
met wat extra beats om die zweterige lijven in beweging te houden. 

Last but not least ook nog de ‘Solaristique area’ waar cultuur, kunst en muziek samen komen. 
Kunstenaars zijn een beetje gek en dat is altijd goed voor de sfeer voor een festival.  

In totaal zorgen meer dan 100 artiesten voor een onvergetelijk weekend voor jou en je macaronies.
Kaartje kopen en spring in de auto!  
Solar Weekend Festival, 6/7/8 augustus 2010 Maasplassen Roermond
Voorverkoop via solarweekend.com en Belcompany
DagTickets : € 45,- Weekendtickets € 60,-

What’s Happening?

te wonen, ben ik neergestreken 
in Zandvoort. Van deze beslissing 
heeft geen haar op mijn hoofd 
spijt. Zolang ik in Nederland woon 
zal ik hier in ieder geval niet ver-
trekken. Met een centrale ligging, 
de zee als achtertuin en een dorps 
karakter waar echter wel altijd reu-
ring is, bevalt het me hier uitste-
kend”, vertelt Kasper.

Een maand geleden is Kasper 
een eigen bedrijfje gestart in de 
verhuur en verkoop van jacuzzi’s. 
Naast zijn eigen bedrijfje heeft hij 
ook nog een andere baan: “Op dit 
moment combineer ik het verhuren 
van de jacuzzi's nog met mijn baan 
als Brand Ambassor bij een tabaks-
fabrikant, waarbij 60% van mijn 
klanten strandpaviljoens zijn en 
de grotere horecagelegenheden in 
het land, zoals de Heineken Music 
Hall, Escape, Panama, etc. Ondanks 
dat ik een geweldige werkgever 
heb, zou ik uiteindelijk graag zelf-
standig willen zijn. Aangezien ik 
niet meteen een groot financieel 
risico wil lopen zocht ik iets dat ik 
kan combineren met mijn huidige 
werk. Toen ik in aanraking kwam 
met deze selfinflatable jacuzzi's en 
een klein onderzoek heb gedaan 
naar de markt voor de verhuur van 
deze, ben ik meteen aan de slag ge-
gaan”, vertelt hij enthousiast.

De jacuzzi’s die je bij Kasper’s 
bedrijfje Bubbellen kunt huren 
of kopen, zijn er in verschillende 
soorten en maten. De jacuzzi is ei-
genlijk overal te plaatsen zolang 
er een vlakke ruimte van circa 2,5 
vierkante meter beschikbaar is en 
er netstroom in de buurt aanwe-
zig is. De jacuzzi is al te huur voor 
een weekend of midweek vanaf 
vijftig euro. Aangezien hij een-
voudig te installeren is, kan men er 
voor kiezen dit zelf te doen, maar 
als je hier geen zin in hebt, dan kan 
Kasper de jacuzzi ook bij je bezor-
gen en installeren voor slechts 
tien euro extra, mits je in de om-
geving van Zandvoort woont. Hij 
komt hem dan zelfs afbreken en 
ophalen!

Voor meer info over deze jacuzzi’s 
kun je terecht op: www.bubbellen.
com, maar bellen kan natuurlijk 
ook: 023-7513668.



Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week 

Medina Woninginrichters 

www.medina-woninginrichting.nl

023-531 78 40 
Haltestraat 56
2042 LP Zandvoort

Aanbieding voor de maand augustus: Quick Step laminaat
gratis meten, gratis plaatsen - 10% korting

(Vouw)gordijnen	 Tapijt
Vitrages	 Vinyl
Luxaflex	 Laminaat
Zonwering	 Parket

Wist u dat wij elke week
nieuwe artikelen 
binnenkrijgen?

www.de-bode.nl
Pashouders 5% korting

 Hele maand augustus voor Pashouders:

Mager Rundergehakt
Heel kilo  € 5,95

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

TEGOEDBON 
VOOR 1 GRATIS 

ZANDKORREL

Bestel nu de ZandvoortPas 2010

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 vanaf 1 januari 2010 tot en  
met 31 december 2010.

Uw op naam gestelde ZandvoortPas 
wordt, tezamen met een welkomstkado, 
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.

Voor Pashouders:
10% korting op alle ritten
(behalve actieritten)
023-8885588

ZANDVOORT PAS  

Dobey Zandvoort
Grote Krocht 28
2042 LX Zandvoort
023-5719345

 5%
korting*

Op vertoon van

*Korting geldt niet op aanbiedingen

Tijdens de maand augustus:

Haltestraat 5, T 57 121 74, vrijdag koopavond

voor zandvoortpashouders:
Bij aankoop van een complete bril 

krijgt u een brilketting cadeau!
graag tot ziens bij SEA OPTIEK

Op een mooie picknickdag…….
RESPLANDY 

PRETTIGE RODE, WITTE EN ROSÉ HUISWIJN
Per fles: Nu € 4,79 

en 6 flessen voor: € 25,00



Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week 

Algemeen:
Autobedrijf Zandvoort - K. Onnesstraat 
Taxicentrale Fred Spronk - 023-8885588
Psychologiepraktijk Ab van der Neut - 
06-31393790

Winkeliers: 
Bruna Balkenende - Grote Krocht
Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht
Kaashuis Tromp - Grote Krocht
Slagerij Horneman - Grote Krocht
Slagerij Vreeburg - Haltestraat

Verzorging en vrije tijd: 
Foto Menno Gorter - Grote Krocht
Massage bij Rosa - www.massagebijrosa.nl
Plony’s Haarwinkel - Kosterstraat
Toerkoop Reisbureau - Grote Krocht

Mode en trends: 
Belli E Ribelli Kinderkleding - Haltestraat
Bibi for Shoes - Kerkstraat
Blitzkickers - Haltestraat 61A
Graveer een keer - 023-888 77 58
Sea Optiek - Haltestraat
Walk of Fame - Bakkerstraat 2A

Wonen en onderhoud:  
Avenue Living & Giving - Kerkstraat
De Bode woonaccessoires - Kerkstraat
Koene Cleaning Service - 06-1432444
Medina woninginrichters - Haltestraat 
Marlène Sjerps Internet - 06-18868837
Versteege’s IJzerhandel - Pakveldstraat
Rep-it - 023-5719666 / 06-44696001

Horeca: 
Harocamo - Kerkstraat
Mollie & Co Restaurant - Verlengde Haltestraat
Open Golf Zandvoort - Duintjesveldweg 
Zaras, Café Restaurant - Haltestraat

Lijst van deelnemende bedrijven 
(in alfabetische volgorde) 

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

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

Ondernemers opgelet:
Meedoen aan de ZandvoortPas 
vergroot uw vaste klantenkring

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

 Enkele voordelen voor u op een rijtje:
•  Ruim 1000 huishoudens zijn in het bezit van een zandvoortpas
•  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.zandvoortsecourant.nl/zandvoortpas
•  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…)
•  Ter ondersteuning zijn gratis toonbankstandaards en/of raamschildjes verkrijgbaar,  
 waarop u zelf uw  ZandvoortPas aanbiedingen kenbaar kunt maken
•  Vraag naar de zeer voordelige tarieven en de uitgebreide mogelijkheden 

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

OPRUIMING 
TOT 30% KORTING

Haltestraat 61A, Zandvoort, 023-5730240
www.blitzkickers.nl

Kerkstraat 14 • 2042 JE Zandvoort
Tel.nr.: 023-5712102

Geopend van 9.00 tot 22.00 uur

Voor Pashouders 
Een glaasje wijn bij

de gekookte mosselen.

Top 3!
3 x 100 gram vleeswaren

     Schouderham +
        Berliner +
          Salami
        € 3,25

Haltestraat 54 - T. 023-5712451

Officieel SIKKENS dealer
Voor ZandvoortPashouders

is er een leuke verrassing
Pakveldstraat 19 - Hoek Lippleintje

Tel.: 023-571 25 54

Voor ZandvoortPas houders 
10 % korting op de kaart
Week 31 special: 
Nasi speciaal met saté € 12,50
Week 32 special: Hete kip 
met rijst salade € 12,50

Open Golf Zandvoort
Duintjesveldweg 3, 2041 TZ Zandvoort
023-5715743, www.opengolfzandvoort.nl
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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.

Een mooie tent op de verkeerde plek

Als je een willekeurig dorp komt binnen rijden en je ziet een muziektent, dan geeft dat een gezellig gevoel. 
Zo ook als je Zandvoort binnenkomt. Maar schijn bedriegt. Iedere week is er wel iets leuks geprogrammeerd 
in de muziektent, maar het komt op de een of andere manier niet uit de verf. 

Vorig seizoen mocht ik er, met mijn band SPOOR 5, optreden en toen kwam ik er achter wat er fout is. 
Muziek en theater is een vorm van communicatie, en dat ontbreekt op de plek waar de tent staat. Het 
geeft je een gevoel dat je op een eiland staat en tervergeefs om hulp roept en dat is geen goede sfeer 
voor een voorstelling. Een muziektent hoort niet omringd te worden door een perk bloemen en een rijbaan, 
een muziektent hoort omringd te worden door publiek.

Inmiddels heb ik vele dorpsgenoten er over aangesproken en ik ben niet de enige die er zo overdenkt. En 
hierbij een goede raad aan de gemeente: breng het Gasthuisplein weer in zijn oude staat terug en zet de 
tent op het plein, dan kan het ook met thema weekends gebruikt worden als podium. Het plein zal hierdoor 
ook iets van zijn oude glorie terugkrijgen.

Adam Spoor

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 vlak-
je naast de rij of boven de kolom. 
Indien u in een donker vlakje bij-
voorbeeld 4\8 ziet staan, bete-
kent dat u vertikaal op 4 moet 
uitkomen en horizontaal op 8. 
Let op: er zijn soms meerdere 
oplossingen mogelijk.

   5 22       12 9

 10         13 26\17    

 9     25 7\13        

   31           22 

   6       8\7      

   13     13\15        

   5 9\25           3

 12           7    

 11           3

De oplossing staat elders op deze pagina

De bedoeling van de breinbreker 
is de rekenkundige som op zo een 
manier op te lossen dat hij klopt. 
Gelijke letters zijn gelijke cijfers.
 

Brein
breke

rBreinbreker
Breinbreker Brein

breke
r

  F   KF     AAF  
    x   =    
  x   +      +  
  JB   EA      AD  
    -   =    
             
  EBF   FD     AFA  
    +   =    

De oplossing staat elders op deze pagina

    5 22         12 9

 10 4 6     13 26\17 9 8

 9 1 8 25 7\13 4 5 3 1

   31 1 7 6 9 8 22  

   6 2 3 1 8\7 4 3  

   13 5 8 13\15 5 2 8  

   5 9\25 2 9 3 7 4 3

 12 2 1 5 4   7 6 1

 11 3 8       3 1 2

Oplossing Kakuro

 5 x 45 = 225
          x   +   +

 39 - 12 = 27
         
 =   =   = 
 195 + 57 = 252

Oplossing Breinbreker

Houdt u van gezelligheid, ontmoeting en muziek? Kom 
dan op vrijdag 6 augustus naar de dansmiddag voor seni-
oren in Steunpunt OOK Zandvoort. 

Dansmiddag voor senioren
Om 14.00 uur wordt er ge-
start met een workshop 
country en linedance. Daarna 
wordt bekende muziek uit de 
jaren '60 gedraaid. Of u zich 
aan één dansje waagt  of de 
hele middag op de dansvloer 
staat, het maakt niet uit. De 
gezelligheid staat voorop!

U bent elke eerste vrijdag van 
de maand van harte welkom 
van 14 tot 16 uur open op het 
bekende adres: Flemingstraat 
55. De bijdrage is € 3 per keer, 
inclusief een consumptie. De 
eerst keer is het gratis.
Aanmelding vooraf is niet no-
dig. Natuurlijk is het moge-
lijk om deze middag met de 
Belbus te bezoeken. Reserveer 
een rit via tel. 5717373.

Voetjes van de vloer in Pluspunt
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Bij Pluspunt zijn bijna 200 vrijwilligers werkzaam. Vrijwilligerswerk is leuk, je helpt an-
deren, leert dingen en ontmoet nieuwe mensen. Er zijn 101 verschillende redenen om als 
vrijwilliger aan de slag te gaan. Pluspunt is voor diverse taken op zoek naar nieuwe mede-
werkers. Lees verder en vind wellicht een leuke functie die u zou kunnen vervullen.

De OV-Taxi in de regio Zuid Kennemerland/IJmond wordt 
met ingang van 1 januari 2011 verzorgd door ZCN Totaalver-
voer. Op 13 juli hebben Gedeputeerde Staten het contract 
voor vier jaar aan deze vervoerder gegund. De OV-Taxi is 
openbaar vervoer van-deur-tot-deur, gecombineerd met 
Wmo-vervoer. 

Iedere Nederlander kan tegenwoordig via de website zijn 
huisarts, tandarts, ziekenhuis of fysiotherapeut beoorde-
len en waarderen. Daarmee wordt de kwaliteitsbeleving 
van zorgverleners en instellingen goed zichtbaar. Ook de 
Zandvoortse zorgverleners en zorginstellingen (72) staan 
op de kaart. Vier daarvan, een apotheek, een tandarts, een 
fysiotherapeut en een zorgcentrum, hebben al een waar-
dering ontvangen. 

Pluspunt heeft volop vacatures voor vrijwilligerswerk

OV-taxi Zuid-Kennemerland 
per 1 januari 2011 in andere handen

Zandvoortse instellingen 
staan op Zorgkaart

Vrijwilliger voor 
reparatie en onderhoud 
kinderfietsjes en 
speelgoed
Pluspunt is op zoek naar 
een handige vrijwilliger 
voor onderhoud aan het 
speelgoed van de kinderen 
van de Boomhut en voor 
het repareren van de fiets-
jes. 

Het huidige contract voor 
de OV-taxi met Connexxion 
loopt op 1 januari 2011 af. 
De provincie is verantwoor-
delijk voor het onderdeel 

door Nel Kerkman

Het doel van www.zorg-
kaartnederland.nl is om 
samen de zorg nog beter 
te maken. “Ik kan mij voor-
stellen dat je als (nieuwe) 
patiënt wilt weten wat de 
kwaliteit van het ziekenhuis 
is waar je een staaroperatie 
moet ondergaan. Wat is er 
dan mooier dat je bij het 
zoeken naar dit ziekenhuis 
op een website terecht komt 
waar anderen hun ervaring 
opgeschreven hebben”, al-
dus een van de ondersteu-
ners van het initiatief. 

Zes onderdelen
Bij het aanmelden van een 
zorginstelling of -verlener 
zijn er zes onderdelen die u 
een cijfer geeft. Het betref-
fen: afspraken (was dit ge-
makkelijk?), accommodatie 
(was deze schoon/toegan-
kelijk?), medewerkers (vrien-
delijk geholpen?), luisteren 
(is uw vraag goed begre-
pen?), behandeling (heeft 
de behandeling effect?) en 
informatie (voldoende infor-
matie over behandeling?). 
De onderdelen worden sa-
men opgeteld waarna het 
gemiddelde cijfer wordt 
weergegeven.

Vrijwilliger 
website onderhouden
Pluspunt zoekt een vrijwil-
liger/ster die werken met 
de computer leuk vindt 
en ook wel enige ervaring 
heeft met het bewerken 
van foto’s. Samen met een 
collega vrijwilliger houdt u 
de website actueel. Tijd is 
zelf in te vullen. 

openbaar vervoer en de 
gemeenten zijn verant-
woordelijk voor het Wmo-
vervoer. De afgelopen jaren 
is gebleken dat ongeveer 

Onafhankelijke 
waardering
De waardering varieert van 
het cijfer 1 tot het cijfer 10. Na 
het versturen van de waarde-
ring wordt deze door een re-
dactie beoordeeld en pas dan 
geplaatst op de website. Er 
wordt een strenge recensie-
code gehanteerd, want het is 
niet de bedoeling dat het een 
klaagmuur wordt. Uiteraard 
blijven de gegevens van de 
bezoeker daarbij geheel bui-
ten beeld. Privacy is volledig 
gewaarborgd. Het is een 
onafhankelijke waardering 
die niet door andere artsen, 
maar door mensen gege-
ven wordt die in het zelfde 
schuitje zitten of hebben 
gezeten. U helpt niet alleen 
andere bezoekers in de keuze 
voor de zorgverlener, maar u 
geeft zorginstellingen en 
zorgverleners praktische 
suggesties voor het verder 
verbeteren van hun dienst-
verlening. 
 
ZorgKaartNederland.nl is 
een initiatief van uitgeverij 
Bohn Stafleu van Loghum, 
en de Nederlandse Patiënten 
Consumenten Federatie 
(NPCF). Het initiatief wordt 
ondersteund door zorgverze-
keraar Zilveren Kruis Achmea.

Vrijwilligers vervoer
Pluspunt is op zoek naar 
vrijwilligers die binnen en/
of  buiten de gemeente 
Zandvoort dorpsgenoten 
willen vervoeren en bege-
leiden naar bijvoorbeeld de 
dokter, het ziekenhuis of fa-
milie. De afspraken worden 
altijd via het kantoor van de 
Plusdienst geregeld. Voor 
het vervoeren van cliënten 
geldt een vast tarief en er 
wordt direct bij de vervoer-
der afgerekend, eventuele 
parkeerkosten worden ook 
in rekening gebracht bij de 
cliënt.

Vrijwilliger voor de PR 
van het cursusbureau
Het cursusbureau doet de 
organisatie, planning, PR 
en administratie voor alle 
cursussen bij Pluspunt. Het 
cursusbureau is op zoek 
naar een vrijwilliger die 
het leuk vindt om creatief 
te zijn op PR gebied. Het 
gaat om het schrijven van 
persberichten en adver-
tenties voor aankomende 
cursussen, alsmede het 
maken, ophangen en uitde-
len van flyers en posters om 
te helpen de cursussen te 
promoten. Van PR contact 
met scholen, Powerpoint 
presentaties maken en bij-

6% van de gereden ritten 
openbaar vervoer betreft 
en 94% Wmo-vervoer. De 
gemeenten zullen daarom 
met ingang van het nieuwe 
contract nauwer betrokken 
zijn bij de monitoring en af-
handeling van klachten door 
de vervoerder. Ook zullen zij 
toezien op naleving van het 
contract. In de huidige con-
cessie ligt die taak nog bij de 
provincie.

houden, tot het meedenken 
over de PR mogelijkheden. 
Natuurlijk werk je samen 
met een beroepskracht van 
Pluspunt.

Vrijwilliger beheer 
elektrische apparatuur
De beheerder van Pluspunt 
zoekt iemand die hem kan 
ondersteunen bij het be-
heer van de elektrische ap-
paratuur. Iemand die een 
elektrotechnische achter-
grond heeft of voldoende 
kennis van elektriciteit, 
bekend is met discoap-
paratuur (draaitafel ge-
luidsinstallatie) en met 
toneelverlichting (bedie-
ningspaneel). Minimaal 
één ochtend in de week 
beschikbaar is gewenst 
(maandag t/m donderdag).

De OV-taxi blijft op dezelfde 
manier werken als nu. De ta-
rieven voor het gebruik van 
de OV-Taxi zullen in de nieu-
we concessie hoger liggen. 
Belangrijkste reden hiervoor 
is de stijging van brandstof- 
en loonkosten én het feit 
dat de OV-Taxi de afgelopen 
tien jaar tegen hetzelfde ta-
rief heeft gereden. De exac-
te nieuwe tarieven worden 
voor 2011 bekend gemaakt. 

Tuin vrijwilligers
De Plusdienst is op zoek 
naar mensen met groene 
vingers, die het leuk vin-
den om ouderen en andere 
hulpbehoevende inwoners 
te helpen met lichte tuin-
werkzaamheden. Als tuin-
vrijwilliger bent u niet lan-
ger dan 1,5 uur in een tuin 
actief. De werkzaamheden 
omvatten bijvoorbeeld licht 
snoeiwerk, wieden en plan-
ten.

Bezoek vrijwilligers
Pluspunt is op zoek naar 
vrijwilligers die het leuk 
vinden om regelmatig op 
bezoek te gaan bij ouderen 
die behoefte hebben aan 
gezelschap in de vorm van 
een praatje, spelletje doen, 
samen koffie drinken, de 
krant of een boek lezen, sa-
men wandelen of winkelen. 

Wandelen 
met rolstoel
Houdt u van wandelen? 
Meld u dan bij Pluspunt. Zij 
zijn namelijk op zoek naar 
mensen die op een vaste 
tijd, één maal per week, 
een uurtje willen wande-
len met een oudere met 
rolstoel. 

Voor verdere informatie 
over alle vacatures kunt 
u bellen met Amber van 
Tetterode, tel. 5717373, of 
haar per e-mail bereiken 
via: a.vantetterode@plus-
puntzandvoort.nl.
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Gemeentelijke publicatie week 31 - 2010

Vergadering college 
De besluitenlijst van de collegevergadering van week 30 en de 
verdere in week 30 door het college genomen besluiten zijn in 
week 31 vastgesteld. De besluitenlijst is in te zien bij de Centrale 
Balie en op de website. 

Klein Chemisch Afval 
Op zaterdag 7 augustus haalt de ecocar van Sita weer Klein 
Chemisch Afval op. Schema: Dirk v.d. Broek 9.00-10.00 uur, 
Vomar 10.10-11.00 uur, Tolweg 11.10-12.00 uur

Schoonmaak GFT-containers
Van 9 t/m 13 augustus worden de GFT-rolemmers schoon-
gemaakt. Dit gebeurt op dezelfde dag als het legen van uw 
rolemmer. Laat uw rolemmer na het legen staan totdat de 
schoonmaakploeg geweest is. Let op: Dit kan ook na 17.30u zijn. 

Reparatienotitie sluitingstijden vastgesteld
Middels besluit met registratienummer 2010/06/534 en zaak-
nummer Z2010-601 d.d. 9 juni 2010, heeft de burgemeester be-
sloten om een ‘reparatienotitie sluitingstijden’ vast te stellen. 

In deze notitie worden beleidsregels gegeven omtrent de 
wijze waarop de burgemeester binnen de normen van de 
Apv (Algemene plaatselijke verordening) omgaat met zijn be-
voegdheden om middels een vergunningstelsel ex artikel 2.29 
Apv de sluitingstijden te reguleren en daarbij voorschriften 
op te stellen. Het voorgestelde sluitingstijdenregime bestaat 
nog steeds uit dezelfde 5 tijden: 22.00, 00.00, 01.00, 03.00 en 
05.00 uur. Aangesloten wordt bij de in het bestemmingplan 
centrum gebruikte categorieën: A (IJssalons, croissanterieën), 
B (restaurants), C (cafetaria, snackbar), D (cafés, bars) en E (bar/
dancings). 
 
Gelijk aan de eerdere regelgeving (van voor inwerkingtreding 
Apv 2010 en bestemmingsplan centrum 2009), gelden de 
volgende uiterlijke sluitingstijden:
- A: 22.00 uur
- B: 03:00 uur
- C: 03.00 uur
- D: 03.00 uur
- E: 05.00 uur
 
Per abuis is in het burgemeestersbesluit en de eerdere adver-
tentie op 24-06-2010 (week 25) achter B een tijd van 01.00 
uur terechtgekomen. Dit dient dus 03.00 uur te zijn. Deze 
kennelijke verschrijving is inmiddels hersteld.
 
Uitgangspunt is dat de huidige situatie zo veel mogelijk wordt 
gehandhaafd. Eind 2010 worden de Apv en de horecagerela-
teerde beleidsstukken nog een grondig tegen het licht gehou-
den en waar nodig op elkaar afgestemd. Indien de inwerking-
treding van dit beleid onverhoopt een negatieve consequentie 
voor een bestaande individuele horecaondernemer tot gevolg 
zou hebben, dan wordt getracht de situatie zo veel mogelijk 
in overeenstemming te brengen met de huidige periode. Het 
is uitdrukkelijk de bedoeling om eventueel nieuw beleid eind 
2010 in samenspraak met alle relevante actoren tot stand te 
brengen. Deze beleidsnotitie moet echter enkel voorkomen dat 
er nu scheefgroei ontstaat tussen bestaande horeca en verge-
lijkbare nieuwe ondernemers betreffende de sluitingstijden.’ 

- in de Willemstraat direct ten oosten van de Haltestraat;
- In de Schoolstraat direct ten noorden van de Louis Davids-
straat;
- In de Schoolstraat direct te noosten van de Haltestraat;
- in de Prinsesseweg direct ten westen van de Koninginneweg;
- In de Cornelis Slegersstraat direct te noorden van de Hoge-
weg;
- In de Grote Krocht direct ten Noorden van de Hogeweg;
- In de Oranjestraat direct ten noorden van de Hogeweg;
- In de Swaluëstraat direct ten zuiden van de Pakveldstraat;
- In de Rozennobelstraat direct ten westen van de Swaluëstraat;
- In de Gasthuisstraat direct ten zuiden van de Agnetastraat;
- In de Kruisstraat direct ten zuiden van de Agnetastraat;
- In het Wagenmakerspad direct ten westen van de Sandrij-
astraat;

2. op woensdag 4 augustus de borden E01 van bijlage I van het 
Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 met onder-
bord “Zondag a.s.” te plaatsen op de locatie van de zomermarkt;

3. dat het op zondag 8 augustus van 05:30 tot in beginsel 19:00 
verboden is te parkeren op de locatie van de Zomermarkt;

4. vergunninghouders voor de desbetreffende wegen kunnen 
parkeren op  het De Favaugeplein vanaf zaterdag 7 augustus 
20:00 tot maandag 9 augustus 09:00;

De gemeente neemt dit verkeersbesluit om de Zomermarkt 
veilig en gezellig te laten verlopen. Inwoners en ondernemers 
worden vriendelijk verzocht rekening te houden met de geno-
men verkeersmaatregelen. 

Verkeersbesluit Jazzfestival
Het college van Burgemeester en Wethouders heeft besloten, 
ten behoeve van het Jazzfestival, om gedurende het evene-
ment:

1. over te gaan tot de plaatsing van fysieke afsluitingen inclusief 
de borden conform model C01 van bijlage I van het Reglement 
Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 van zaterdag 7 augustus 
12:00 tot zondag 8 augustus 10:00 op de volgende locaties:
- in de Swaluestraat direct ten noorden van het Gasthuisplein
- in de Gasthuisstraat direct ten noorden van het Gasthuis-
plein;
- in de Kruisstraat direct ten zuiden van de Agnetastraat;
- in het Wagenmakerspad direct ten oosten van het Dorpsplein;
- in de Kleine Krocht direct ten westen van het Raadhuisplein.

2. op woensdag 4 augustus de borden E01 van bijlage I van 
het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 met 
onderbord “zaterdag a.s.” te plaatsen op het Gasthuisplein;

De gemeente neemt dit verkeersbesluit om het Jazzfestival 
veilig en gezellig te laten verlopen. Inwoners en ondernemers 
worden vriendelijk verzocht rekening te houden met de geno-
men verkeersmaatregelen. 

Ingekomen vergunningenaanvragen
Bouw-, sloop- en reclameaanvragen
Zandvoort:
- Brugstraat 7, plaatsen van een dakterras, ingekomen 28 juli 
2010, 2010-183Lv

Melding noodkap
In verband met de iepziekte heeft de gemeente de afgelopen 
weken iepen zonder procedure voor een kapvergunning gekapt. 
De bomen worden niet altijd herplant. Dit is afhankelijk van 
de aanwezigheid van voldoende bomen in de omgeving en 
het beschikbare budget. Beeldbepalende bomen en plekken 
waar veel mensen langs komen worden als eerste herplant. 
Informatie over de iepziekte is te vinden op www.zandvoort.nl. 

4 bomen in week 25: 1 boom Curiestraat (achter lichtmast 7), 
1 boom Emmaweg (voor no 2) en 2 bomen Haarlemmerstraat 
(voor no 22 en no 52).

16 bomen in week26: 1 boom Prinsesseweg (voor no 31), 1 boom 
Kostverlorenstraat (voor no 12), 3 bomen Linnaeusstraat (voor 
no 5,7 en 9), 1 boom Van Lennepweg (voor no 27), 10 bomen 
Zandvoortselaan (achter lichtmast 100 en 102).

12 bomen in week 27: 1 boom Lorentzstraat (voor no 310), 1 boom 
Flemingstraat (hoek Pasteurstraat), 1 boom Vondellaan (voor no 
11), 3 bomen Duindoornlaan (achter lichtmast 28), Duinrooslaan 
(achter rood/wit hek), 1 boom Zuidlaan (voor no 43), 1 boom 
Zandvoortselaan (naast no 269), 1 boom Van Lennepweg (t/o 
BP station), 2 bomen Tollensstraat (dierenbegraafplaats).

12 bomen in week 28: 3 bomen Dr C.A. Gerkestraat (t/o no 
41), 1 boom Emmaweg (t/o no 5), 1 boom Julianaweg (voor no 
2a), 2 bomen Tollensstraat (dierenbegraafplaats), 1 boom Lin-
naeusstraat (t/o no 7), 1 boom Curiestraat (t/o no 1), 3 bomen 
Lorentzstraat (hoek Thomsonstraat).  

6 bomen in week 29 en 30m2 opslag: 1 boom Flemingstraat (t/o 
no 358), 1 boom Vondellaan (voor no 7), 4 bomen Zandvoortsel-
aan (t/o lichtmast 61). Pad langs Duintjesveld: 10m2 opslag, 
Linnaeusstraat langs begraafplaats: 20m2 opslag.

7 bomen in week 28 en 5m2 opslag: 1 boom Lorentzstraat (voor 
no 29), 1 boom Prof. Zeemanstraat (achter no 25), 4 bomen 
Zandvoortselaan (achter lichtmast 5). Julianaweg, hoek Kost-
verlorenstraat: 5m2 opslag.

Melding noodkap 2 dennen achter in de tuin van Emmaweg 
27, instabiel en top uitgebroken.
 

Verkeersbesluiten
Verkeersbesluit Zomermarkt 
Het college van Burgemeester en Wethouders heeft besloten, 
ten behoeve van Zomermarkt, om gedurende het evenement:
1. over te gaan tot de plaatsing van fysieke afsluitingen inclusief 
de borden conform model C01 van bijlage I van het Reglement 
Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, op zondag 8 augustus 
van 05:30 tot in beginsel 19:00 op de volgende locaties:
- in de Achterweg direct ten noorden van de Haltestraat;
- in de Haltestraat direct ten zuiden van de Zeestraat;
- in de Diaconiehuisstraat direct ten westen van de Nieuw-
straat;
- in de Koningstraat direct ten westen van de Oosterstraat;
- in de Koningstraat direct ten oosten van de Haltestraat;
- in de Oosterstraat direct ten zuiden van de Koningstraat;
- in de Kanaalweg direct ten westen van de Oosterstraat;
- in de Kanaalweg direct ten oosten van de Haltestraat;
- in de Willemstraat direct ten westen van de Prinsesseweg;
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schaken tennis
Strandschaaktoernooi Tennisjeugd presteert goed

Komende zondag, 14 augustus, organiseert de Zandvoort-
se Schaakclub voor de 15e keer het Strandschaaktoernooi. 
Dit keer het de toernooiorganisatie ervoor gekozen om het 
toernooi bij strandpaviljoen Meijer aan Zee (16) te spelen.

De Zandvoortse tennisjeugd heeft tijdens het traditionele 
Madeleine v.d. Hurk K4-jeugdtoernooi op de banen van 
Tennisclub Zandvoort (TCZ) laten zien dat er veel potentie 
onder schuilt. Er waren afgelopen week zelfs vier eerste 
plaatsen in diverse leeftijdsklassen bij.Het zogenaamde rapid-

toernooi, waar gelimiteerde 
denktijd is aangegeven en 
er geen notatie bijgehouden 
hoeft te worden, is samen 
met het Louis Blok Rapid 
Toernooi nog de enige twee 
wedstrijden die onder het au-
spiciën van de Zandvoortse 
Schaakclub worden gespeeld. 
Het toernooi staat open voor 
schakers die een ELO-rating 
van de KNSB hebben, met 
een maximum van 84 spe-
lers, waardoor ze in groepen 

Zo won het nieuwe ‘goud-
haantje’ Natasja van Gennip 
op overtuigende wijze haar ei-
gen leeftijdsklasse (tot 15 jaar) 
en deed dat even later in een 
klasse hoger (tot 18 jaar) dun-
netjes over. Ook sleepte zij, 
samen met Nicky van Marle, 
het ‘goud’ in het damesdub-
bel in de wacht. Een 1e plaats 
was er ook voor Tijn Burghout 
en zijn partner David Duijff 
in het jongensdubbel tot 13 

van gelijke sterkte spelen. De 
wisselbeker is voor de win-
naar van de sterkste groep en 
verder is er per groep 1 beker. 
Het toernooi begint om 11.30 
uur en eindigt rondom 17.00 
uur. Na de tweede ronde is er 
een lunchpauze. Inschrijven 
tot donderdag 12 augustus 
17.00 uur bij Edward Geerts 
023-5717978 of via e-mail 
bij ruudzandvoort@hetnet.
nl. Het inschrijfgeld van € 8 
dient op de speeldag te wor-
den voldaan.

jaar. Verder was er een 2e 
plaats voor Nicky van Marle 
in haar single meisjes tot 18 
jaar en een 2e plaats voor 
Dani Eggerding en Michelle 
Lenselink in het meisjesdub-
bel tot 18 jaar. Eenzelfde plaats 
was er weggelegd voor Lex 
van Zalingen en Willem van 
Raaij in het jongensdubbel tot 
18 jaar. Een derde plaats was er 
voor Romy Krijger in de klasse 
tot 11 jaar.

Dierenarts Dekker
Dorsman Assurantiën
Grand Café Restaurant XL
Groenestein & Schouten 
 Fin. diensten
Kroon Mode
La Bonbonnière
Laurel & Hardy
Music Store
Parfumerie Moerenburg 
Riche aan Zee
Rosarito
Seven For Life
Shanna's Shoe Repair
  & Leatherwear
Stichting Classic Concerts
Stichting Z.E.P.
Uitvaartcentrum Haarlem
Van Aacken Glaszettersbedrijf
Van Houten Beheer B.V.
VVV Zandvoort/Zomermarkt
Yanks Saloon

Administratiekantoor  
 K. Willemse
Algemene uitvaartbegeleiding 
 Zandvoort
Auto Strijder 
Autobedrijf KariMo
Beach Club Tien
Beachclub Riche
Beachclub Take Five
Beter Mobiel
Bloemsierkunst Jef & Henk Bluijs
Boom Strandpaviljoen 11
Café Alex
Café Fier
Café Neuf
Café Oomstee
Cense en van Lingen
Circus Zandvoort
Club Nautique
Dansschool Rob Dolderman
De Lamstrael
De Vier Geboden/Piripi

adverteerders

- Badhuisplein 3, plaatsen van een zonnescherm, ingekomen 28 
juli 2010, 2010-184Lv
- Van Ostadestraat 11A, plaatsen van een dakopbouw, ingekomen 
28 juli 2010, 2010-185Rv
- Boulevard Barnaart  kampeervereniging KVS huisnr. 472, plaat-
sen van een windmolentje, ingekomen 29 juli 2010, 2010-186Lv 

Let op. De hierboven genoemde aangevraagde vergunningen 
liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt deze inzien tijdens 
openingstijden. Deze publicatie betekent niet dat u uw zienswij-
ze over deze aangevraagde bouwplannen kenbaar kunt maken. 
Slechts indien voor deze bouwplannen vrijstelling van het be-
stemmingsplan of bouwverordening kan worden verleend, kan 
tegen ons voornemen daartoe een zienswijze kenbaar worden 
gemaakt. Een voornemen tot het verlenen van vrijstelling wordt 
afzonderlijk gepubliceerd. Deze publicatie betekent ook niet dat 
u een bezwaarschrift kunt indienen. Mocht de vergunning of 
vrijstelling worden verleend dan zal dit worden gepubliceerd en 
pas dan kunnen belanghebbenden bezwaar indienen.

Kapvergunningen verleend 
Zandvoort:
- Emmastraat 27, noodkap voor twee dennen, voor één geldt 
een herplantplicht, ingekomen 27 juli 2010, zaaknr:2010-004931.
 
Belanghebbenden die in een eerder stadium zienswijzen heb-
ben ingediend, kunnen tegen de bovenstaande besluiten in 
beroep gaan bij de rechtbank te Haarlem, afdeling Bestuurs-
recht, Postbus 1621 2003 BR Haarlem. Het indienen van een 
beroepschrift heeft geen schorsende werking. Een schorsende 
werking wordt pas bereikt nadat de president van de rechtbank 

dat in een voorlopige voorziening heeft bepaald. In geval van 
onverwijlde spoed kunt u een verzoek om voorlopige voorzie-
ning indienen bij de president van de rechtbank te Haarlem. Een 
dergelijk verzoekschrift dient vergezeld te gaan van een kopie 
van het beroepschrift. Voor het indienen van een verzoek om 
voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven.

Bouw-, sloop- en reclamevergunningen
Zandvoort:
- Kamerlingh Onnesstraat 20, tijdelijk plaatsen van Buko units 
voor een periode van 3 jaar, verzonden 29 juli 2010, 2010-153Rv
- Burgemeester van Alphenstraat 108, aanleggen van een lo-
zingspijp, verzonden 29 juli 2010, 2010-172A 

Bezwaarschriften
De hierboven genoemde verleende vergunningen/ genomen 
besluiten liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt ze inzien 
tijdens openingstijden. Belanghebbenden kunnen gedurende 
een termijn van zes weken na bekendmaking een gemotiveerd 
bezwaarschrift indienen. De datum van bekendmaking is de 
verzenddatum van de vergunning. Indien het geen vergunning 
betreft is dit de publicatiedatum. U richt uw bezwaarschrift 
met vermelding van “bezwaar” in de rechterbovenhoek van uw 
brief aan het college van Burgemeester en Wethouders, Postbus 
2, 2040 AA Zandvoort. Het bezwaar schorst in beginsel niet 
de werking van het besluit waartegen het is gericht. In geval 
van spoed kunt u een verzoek om een voorlopige voorziening 
indienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Haar-
lem, sector Bestuursrecht, Postbus 1621 2003 BR Haarlem. Een 
dergelijk verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van 
het bezwaarschrift.

Vervolg gemeentelijke publicatie week 31

Centraal telefoonnummer 
Alle afdelingen zijn bereikbaar via (023) 574 01 00, maandag 
t/m donderdag 8.30 - 17.00 uur en vrijdag 8.30 - 16.00 uur. 
Melding of klacht? 
Bel met de Centrale Meldlijn (023) 574 02 00, óf vul op de  
website het digitale formulier in óf stuur een brief naar de 
klachtencoördinator. 
Openingstijden Centrale Balie 
Maandag t/m woensdag:  08.30  -  16.00 uur 
Donderdag:  08.30  -  20.00 uur 
Vrijdag:  08.30  -  12.30 uur 
Tijdens de donderdagavondopenstelling kunt u maar voor een 
beperkt aantal zaken terecht: paspoorten en rijbewijzen e.d. 
Openingstijden begraafplaats 
De algemene begraafplaats en dierenbegraafplaats aan de 
Tollensstraat zijn dagelijks open tussen 08.00 - 18.00 uur. 
Collegelid spreken? 
Een afspraak maken met een collegelid doet u via het centrale 
telefoonnummer. Daarbij geeft u aan waarover u het collegelid 
wilt spreken. Het kan zijn dat u eerst naar een vakafdeling 
verwezen wordt. 
Vragen over een bouwplan? 
Voor vragen over concrete of gewenste bouwplannen is de 
werkeenheid Vergunningverlening op werkdagen telefonisch 
bereikbaar tussen 08.30 en 16.00 uur. 
Op zoek naar werk of aanbieden van vacature? 
Werkgevers en werkzoekers maken gebruik van 
www.werkeninzandvoort.com. 
Voor het vinden of aanbieden van banen in Zandvoort. 





Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week 

Algemeen:
Autobedrijf Zandvoort - K. Onnesstraat 
Taxicentrale Fred Spronk - 023-8885588
Psychologiepraktijk Ab van der Neut - 
06-31393790

Winkeliers: 
Bruna Balkenende - Grote Krocht
Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht
Kaashuis Tromp - Grote Krocht
Slagerij Horneman - Grote Krocht
Slagerij Vreeburg - Haltestraat

Verzorging en vrije tijd: 
Foto Menno Gorter - Grote Krocht
Massage bij Rosa - www.massagebijrosa.nl
Plony’s Haarwinkel - Kosterstraat
Toerkoop Reisbureau - Grote Krocht

Mode en trends: 
Belli E Ribelli Kinderkleding - Haltestraat
Bibi for Shoes - Kerkstraat
Blitzkickers - Haltestraat 61A
Graveer een keer - 023-888 77 58
Sea Optiek - Haltestraat
Walk of Fame - Bakkerstraat 2A

Wonen en onderhoud:  
Avenue Living & Giving - Kerkstraat
De Bode woonaccessoires - Kerkstraat
Koene Cleaning Service - 06-1432444
Medina woninginrichters - Haltestraat 
Marlène Sjerps Internet - 06-18868837
Versteege’s IJzerhandel - Pakveldstraat
Rep-it - 023-5719666 / 06-44696001

Horeca: 
Harocamo - Kerkstraat
Mollie & Co Restaurant - Verlengde Haltestraat
Open Golf Zandvoort - Duintjesveldweg 
Zaras, Café Restaurant - Haltestraat

Lijst van deelnemende bedrijven 
(in alfabetische volgorde) 

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

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

Ondernemers opgelet:
Meedoen aan de ZandvoortPas 
vergroot uw vaste klantenkring

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

 Enkele voordelen voor u op een rijtje:
•  Ruim 1000 huishoudens zijn in het bezit van een zandvoortpas
•  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.zandvoortsecourant.nl/zandvoortpas
•  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…)
•  Ter ondersteuning zijn gratis toonbankstandaards en/of raamschildjes verkrijgbaar,  
 waarop u zelf uw  ZandvoortPas aanbiedingen kenbaar kunt maken
•  Vraag naar de zeer voordelige tarieven en de uitgebreide mogelijkheden 

Plony’s
Haarwinkel

Kabel-internet/adsl installateur
helpt bij alle
PC-PROBLEMEN.
Advies en aanleg (draadloos) netwerk.
Ook avonden/weekend.
Rep-it, totaalservice voor
computergebruikers.
023-5719666 of 06-44696001.
Met garantie en KvK.

Startaanbieding:
Pashouders 25% korting

Voor persoonlijk advies en begeleiding in relaties 
(partners en ouder/kind). 

Praktisch, kortdurend en doeltreffend.
Eerste consult 15% korting 

Ab van der Neut - psycholoog NIP
 06 31393790 • info@abvanderneut.nl 

Mental Coach
Ab van der Neut
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2 grote rode chilipepers, gehakt
2 teentjes knoflook, gehakt
handvol platte peterselie-

blaadjes, grof gehakt
3 el olijfolie

2 grote kipfilets, door-
midden gesneden

4 plakken door-
regen bacon

4 zachte witte broodjes

Voorbereiden:
Doe de chilipepers, de knoflook en de peterselie in een kleine keukenmachine en mix het 
geheel. Doe de olie erbij en mix het tot alle ingrediënten zijn fijngehakt en gelijkmatige 
spikkels door de olie vormen. Doe de kip in een nauwsluitende non metallische schaal 
(glas of plastic) en schenk de marinade erover. Dek af en zet 3 tot 6 uur of een dag tevoren 
in de koelkast.

Bereiding:
Haal de kip 20 minuten voor bereiding uit de koelkast. Leg de gehalveerde kipfilets op een 
snijplank en wikkel elk in een plak bacon. Verhit de bakplaat matig, druppel er een beetje 
olijfolie op en vet hem licht in met een kwastje. Leg de kipfilets op de bakplaat en bak ze 
10 minuten. Misschien moet de temperatuur worden bijgesteld om de filets de gehele 
baktijd zachtjes te laten sissen en let op dat de bacon niet verbrandt. Duw de dikste de-
len van de filet een aantal keren met een platte metalen spatel tegen de bakplaat. Keer 
de filets om en bak nog eens 10 minuten. Haal ze van de bakplaat en laat 5 minuten op 
een bord rusten. Serveer de kip als een BLT-burger (Bacon-Lettuce [is sla] -Tomaat), in het 
broodje, besmeerd met mayonaise en belegd met rucola en de tomaat.

Benodigdheden:

Kook eens anders
Recept Recept

ko
ok

ru
br

ie
k

Hete kip ‘BLT’
Lunchgerecht voor 4 personen

wat mayonaise
2 grote handenvol 
 rucola
2 tomaten, in 

dunne plakjes

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 vlak-
je naast de rij of boven de kolom. 
Indien u in een donker vlakje bij-
voorbeeld 4\8 ziet staan, bete-
kent dat u vertikaal op 4 moet 
uitkomen en horizontaal op 8. 
Let op: er zijn soms meerdere 
oplossingen mogelijk.

   5 25       14 7

 5         15 23\10    

 4     21 7\26        

   22           25 

   18       10\15      

   8     14\15        

   12 6\27           14

 14           11    

 13           10  

De oplossing staat elders op deze pagina

De bedoeling van de breinbreker 
is de rekenkundige som op zo een 
manier op te lossen dat hij klopt. 
Gelijke letters zijn gelijke cijfers.
 

Brein
breke

rBreinbreker
Breinbreker Brein

breke
r

  HJG   E    HBCJ  
    x   =    
  +   x   -  
  FEB   CC     FBC  
    -   =    
             
  DDJ   GED   HKDF  
    +   =    

De oplossing staat elders op deze pagina

     5 25         14 7

 5 4 1     15 23\10 6 4

 4 1 3 21 7\26 9 6 8 3

   22 7 5 1 6 3 25  

   18 8 4 6 10\15 8 7  

   8 6 2 14\15 4 5 6  

   12 6\27 7 8 6 1 5 14

 14 4 1 3 6   11 3 8

 13 8 5       10 4 6

Oplossing Kakuro

 182 x 9 = 1638
         
 +   x   -
 596 - 33 = 563
         
 =   =   =
 778 + 297 = 1075

Oplossing Breinbreker

Spreekuur oogkliniek in 
‘Huis in de Duinen’

Natuurbericht Amsterdamse 
Waterleiding Duinen 

Medinova Kliniek OMC (Oogheelkundig Medisch Centrum) 
Haarlem is één van de zorginstellingen die deel uitmaakt 
van de zorgboulevard van ‘Huis in de Duinen’. Kliniek OMC 
Haarlem is een zelfstandig behandelcentrum dat gespe-
cialiseerd is in de behandeling van oogaandoeningen en 
oogziektes.  Optometrist Kees Corstanje van Kliniek OMC 
Haarlem houdt regelmatig spreekuren in de Zorgboule-
vard van het ‘Huis in de Duinen’. Zijn eerstvolgende spreek-
uur is op woensdag 25 augustus vanaf 13.30 uur.

Kees Corstanje is hoofd van 
het paramedisch team van 
Kliniek OMC Haarlem, dat 
bestaat uit zes optometris-

De digitale nieuwsbrief 
Natuurbericht Amsterdamse 
Waterleiding Duinen staat 
dit keer weer vol interes-
sante zomerse artikelen 
onder andere over kieskeu-
rige stippelmotten, zeld-
zame en stiekeme vogels 

ten, zeven oogartsen, twee 
orthoptisten, één technisch 
oogheelkundig assistente en 
één basisarts. De optometris-

ten van Kliniek OMC Haarlem 
kunnen patiënten onderzoe-
ken op oogaandoeningen 
zoals staar, glaucoom, macu-
ladegeneratie en diabetische 
retinopathie. Dit zijn allemaal 
oogziektes die bij iedereen, 
maar voornamelijk bij wat 
oudere mensen, voor kunnen 
komen. Mocht het nodig zijn, 
dan kan de optometrist u zeer 
snel doorverwijzen naar één 
van de oogartsen van Kliniek 
OMC Haarlem. Daarnaast kan 
de optometrist brillen aanme-
ten en een briladvies geven. 

Een afspraak duurt ongeveer 
15 minuten. In die tijd kan de 
optometrist rustig uw ogen 
onderzoeken en een aantal 
vragen stellen om een totaal-
beeld van de kwaliteit van uw 
ogen te krijgen. U kunt een 
afspraak maken door te bel-
len met Kliniek OMC Haarlem 
op (023) 535 00 00. Indien u 
aangeeft dat het gaat om een 
afspraak in ‘Huis in de Duinen’, 
zorgt Kliniek OMC Haarlem 
ervoor dat u wordt ingepland. 
Iedereen vanaf 12 jaar is wel-
kom op het spreekuur.

Kees Corstanje van Kliniek OMC uit Haarlem

zoals het Woudaapje en de 
Grauwe Klauwier, een bij-
zondere zandhagedissen-
excursie, ontmoetingen 
met koeien in het duin en 
een ontdekking aan de 
Duinparelmoervlinder in 
de AWD. En natuurlijk de 

bekende fotorubriek met 
enkele korte nieuwtjes. Zo 
blijft u op de hoogte over dit 
schitterende natuurgebied. 
Via www.waternet.nl kunt 
u zich aanmelden voor de 
nieuwsbrief die 3 keer per 
jaar verschijnt. 
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Weer

Temperatuur

Max 20 19 19 20

Min 12 12 10 11

Zon 8 uur 6 uur 5 uur 6 uur

Neerslag 35% 60% 45% 40%  

Wind w. 3-4 w. 3-4 wnw. 3-4 nw. 4

Zomer maakt 
zijwaartse beweging 

Het weekend weerbericht van zandvoort en omgeving

De koelte heeft alles te ma-
ken met een vrij noordelijke 
stroming die zich vanaf dit 
moment instelt. Opkomende 
hoge drukinvloeden van-
uit Ierland richting Zuid-
Scandinavie en lagere druk 
net ten oosten van deze 
‘hoge drukzuil’ geven een 
licht labiele noordwestelijke 
circulatie de komende dagen.

Veelal zal het wel droog zijn 
in het Zandvoortse, maar en-
kele buien blijven steeds mo-
gelijk tot en met het week-
einde en daarna. Maximaal 
is het steeds een graad of 
20 daags, maar gedurende 
de al wat langer wordende 
nachten kan het afkoelen 
tot 10-11 graden vlak achter 
de duinen. 

Wat er na het komende 
weekeinde gebeurt aan het 
weerfront is wat onzeker. 
Stelt zich een langere sta-
biele fase in met gunstige 
invloeden van hogedrukge-
bieden, of tendeert het toch 
weer naar wisselvalligheid? 
Je bent geneigd het laatste 
te zeggen op grond van het 
karakter van deze zomer tot 
nu toe.

Nederland lijkt het doelwit 

te worden voor afgesnoerde 
lagedrukgebiedjes tussen 
twee afzonderlijke hoge-
drukgebieden in. Het is net 
zoals met een langwerpige 
ballon die je met beiden 
handen in tegengestelde 
richting (ver) draait en ver-
volgens in het midden van de 
ballon een zeer scherpe ver-
smalling ontstaat. De ballon 
bestaat dan ineens uit twee 
delen. De dikke delen zijn als 
het ware de twee hogedruk-
gebieden aan weerszijden, 
terwijl het zeer smalle deel 
de spil van lage druk is pal bij 
Nederland.

We krijgen richting eind au-
gustus wel een fase waarbij 
tropische cyclonen aan de 
andere kant van de Oceaan 
de weermodellen in de war 
kunnen brengen. Wanneer 
zo’n (ex-)tropische cycloon 
veel warmte voor zich uit 
stuwt kan het in Europa juist 
erg mooi weer worden. Soms 
zie je dan dat het eind augus-
tus of begin september gran-
dioos nazomerweer wordt 
met 30 graden op een aantal 
dagen. Wie weet straks? 
Meer weer (en foto’s) is er op 
www.weerprimeur.nl   

weerman Marc Putto 

De komende pakweg tien dagen hoeven we niet op se-
rieuze zomerwarmte te rekenen. Temperaturen tot bijna 
30 graden zijn wellicht nog even weggelegd voor het 
einde van de tweede augustushelft, maar voorlopig blijft 
het vrij koel. Wellicht wordt het begin komende week 
nog wel een keer 23-24 graden in Zuid-Kennemerland.

 Do. Vr. Za. Zo. 

                      Hermine Eckelboom

voor onze gemeenschap. Zo heeft zij zich hardgemaakt voor 
speelveldjes in Nieuw-Noord en geholpen bij het opzet-
ten van een crèche in het noodgebouw van de Van Heuven 
Goedhartschool, wat uiteindelijk resulteerde in 'Het Stekkie', 
nu Pluspunt. Jarenlang stond zij als vrijwilligster achter de 
bar van Nieuw Unicum en na het overlijden van de bekende 
schilder Aart van Dobbenburgh leidde zij de gemengde teken-
club aldaar. Zoon Jan-Bram is al vanaf zijn zesde jaar lid van 
de scouting en haast vanzelfsprekend heeft Hermine circa 7 
jaar mede leiding gegeven aan de kabouters van Stella Maris/
St. Willibrordus. Nog steeds is zij lid van het bestuur. Tevens 
is zij coördinator van de jaarlijkse collecte voor de brandwon-

denstichting. "De cirkel met 'Het Stekkie' is ook weer 
rond, want ik ben drie halve dagen per week 

te vinden bij Pluspunt, waar ik naast ba-
liedienst tevens assisteer bij de admi-

nistratie van het cursusbureau en bij 
75+ senioren op bezoek ga", vertelt 

zij met veel enthousiasme.

"Heb je nog tijd voor hobby's?", 
vraag ik haar tot slot. Een over-
bodige vraag, want haar huis 
staat er vol mee. Zo is zij eind 
90’er jaren gestart met het 

maken van beren. Haar collectie, 
waaronder een prachtig miniatuu-

rexemplaar van Petra Plaas, liegt er 
dan ook niet om. In opdracht maakt zij 

'geboorteberen' en mede door het volgen 
van workshops is zij bezig met het ontwer-

pen van een eigen lijn. Daarnaast is zij een enorme 
verzamelaar van stripboeken (800 stuks!) en originele teken-
films, zowel van Disney als de schitterende Japanse films van 
Studio Ghibli. Nordic Walking staat ook op haar 'to do'-lijstje, 
maar het liefst loopt zij met haar acht maanden oude en zeer 
levendige dwergpincher Geisha, die de rust van haar twee 
katten soms aardig kan verstoren.

Het was een zeer aangenaam gesprek onder het genot van 
een glaasje rosé met deze actieve dorpsgenote, die achter de 
schermen heel veel voor het vrijwilligerswerk in Zandvoort 
heeft gedaan en nog immer doet!

Dorpsgenoten

“Op een bepaald moment konden wij niet meer naar school en 
gaf onze moeder ons thuis les. Er stond een gewapende wacht 
voor de deur, maar in de grote tuin kon ik heerlijk buitenspelen 
met de tuinjongen. Die had weliswaar steeds een groot 
mes in zijn hand, maar dat was vooral om even-
tuele slangen dood te maken”, herinnert zij 
zich. In 1958 was de familie toch genood-
zaakt om naar Nederland te vertrek-
ken. Pas in 2007 is Hermine met een 
Indonesische vriendin naar haar 
geboortegrond teruggegaan. Wat 
een bijzondere indruk bij haar 
heeft achtergelaten is dat in de 
nog steeds aanwezige fabriek 
het bureau van haar vader op de-
zelfde plaats stond!

Na 1,5 jaar bij familie in Schoonhoven 
ingewoond te hebben, verhuisde het 
gezin naar Tiel waar Hermine de middel-
bare school doorliep. Hierna volgde een op-
leiding bij Schoevers en ging ze in Amsterdam 
werken. Tijdens haar receptiewerk in het Parkhotel 
ontmoette zij Jaap, met wie zij twee zonen kreeg: Jan-Bram en 
Maarten. Genoemd hotel was van de bekende Nico Bouwes, 
die na de verkoop hiervan naar Zandvoort kwam, in gezelschap 
van de familie Risseeuw. Het huwelijk hield helaas geen stand, 
waarna Hermine in 1986 als secretaresse in Amsterdam bij 
de firma Tetterode, een toeleveringsbedrijf voor de grafische 
industrie, aan de slag ging. Hier heeft zij tot haar ontslag na 
een reorganisatie in mei 2009 met heel veel plezier gewerkt.

Stilzitten kun je Hermine beslist niet verwijten! In al de 
Zandvoortse jaren heeft zij zich met hart en ziel ingezet 

Hermine Eckelboom

door Erna Meijer

Hermine is in 1972 in Zandvoort komen wonen, maar haar 
wortels liggen wel wat verder weg. Zij is in 1949 in Bandung 
op het voormalig Nederlands-Indische eiland Java geboren, 
waar haar vader procuratiehouder was bij een Nijmeegse 
papierfabriek. Samen met haar oudere zusje was zij zich 
toen niet bewust van de spanningen, die na de overdracht 
in Indonesië zich voordeden.

Op spinnensafari in de Amsterdamse Waterleidingduinen 
Zondag 15 augustus organiseert het IVN Zuid-Kennemer-
land een excursie over spinnen in de Amsterdamse Wa-
terleidingduinen. Een excursie waarin u niet veel hoeft te 
lopen maar wel veel gaat zien. 

Van alle kriebelbeestjes heb-
ben spinnen waarschijnlijk 
wel de slechtste naam. Wie 
laat graag kruisspinnen 
over zijn handen lopen? De 

meesten mensen krijgen 
al de koude rillingen als ze 
er alleen maar aan denken. 
Terwijl in Nederland bijna 
alle spinnen even onschuldig 

zijn als lieveheersbeestjes. 

Deze excursie is niet ge-
schikt voor kinderen. Vertrek 
om 12.00 uur vanaf ingang 
Zand voortselaan van de 
Am sterdamse Water leiding-
duinen. Duur: 2 uur. Deelname 
is gratis. Toegangskaart ver-
plicht. Aanmelden vooraf 
is niet nodig. Informatie bij 

Jacqueline van Klaveren, 020-
6818099 of kijk op www.ivn.
nl/zuidkennemerland.  
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Subsidie voor zonnepanelen en zonneboilers 
Bent u van plan zonnepanelen of zonneboiler aan te schaffen ? 
Dan kunt u gebruik maken van de subsidieregeling Duurzame 
energie voor bestaande woningen. Tot medio 2011 kunt u subsi-
die aanvragen bij de gemeente. U bespaart ook energie (elektra 
/ gas) gedurende een periode van zeker 15 jaar. Goed voor het 
milieu en voor uw eigen portemonnee. Het beschikbare budget 
heeft een maximum. Wie het eerst komt maakt de meeste kans 
en op is op. Kijk voor meer informatie op www.zandvoort.nl.  

Vergadering college 
De besluitenlijst van de collegevergadering van week 31 en de 
verdere in week 31 door het college genomen besluiten zijn in 
week 32 vastgesteld. De besluitenlijst is in te zien bij de Centrale 
Balie en op de website.

Commissie Welstand en Monumenten

Vergaderdata welstandscommissie 2010
Op 12 augustus vergadert de Commissie Welstand en Mo-
numenten. De vergadering begint omstreeks 15.00 uur in de 
commissiekamer. De exacte begintijd is afhankelijk van de 
agenda. U kunt hiervoor het beste even contact opnemen met 
de werkeenheid Bouwen, tel. (023)5740100. 

De ophaaldagen voor de papiercontainer:
Op 17 augustus voor de maandag-, donderdag- en vrijdaghuis-
vuilwijken en op 19 augustus de dinsdaghuisvuilwijk. Raadpleeg 
ook de afvalwijzer. 

Ingekomen vergunningenaanvragen
Bouw-, sloop- en reclameaanvragen
Zandvoort:
- Hogeweg 39, geheel veranderen van de goot aan de oostzijde, 
ingekomen 30 juli 2010, 2010-187Lv
- Prof. Zeemanstraat 61, gedeeltelijk veranderen van garage en 
schuur, ingekomen 30 juli 2010, 2010-188Lv
- Boulevard Barnaart (kavel 18), geheel oprichten van een jaar-
rond strandpaviljoen, ingekomen 2 augustus 2010, 2010-189Rv

Verzoek ontheffing artikel 3.23 van de Wro
Het college van Burgemeester en Wethouders is voornemens 
om met toepassing van artikel 3.23. van de Wet ruimtelijke 
ordening ontheffing en bouwvergunning te verlenen voor het:
- plaatsen van 2 parasols op het perceel Kerkplein 9 te Zandvoort 
(bouwaanvraagnummer: 2010-170 Lv).

Voormelde bouwaanvraag met het conceptbesluit ligt met in-
gang van 13 augustus 2010  gedurende 6  weken ter inzage bij de 
Centrale Balie van het gemeentehuis tijdens de openingstijden.
Gedurende de termijn van de terinzageligging kan een ieder 
schriftelijk haar/zijn zienswijze omtrent de aanvraag kenbaar 
maken bij het college van Burgemeester en Wethouders, Postbus 
2, 2040 AA Zandvoort. U dient in de rechter bovenhoek van uw 
brief “zienswijze” te vermelden.

Let op. De hierboven genoemde aangevraagde vergunningen 

aan de eis van certificering van de brandmeldinstallatie zoals 
bepaald in artikel 2.2.1, onder de leden 1 en 9 van het Besluit 
brandveilig gebruik bouwwerken. Het gedoogbesluit eindigt 
voor het Holland Casino op 31 december 2011 en voor de Spalier 
op 1 januari 2014.

Belanghebbenden kunnen gedurende zes weken na verzendda-
tum van dit besluit (4 augustus 2010) schriftelijk en gemotiveerd 
bezwaar maken bij burgemeester en wethouders.
 
Het besluit ligt voor een ieder gedurende een periode van 6 
weken na deze publicatie op werkdagen van 9.00 tot 16.00 uur 
ter inzage op het gemeentehuis. 

Bezwaarschriften
De hierboven genoemde verleende vergunningen/ genomen 
besluiten liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt ze inzien 
tijdens openingstijden. Belanghebbenden kunnen gedurende 
een termijn van zes weken na bekendmaking een gemotiveerd 
bezwaarschrift indienen. De datum van bekendmaking is de 
verzenddatum van de vergunning. Indien het geen vergunning 
betreft is dit de publicatiedatum. U richt uw bezwaarschrift 
met vermelding van “bezwaar” in de rechterbovenhoek van uw 
brief aan het college van Burgemeester en Wethouders, Postbus 
2, 2040 AA Zandvoort. Het bezwaar schorst in beginsel niet 
de werking van het besluit waartegen het is gericht. In geval 
van spoed kunt u een verzoek om een voorlopige voorziening 
indienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Haar-
lem, sector Bestuursrecht, Postbus 1621 2003 BR Haarlem. Een 
dergelijk verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van 
het bezwaarschrift.

liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt deze inzien tijdens 
openingstijden. Deze publicatie betekent niet dat u uw zienswij-
ze over deze aangevraagde bouwplannen kenbaar kunt maken. 
Slechts indien voor deze bouwplannen vrijstelling van het be-
stemmingsplan of bouwverordening kan worden verleend, kan 
tegen ons voornemen daartoe een zienswijze kenbaar worden 
gemaakt. Een voornemen tot het verlenen van vrijstelling wordt 
afzonderlijk gepubliceerd. Deze publicatie betekent ook niet dat 
u een bezwaarschrift kunt indienen. Mocht de vergunning of 
vrijstelling worden verleend dan zal dit worden gepubliceerd en 
pas dan kunnen belanghebbenden bezwaar indienen.

Verzonden besluiten
Bouw-, sloop- en reclamevergunningen
Zandvoort:
- Boulevard Paulus Loot 79a, gedeeltelijk vergroten van de wo-
ning, verzonden 2 augustus 2010, 2010-148RvF1
- Swaluëstraat 2, vernieuwen van het kozijn van de dakkapel, 
verzonden 2 augustus 2010, 2009-220Lv
- Zandvoortselaan/Kennemerweg, geheel plaatsen van een 
stuw in het boogkanaal, verzonden 3 augustus 2010, 2010-135Rv
- Poststraat ongenummerd (kadastraal bekend als C 6254), slo-
pen van een magazijn, verzonden 3 augustus 2010, 2010-036S

Verkeersbesluiten 
Het college van Burgemeester en Wethouders heeft besloten, 
ten behoeve van het evenement Culinair Zandvoort, om gedu-
rende het evenement:

1. over te gaan tot de plaatsing van fysieke afsluitingen (middels 
dranghekken voorzien van retroreflecterend materiaal) inclusief 
de borden conform model C01 van bijlage I van het Reglement 
Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 op de volgende locaties:
- In de Swaluëstraat direct ten zuiden van Achterom, met voor-
aankondigingsbord direct ten zuiden van de Rozenobelstraat;
- In de Gasthuisstraat direct ten zuiden van de Agnetastraat;
- In de Kruisstraat direct ten zuiden van de Agnetastraat;
- In het Wagenmakerspad direct ten westen van de Kruisstraat;
- In de Kleine Krocht direct ten westen van het Raadhuisplein

2. op maandag 16 augustus de borden E01 van bijlage I van het 
Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 met onder-
bord “Donderdag a.s.” geplaatst wordt op de locatie evenement 
Culinair Zandvoort om zodoende de locatie vrij te houden van 
geparkeerde auto’s;

3. dat het van 19 augustus van 07:00 uur tot 23 augustus 19:00 
uur verboden is te parkeren op de locatie van het evenement 
Culinair Zandvoort;

De gemeente neemt dit verkeersbesluit om het evenement Cu-
linair Zandvoort veilig en gezellig te laten verlopen. Inwoners en 
ondernemers worden vriendelijk verzocht rekening te houden 
met de genomen verkeersmaatregelen. 

Gedoogbesluit 
Burgemeester en wethouders van de gemeente Zandvoort 
hebben op 27 juli 2010 onder bepaalde voorwaarden besloten 
dat zowel het “Holland Casino aan het Badhuisplein 7” als het 
“Spalier in de Kostverlorenstraat 95” niet hoeven te voldoen 

Centraal telefoonnummer 
Alle afdelingen zijn bereikbaar via (023) 574 01 00, maandag 
t/m donderdag 8.30 - 17.00 uur en vrijdag 8.30 - 16.00 uur. 
Melding of klacht? 
Bel met de Centrale Meldlijn (023) 574 02 00, óf vul op de  
website het digitale formulier in óf stuur een brief naar de 
klachtencoördinator. 
Openingstijden Centrale Balie 
Maandag t/m woensdag:  08.30  -  16.00 uur 
Donderdag:  08.30  -  20.00 uur 
Vrijdag:  08.30  -  12.30 uur 
Tijdens de donderdagavondopenstelling kunt u maar voor een 
beperkt aantal zaken terecht: paspoorten en rijbewijzen e.d. 
Openingstijden begraafplaats 
De algemene begraafplaats en dierenbegraafplaats aan de 
Tollensstraat zijn dagelijks open tussen 08.00 - 18.00 uur. 
Collegelid spreken? 
Een afspraak maken met een collegelid doet u via het centrale 
telefoonnummer. Daarbij geeft u aan waarover u het collegelid 
wilt spreken. Het kan zijn dat u eerst naar een vakafdeling 
verwezen wordt. 
Vragen over een bouwplan? 
Voor vragen over concrete of gewenste bouwplannen is de 
werkeenheid Vergunningverlening op werkdagen telefonisch 
bereikbaar tussen 08.30 en 16.00 uur. 
Op zoek naar werk of aanbieden van vacature? 
Werkgevers en werkzoekers maken gebruik van 
www.werkeninzandvoort.com. 
Voor het vinden of aanbieden van banen in Zandvoort. 
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Gerard Loos opnieuw Europees Kampioen

Veel variatie tijdens raceweekend

SV Zandvoort oefent niet onverdienstelijk

Beachbowl 2010 voor Heatwave

Opnieuw Europees succes voor plaatsgenoot Gerard Loos. 
Samen met zijn co-equipe Pieter van Ruitenburg (Noord-
wijk) werd hij voor de kust van Travemünde, in Noord Duits-
land, Europees Hobie Tiger kampioen. Deze klasse wist Loos 
10 jaar geleden ook al eens op zijn naam te zetten.

Het komende weekend heeft het Circuit Park Zandvoort 
een grote verscheidenheid aan races op het programma 
staan. Tijdens het raceweekend komen drie raceklasses in 
actie die tot het zogenaamde Dutch Power Pack horen. De 
Dutch Renault Clio Cup, De Formido Swift Cup en de Argos 
Toerwagen Diesel Cup zullen gezelschap gaan krijgen van 
een aantal raceklasses die niet snel te zien zijn op de Zand-
voortse racepiste.

De oefenreeks van de selectie van SV Zandvoort is vorige 
week begonnen met een drietal oefenwedstrijden. Alle 
tegenstanders zijn elftallen uit hogere klassen: Ter Leede 
(Hoofdklasse), Quick Boys (Hoofdklasse) en Rijnvogels (1e 
klasse).

Heatwave uit Amsterdam heeft de Beachbowl 2010 ge-
wonnen. Van de 12 teams die naar The Spot waren geko-
men voor dit American football feest, waren zij de sterkste. 
De finale werd gewonnen van Wildboyz uit Maastricht.

Gerard Loos (r) en Pieter van Ruitenburg

Lotte Bastiaanse ontvangt een pass | Foto: Bob de Calonne

In de afgelopen jaren was het 
net niet de hoogste trede voor 
de equipe van Loos, maar het 
water in Duitsland was be-
kend wedstrijdwater voor het 
team. Op de eerste dag was 
het al een Nederlands windje 
en met een windkracht 5, met 

Speciaal zijn de International 
Superkart Series. In dit veld 
komen ruim 35 Superkarts in 
actie. De karts zijn razendsnel 
en komen met hun rondetij-
den en hun 100 pk op de klei-
ne achterwielen in de buurt 
van de Formule 3. Het inter-
nationale kartgeweld krijgt 
met twee races tijdens het 
Hammerite Ultimate race-

Tegen Ter Leede werd het een 
gelijk opgaande wedstrijd, 
met kansen aan beide kan-
ten. Toch zou de thuisclub 
uiteindelijk aan het langste 
eind trekken door met 2-1 
te winnen. Quick Boys was 
een ander verhaal. Het was 
een doordeweekse wed-
strijd waardoor een groot 
aantal spelers van trainer 
Pieter Keur niet aanwezig 
konden zijn. Zodoende was 
Zandvoort behoorlijk gehan-

De teams bestonden uit 
maximaal 10 spelers en 
kwamen werkelijk uit heel 
Nederland, van Groningen 
tot Maastricht . Er was 
zelfs een team uit Istanbul 
(Turkije)! 

 “American football op het 

uitschieters naar 6 tot 7, zeil-
den de beide heren erg sterk. 

In de tweede race, met een 
op dat moment goede eerste 
plaats, was een windvlaag 
iets te sterk. Juist bij een boei-
ronding ging het even mis. 

weekend de kans om zich op 
een positieve manier aan het 
publiek te tonen.

Verder zullen de Historische 
Monoposto’s in actie ko-
men. In het voorbije verle-
den hebben drie raceklasses 
rondgereden, waarvan de 
Formule Ford 1600 met de 
nodige aanpassingen op het 

dicapt en verloor het kans-
loos met 8-0. Afgelopen za-
terdag moest SV Zandvoort 
weer naar Katwijk, ditmaal 
om Rijnvogels tegemoet te 
treden. Ook nu weer kon een 
aantal spelers niet aanwezig 
zijn. De bezetting was zelfs 
zo slecht dat de assistent van 
Keur, Sander Hittinger zijn 
kicksen weer aantrok om de 
Zandvoortse verdedigende li-
nie te leiden. Dat deed hij op 
de van hem bekende manier, 

strand, is dat mogelijk?” 
Jazeker, maar dan zonder al 
die zware bescherming en er 
niet mag worden geduwd en 
geblokt worden. Flag-football 
wordt de non-contact vari-
ant genoemd. Iedere speler 
draagt een riem met twee 
felgekleurde vlaggetjes, de 

“Het roer liep op waardoor 
de boot niet wilde reageren 
op het stuur om in de wind 
te gaan en dus gingen we gin-
gen even zwemmen tussen-
door. Snel zetten we de boot 
weer recht en dan maar weer 
zien om terug te komen”, al-
dus Loos na afloop van de race 
waarin zij als 6e eindigde. De 
rest van de dagen werd door 
Loos en Van Ruitenburg onder 
geweldige zeilomstandighe-
den gevaren. Met al hun kun-
nen wisten de heren steeds 
op het juiste moment goed 
toe te slaan, met 7 overwin-
ningen en een eindscore van 
10 punten als gevolg.

Over twee weken zal het duo 
deelnemen aan de NAM-
race die in het weekend van 
21-22 augustus verzeild gaat 
worden, maar eerst nog het 
Nederlands kampioenschap 
dat komend weekend in 
Noordwijk wordt gehouden.

vlak van motorvermogen nu 
nog steeds rondrijdt. De an-
dere twee formulewagens 
zijn de Formule Vee, waar 
ooit tweevoudig Indy win-
naar Arie Luyendijk in is be-
gonnen en de Formule Ford 
2000, die rijders als Huub 
Vermeulen, Fred Krab en 
Michael Bleekemolen heeft 
voortgebracht. Twee keer zal 
deze raceklasse te zien zijn.

Behalve de Dutch Renault 
Clio Cup, de Formido Swift 
Cup en de Argos Toerwagen 
Diesel Cup, komen ook de ma-
tadoren uit de NL Drift Series 
weer in actie op het Circuit 
Park Zandvoort. Er staat dus 
weer een weekend vol race-
spektakel voor de deur.

vol passie en als een echte 
leider. Toch kon ook hij niet 
voorkomen dat Zandvoort 
zijn derde nederlaag moest 
slikken, het werd 3-0.

HD Cup
Deze week zijn de wedstrij-
den om de HD Cup begon-
nen. SV Zandvoort speelde 
als eerste afgelopen dinsdag-
avond uit tegen Ijmuiden. 
Komende zaterdag om 14.30 
uur wordt voor dezelfde cup 
de eerste thuiswedstrijd 
van dit seizoen gespeeld, 
tegen de nieuwe fusieclub 
Haarlem/Kennemerland. De 
laatste wedstrijd om de HD 
Cup is komende dinsdag om 
19.30 uur uit tegen VVC. 

zogenaamde flags, waaraan 
het spel zijn naam ontleend. 

Zo goed als alle spelers van 
het toernooi waren reguliere 
American football spelers die 
‘full contact’ football beoe-
fenen. De spelers moesten 
zich nu dus flink inhouden. 
Opvallend was dat er ook vier 
dames/meisjes deelnamen. 
Bij navraag bleek dat ook in 
de flag-footballcompetitie 
een groot aantal jeugdige 
dames spelen. Als ze echter 
de leeftijd bereiken waarin 
zij een klasse hoger moeten 
spelen, waar meer contact is 
toegestaan, haken de meeste 
af. Lotte en Anne Bastiaanse, 
van de jeugdopleiding van 
Hiversum Hurricanes, be-
treuren dat ten zeerste. De 
tweeling volgt overigens 
het pad van grote broer Bas 
die in het eerste team van 
Hilversum speelt en zondag 
ook in Zandvoort speelde.
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Iedereen was het er over eens, de Beeldende Kunstenaars Zandvoort (BKZandvoort) 
hadden een uniek plekje gekozen voor hun kunstmarkt in Franse stijl. De Poststraat is 
een van de oudste straatjes van Zandvoort en leende zich prima voor  dit evenement. 

Place du Tertre aan zee

Het thema ‘Place du Tertre’ 
was tot in de puntjes uitge-
voerd met verkoopkramen 
met biologische Franse kaas 
en worst, lavendelzeep en 
overheerlijke wijnen. Ook 
de crêperie ontbrak niet 
aan het geheel. Ondanks 
dat de wind spelbreker was 
en een paar kramen plaag-
de met het opblazen van 
de luifels en een bewoner 
van de Poststraat zo nodig 
met zijn auto tot twee keer 
toe door de mensenmassa 
door ging om zijn garage 
te bereiken, was er geen 
enkele wanklank. De sfeer 
was gezellig en ontspan-
nen met op de achtergrond 
Franse muziek. Enkele le-
den van BKZandvoort lieten 
zien hoe hun werk tot stand 
komt en ook een portrette-
kenaar ontbrak niet. Aan al-

les was gedacht, ook de kin-
deren konden zich creatief 
met mozaïek uitleven. Deze 
unieke Place du Tertre aan 
zee is zeker voor herhaling 
vatbaar.

Tentoonstelling
BKZandvoort is niet alleen 
actief met het organiseren 
van een kunstmarkt. Zij zijn 
weer druk bezig met een 
overzichtsexpositie op 21 
augustus in het Zandvoorts 
Museum. De tentoonstel-
ling is in het kader van 
Kunstkracht 12 en heeft een 

Komend weekend wordt er een dat voor een ieder wat 
wils te bieden heeft in Zandvoort. Uiteraard gaan de 
gedachten van een heleboel Nederlanders uit naar het 
DTM-gebeuren op Circuit Park Zandvoort, waar de race-
monsters de meeste aandacht zullen trekken. Maar naar 
verwachting zullen de meeste inwoners van Zandvoort 
gaan genieten van drie dagen culinaire hoogstandjes op 
het Gasthuisplein. 

De Poststraat was zondag omgedoopt tot Place du Tertre aan Zee

bijzondere titel ‘Voetlicht’, 
waar de kunstenaars vast en 
zeker goed mee uit de voe-
ten kunnen. Het is een ode 
aan het licht, lichtvoetig, ver-
licht, reflexie, bespiegeling 
en waar geen licht is, is geen 
duisternis. Al deze kreten 
zijn door allerlei kunstdisci-
plines verwerkt en zullen de 
toeschouwers laten glim- 
 lachen. De tentoonstelling is 
van 21 augustus tot en met 3 
oktober op woensdag tot en 
met zondag tussen 13.00 en 
17.00 uur in het Zandvoorts 
Museum te bezichtigen.
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De Mannetjes

Lekker weekend
voor de boeg

‘Ben al de hele week 
aan het vasten’

Inspraak hebben op 
parkeerbeleid Zandvoort? 

Kijk op pag 20

Ook het tweedaagse zeil-
evenement ‘De 2daagse van 
Zandvoort’ heeft een aantal 
spectaculaire races in huis, 
met zaterdag om circa 12.00 
uur de start voor Holland 
Casino Zandvoort van het 
beroemde Rondje NAM-REM. 
Dan is er zondagmiddag 
voor de klassieke muziek-
liefhebber een schitterend 
concert met Emmy Verhey 
in de Protestantse kerk, en 
kunt u net dat ene dingetje 
dat u kwijt was vinden op de 
rommelmarkt rondom het 
Ten Kateplantsoen in Oud 
Noord.

Vorige week heeft u in de 
unieke Culinair Zandvoort 
krant al een voorbode ge-
kregen van de diverse ho-
recaondernemers die zich 

tijdens dit feest zullen pre-
senteren. Nu ook nog eens 
de weerberichten van onze 
weerman Marc Putto in de 
goede richting gaan, hij ver-
wacht een mooie tempera-
tuur van circa 23ºC, staat 
een waar feest niets meer 
in de weg. Al op vrijdag kunt 
u hier genieten van allerlei 
lekkers vanaf 17.00 uur. Dan 
gaat u zaterdagochtend 
naar de start van Rondje 
NAM-REM, ’s middags naar 
de training van de DTM en 
’s avonds opnieuw naar het 
Gasthuisplein. De zondag 
kunt u op dezelfde manier 
invullen alleen is het dan 
geen training van de DTM 
maar de ‘echte’ race. Of na-
tuurlijk naar het concert. 
Voorwaar een weekend om 
van te smullen!

Een weekend 
om van te smullen!

Auto Strijder
Zandvoort

www.autostrijder.nl

SCOOTMOBIELEN
ook met PGB (persoonsgebonden budget)

023 - 5 735 735
4-wielfietsen

BETER MOBIEL, Max Planckstraat 44

Sale
alle monturen
50%  korting!

Zandvoort Optiek

Kerkstraat 34-36
2042 JG Zandvoort

Tel. 023 - 57 12 466
www.zandvoortoptiek.nl

Gasthuisplein
www.culinair-zandvoort.nl
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SpotlightS

in memoriam

familieberichten dankbetuiging
Strandpaviljoen Club Nautique het hele jaar geopend 

van 9.00 tot 24.00 uur voor ontbijt, lunch, diner en een  
unieke locatie voor bedrijfsbijeenkomsten, bedrijfsuitjes,  

trouwen, recepties, en andere feesten.

Voor reserveringen bel 023 -  571 57 07

waterstanden

www.clubnautique.nl

Algemene Uitvaartbegeleiding Zandvoort

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

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

023 -7515 666
Gevestigd in Zandvoort

Evert H. Schweitzer
Voor een stijlvolle en verzorgde uitvaart

Dag en nacht bereikbaar

aug w a t e r
Hoog Laag Hoog HoogLaag
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-
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-
-
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26

07.26
08.50
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1 1 . 3 0
1 2 . 3 7
00.15
00.44
01.04

1 2 . 1 5
1 3 . 4 5
14.39
15.29
16.09
04.25
04.58
05.25

19.50
21 .26
22.35
23.36

-
13. 40
1 4 . 2 1
14.40

-
-
-
-
-

16.45
1 7 . 1 5
17. 46

UITVAARTZORGCENTRUM ZANDVOORT
Tollensstraat 67, 2041 PR  Zandvoort.

Telefoon (023) 571 32 78.
www.uzn-nederland.nl

UITVAARTCENTRUM HAARLEM
Parklaan 36, 2011 KW  Haarlem.

Telefoon (023) 532 87 50.
www.uitvaartcentrumhaarlem.nl

Sinds 1992
uw uitvaartondernemer in Zandvoort.

A LA LA LA LA L T I J D   D I R E C T E   H U L PT I J D   D I R E C T E   H U L PT I J D   D I R E C T E   H U L PT I J D   D I R E C T E   H U L PT I J D   D I R E C T E   H U L P
B I J   OB I J   OB I J   OB I J   OB I J   O V E R L I J D E NV E R L I J D E NV E R L I J D E NV E R L I J D E NV E R L I J D E N

22-8-1999                                   22-8-2010
 

Lieve Jaap,
 

Alweer een jaar voorbij;
Nu, elf op een rij.
Het is nog altijd wij!
Dat gaat nooit voorbij.

 
"Voor altijd in ons hart"

 
Liefs Olga, kinderen 
 en kleinkinderen

22-8-1999                                 22-8-2010

Lieve Pappa,
 

Het gemis wordt niet minder,
maar juist erger met de tijd.
Het verstrijken van de jaren,

 maakt helemaal niet dat het slijt....
 

Ik mis je nog steeds elke dag!
 

x Maaike

Het heeft ons bijzonder gesterkt en getroost dat u zich 
allen zo betrokken voelde bij dit grote verlies van 

mijn man en mijn vader 

Gerrit Kerkman 

Netty en 
Pienèl 

Zandvoort, augustus 2010 

21 augustus
wordt

Mark Effern
45 jaar!

Gefeliciteerd!
Mam, pap, Pauline en Philip

Leukste
bakker van Zandvoort 

is op zoek naar

Leukste
verkoopster/verkoper

van Zandvoort
FT of PT

Reacties aan Peter Prins: 
06 42584199

E-mail:peter.prins@vvlp.nl

Namens alle neven en nichten, 
delen wij u mede dat is overleden 

Maria Johanna Bakker - van Dijk
- Riet -

weduwe van Huub Bakker

* 31 juli 1926                                  + 11 augustus 2010

We zullen haar herinneren als een actieve en sportieve 
vrouw die deze wedstrijd niet kon winnen en daarom 
gekozen heeft om hem te staken. 

A. de Goede-Vossen 
Keesomstraat 155 
2041 XG Zandvoort 

De crematie heeft afgelopen maandag plaatsgevonden.
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In de medische hulpverle-
ning zijn de medewerkers 
van Medi-Rent voornamelijk 
actief als verpleegkundige, 
ambulancemedewerker of 
evenementenhulpverlener. 
Tevens zijn zij op diverse 
locaties aan te treffen als 
strandwacht, brandwacht, 
reddingbootschipper. De 
hulpverleners van Medi-Rent 
zijn in staat om in urgente 
en penibele situaties op een 
kordate manier de gewenste 
medische hulp te verlenen.

Medi-Rent beschikt over 
medisch specialisten die 
op een vakkundige manier 
advies geven in diverse ver-
pleegkundige aandachtsge-
bieden zoals diabetes, COPD, 
stomazorg en multiculture-
le zorg. Op het gebied van 
amputatiezorg wordt zelfs 
samengewerkt met het VU 
Medisch Centrum. In eigen 
beheer wordt een amputa-
tiefolder uitgebracht, die in 
gebruik is bij diverse zieken-
huizen. Medi-Rent adviseert 

tevens over de aanschaf van 
een Automatisch Externe 
Defibrillator, kortweg AED. 
Daarnaast behoort ook be-
drijfshulpverlening  tot de 
specialisatie van Medi-Rent.

Op dit moment is Medi-Rent 
druk bezig met het project 
Heartsave Zandvoort, met  
als nobel streven om in een 
straal van 4 minuten in heel 
Zandvoort een AED binnen 
handbereik te hebben. Door 
de aanwezigheid van deze 
AED’s kan de overlevings-
kans van een slachtoffer 
van een hartstilstand aan-
zienlijk toenemen. Meer 
informatie over dit project 
in Zandvoort kan gevonden 
worden op www.heartsave-
zandvoort.nl.

Midden in de zomer. Open 
haard aan, kaarsjes erbij. 
Buiten klettert de regen 
tegen de ramen. Hooguit 
18 graden maar koud is het 
niet. “We lijken wel gek om 
de open haard aan te steken. 
Veel te warm”, bromt echt-
genoot. Languit op de bank 
lig ik TV te kijken. ‘Cash op 
zolder’, een nieuw program-
ma. Het lijkt een beetje op 
Kunst en Kitsch maar omdat 
deze spullen worden geveild 
is het toch anders. Meestal 
gaat het over iemand die 
geld nodig heeft of met 
vakantie wil en overbodige 
spullen op gaat ruimen.
Rondkijkend in ons grote 
huis ontdek ik ook wel din-
gen die weg kunnen. Boven 
de open haard hangt een 
verrekijker van koper. Zo’n 
ding moet eigenlijk gepoetst 
worden wil hij echt mooi zijn 
maar koperpoetsen heb ik al 
jáááren geleden afgeschaft!
De tinnen vazen? Nee. We 
kregen ze toen we twaalf 
en een half jaar getrouwd 
waren. De oude weegschaal 
dan? Ook niet. Een cadeau 
van een oudoom doe je  
niet zomaar weg. De an-
tieke speelgoedtrein? “Krijg 
je niks voor. Waarom heb ik 
dan al die planken gemaakt”,  
moppert echtgenoot, “die 
trein blijft staan.” Ook de 
oude boeken moeten be-
waard blijven. Pinkeltje, Jip 
en Janneke, zoonliefs boe-
ken van de Kameleon ( jullie 
hebben zoveel ruimte, laat 
ze hier maar staan), boek-
jes van V.d. Hulst. We kre-
gen ze altijd met kerst van 
de zondagschool. Ik schud 
mistroostig mijn hoofd. Dit 
wordt niks! Beiden zijn we té 
gehecht aan al die oude din-
gen. Dingen waar een ver-
haal achter zit. Ik neem me 
voor om ‘morgen’ die oude 
verrekijker te gaan poetsen 
en ook de koperen 
asbakstandaard van 
mijn vader. Dan maar 
géén extra potje voor 
dit en dat. Ik blijf wel 
zegeltjes sparen!!

Opruimen?
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Protestantse gem. Zandvoort
10.00 uur Pastor D. Dijves en ds. mr. J.W. Verwijs
www.kerkzandvoort.nl

RK Parochie St. Agatha
10.30 uur Mevrouw T. Boddaert
www.aap-parochies.nl

RK Parochie Antonius & Paulus
10.30 uur Pastor C. van Polvliet

kerkdiensten - a.s. zondag 

Medi-Rent, zowel medisch hulpverlener als medisch oplei-
der, viert haar eerste lustrum. Reeds vijf jaar biedt Medi-
Rent organisaties, zorginstellingen en educatieve instel-
lingen onder andere de inzet van medisch specialisten, 
consultatie op medisch gebied en opleidingen voor (profes-
sionele) hulpverleners.

Medi-Rent viert vijfjarig bestaan

Symbolische start van
nieuwbouw brandweerkazerne

Met het omzagen van een hoge dennenboom werd op 14 
augustus symbolisch de start voor de nieuwe brandweer-
kazerne gegeven. De nieuwe locatie van de kazerne, aan 
de rand van de begraafplaats, hoek Linnaeusstraat/Kamer-
lingh Onnesstraat nabij het spoor en het fietspad, zal naar 
verwachting voor de zomervakantie 2012 in gebruik wor-
den genomen.

Brandweer en Reddingsbrigade benadrukten hun  
samenwerking door samen de eerste boom te kappen

tekst en foto Nel Kerkman

In de nieuwe kazerne worden 
de Zandvoortse brandweer 
en de Zandvoortse  Red dings-
brigade gehuisvest. Alle vaar- 
en voertuigen van deze twee 
organisaties zullen in de ka-
zerne worden ondergebracht. 
Er is ook rekening gehouden 
met de stalling van een ambu-
lance in de drukke zomerpe-

riode. Het kantoordeel wordt 
voornamelijk door de brand-
weer gebruikt. De instructie-
ruimten gaan de Zandvoortse 
Reddingsbrigade, de brand-
weer en mogelijk de gemeen-
te benutten. 

Samenwerking
Voordat Sander Boon, post-
commandant van de Zand-
voortse brandweer en Jan 

Hein Carree, voorzitter van 
de Zandvoortse Red dings-
brigade, de boom gezamenlijk 
zouden omzagen, hield burge-
meester Niek Meijer een korte 
toespraak. Hij memoreerde 
ondermeer dat hij terugko-
mend van vakantie gecon-
fronteerd werd met de tra-
gische ongevallen op strand 
en het circuit waarbij de 
Zandvoortse Red dingsbrigade 
en de brandweer als eenheid 
goed werk hadden verricht. 
“Vrijwillig betekent niet vrij-
blijvend en een grote pluim 
gaat zeer terecht naar u allen 
toe”, aldus Meijer. Na deze 
lovende woorden werden de 
mouwen van de vrijwilligers 
opgestroopt om de den, die 
al stond te wankelen, omver 
te trekken. Met een grote plof 
gaf de boom zich uiteindelijk 
gewonnen. De groenwal zal 
in het najaar naar achteren 
verplaatst worden, waarna 
de herplanting van popu-
lieren, eiken, dennen en het 
aanbrengen van landschap-
pelijke beplanting op de wal 
direct wordt gerealiseerd. Het 
project brandweerkazerne is 
een feit, de uitvoering zal in 
fases gebeuren. 

Iedere dag geopend voor ontbijt, lunch en diner

Ook dit jaar zijn wij weer 
aanwezig bij Culinair Zandvoort.

Dus kom gezellig even langs.
023-5713200

www.beachclubtien.nl

burgerlijke stand
7 augustus - 13 augustus 2010
Geboren:
Bas Cornelis Joseph, zoon van: Oosterveld, Klaas en: van der 
Spiegel, Jessica.
Juvanni Luciano Juslin, zoon van: van Loon, Julius Theodorus 
en: Woldanska, Malgorzata Renata.
Pom Malte, zoon van: Hiemstra, Remco en: van den Brink, 
Tanja.

Getrouwd:
Carree, Lars en: Koper, Annemiek.
Beck, Andy Marvin en: van Lienen, Angela.
Ludenhoff, Manfred Frederik en: van Beem, Constance.

Overleden :
Boer, Louisa Aleida, oud 89 jaar.
Heethuis geb. Verhoeff, Anna Sebastiana, oud 88 jaar.
Molenaar geb. Böthig, Nortraut Elke, oud 66 jaar.
Boelkens geb. Mol, Marion Anna Francisca, oud 53 jaar.
Bijster geb. Castien, Johanna Maria, oud 78 jaar.
Bakker geb. van Dijk, Maria Johanna, oud 84 jaar.
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Strandpaviljoen Boom 11
te Zandvoort
Tel.023-5717580

Op onze ouderwetse manier
Goulashsoep - 3 soorten vlees - Palacinka of

Vissoep - Zeebaarsfilet - Palacinka 

€10,50
Als brunch, lunch of diner. De gehele week door.

Graag tot ziens, fam. Boom

Nu aanmelden voor nieuwe cursussen:
Stijldansen – Ballroom – Latin American

Dagelijks inschrijven 
van ma. t/m vr. 17-20 uur aan de zaal

Voor jongeren en ouderen gratis proefles

www.dansschoolrobdolderman.nl | Tel. 0621 590 520
adres dansschool: de KrochT | GroTe KrochT 41

Dierenartsenpraktijk

Mevr. A.C. Dekker - Lukkassen

Spreekuur: ma. t/m vr. 13.00 - 14.00 uur
 ma.- wo.- vr. avond 19.00 - 20.00 uur
 en volgens afspraak

Lijsterstraat 7  -  2042 CH Zandvoort  -  Tel. (023) 571 58 47

Aanbevolen door* incl. 6 maanden garantie !                                                      

professioneel auto’s wassen, poetsen & polijsten
complete behandeling v.a. €100,- *

gratis haal- en breng service

www.mobiele-poets-centrale.nl	 info@mobiele-poets-centrale.nl
Tel.023-8880275 of 06-42452535 Potgieterstraat 13, Zandvoort   

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 

Jazzfestival
Hiermee willen wij onze sponsors en begunstigers 

hartelijk bedanken voor hun bijdragen. 
Zonder deze bijdragen zou het Jazz festival 

niet mogelijk zijn geweest.

Bestuur Stichting Jazz in Zandvoort

Holland Casino, Zandvoort
J. Brugman pensioenen BV, Zandvoort
Eco-Remain betonsanering, Capelle a.d. IJssel
Versteege IJzerhandel, Zandvoort.
Adm. Kantoor Janssen en Kooy, Zandvoort
Velota zonwering, Hoofddorp
Bakels en Jonker accountants, Zandvoort
v.d. Vlugt kunststof kozijnen, Zandvoort
Radio Stiphout, Zandvoort
Kostverloren Vastgoed Beheer, Zandvoort
Kras Sport, Zandvoort
You Name It muziekproducties, Haarlem
INZ, Zandvoort
IJzerhandel  Zantvoort, Zandvoort 
Kroon Vis, Zandvoort
Woodcracker Webdesign, Zandvoort
The Tipbook Company, Heemstede 
Artinex bouwadvies, Zandvoort
Zandvoorts Evenementen Platform
Gemeente Zandvoort
Lagarde fotografie, Zandvoort

www.zandvoortsecourant.nl
Bezoek regelmatig de website van de zandvoortse courant voor

de laatste nieuwtjes

de actuele evenementen agenda

het opgeven van uw tip of opmerking

het opgeven van uw zandkorrel of spotlight

het aanvragen van uw zandvoortPas 

het zoeken in het digitale archief van oude zandvoortse couranten

het doorgeven van een bezorgklacht
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Woont u in Nieuw Noord? Wilt u meer weten over de inrichting 
van de openbare ruimte? Of heeft u vragen of opmerkingen over 
de bestrating, straatverlichting, zwerfafval, speelplekken, straat-
meubilair of soortgelijke zaken?  U bent van harte welkom op 
het wijkspreekuur donderdag 27 augustus  van 19 tot 20 uur in 
het gebouw van Pluspunt, Fle ming straat 55.

Vooraf aanmelden is niet nodig; de koffie staat klaar!

ZANDVOORT SCHOON!? 
27 augustus wijkspreekuur  Nieuw Noord  

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)

deel 2 om 12.00 uur.

Onbegrip
Amanda Pellerin 
snapt  er  hele-
maal niets van en 
stuurde ons een 
berichtje. “Omdat ik 
rolstoel gebonden 
ben, is het lastig 

om zelfstandig te winkelen. 
Aangezien ik mijn 2 handen 
moet gebruiken voor mijn 
rolstoel glijdt telkens het 
mandje van mijn schoot. 
Daarom gebruik ik mijn tas 
om de boodschappen zolang 
te bewaren. Onlangs was ik 
bij Kruidvat en werd ik op 
een onheuse manier door 
een medewerkster (waar 
iedereen bij stond) er op 
gewezen dat ik aan het ste-
len was omdat ik alles in de 
tas stopte. Ik vertelde dat ik 
geen andere oplossing had 
en vroeg haar of zij anders 
misschien met me mee wilde 
lopen met een mandje, dan 
was het probleem opgelost. 
De mevrouw gaf geen 
reactie, ook niet toen 
ik voorstelde om een 
demonstratie te geven 
hoe het mandje met 
boodschappen van 
mijn schoot gleed. Ik 
vind het erg vervelend 
om zo behandeld te 
worden en vraag me af hoe 
andere rolstoelers dit pro-
bleem oplossen. Gelukkig 
zijn er genoeg andere win-
kels die wel klantvriendelijk 
zijn”, aldus een teleurgestelde 
Amanda.

Snuffelmarkt
In woonzorgcentrum A.G. 
Bodaan in Bentveld is op 25 
augustus van 13.30 tot 16.30 
uur een grootse curiosa/snuf-
felmarkt. Er zijn leuke spullen 
te vinden waaronder sieraden 
en keramiek. De bewoners 
bieden zeer interessante cu-
riosa aan en tevens is er een 
kelderopruiming. Van de op-

brengst van de markt wor-
den leuke activiteiten voor 
de bewoners gefinancierd, 
dus kom gezellig langs.

Hoort en zegt het voort
Op zaterdag 25 septem-
ber is het dorpsomroepers 
concours in Zandvoort. Het 
zal de laatste keer zijn dat 
Klaas Koper onze badplaats 
als dorpomroeper zal ver-
tegenwoordigen. Omdat 
enkele inwoners vinden 
dat Klaas niet zonder meer 
zonder extra aandacht 
mag stoppen, hebben zij 
het initiatief opgepakt om 
na afloop van het concours 
een receptie te organiseren 
waar familie, vrienden, ken-
nissen, relaties en de bevol-
king van Zandvoort de ge-
legenheid krijgen om Klaas 
te bedanken en de hand te 
schudden (er mag gezoend 
worden). Verdere informatie 
volgt nog.

Nieuwe speelattributen 

Onlangs zijn op het Ver zets-
plein nieuwe speelattribu-
ten geplaatst waardoor het 
een gezellige uitstraling 
heeft gekregen. niet alleen 
zijn er nieuwe attributen, 
ook zijn er diverse speelmo-
gelijkheden op de grond ge-
schilderd zoals een ouder-
wetse hinkelbaan (wie kent 
het nog?), in vrolijke kleu-
ren aangebracht. Onder de 
klimtoestellen en de schom-
mel is de vloer met rubber 
bestraat zodat er na een 
ongelukje niet direct alarm 
hoeft te worden geslagen. 
Een mooi initiatief en kleur-
rijk van de gemeente.

Niet alledaags

Zaterdag liep een niet al-
ledaagse verschijning over 
de Zandvoortse boulevard. 
Een bedrijf dat zich gespe-
cialiseerd heeft in reizen 
naar Egypte had een echte 
kameel ingehuurd in het 
kader van een ‘prijsvraag’. 
Niet dat men een vraag 
moest  beantwoorden 
maar wel om op de foto 
met het dier te gaan. Ook in 
Scheveningen was een ka-
meel aanwezig. Degene die 
op de foto ging en de mees-
te stemmen krijgt, wint een 
prijs van maar liefst € 1.200, 
te besteden aan een reis, ui-
teraard naar Egypte. 

Documentaire op tv
De documentaire ‘Zand-
voort aan Zee’, gemaakt in 
2009 door filmmaker Thijs 
Ockersen en cameraman/
editor Robert van Alphen, 
wordt op 29 augustus in 
twee delen uitgezonden 
bij RTV-NH. In de docu-
mentaire zijn bekende 
Zandvoorters bij hun da-
gelijkse bezigheden geob-
serveerd en toont een goed 
beeld van Zandvoort. Deel 1 
wordt om 10.00 uur en deel 
2 om 12.00 uur uitgezonden, 
voor degene die het gemist 
hebben is om 14.00 uur en 
16.00 uur een herhaling. De 
documentaire ‘De herrijze-
nis van Het Jonge Schaap’, 
over de bouw van een hout-
zaagmolen op de Zaanse 
Schans uit 2007, zal op 19 
september (een week voor 
de Zaanse Molendag) ook in 
twee delen vertoond wor-
den. Deel 1 om 10.00 uur en 

Jan Treffers neemt afscheid

ZFM in muziektent

Het is bijna zover. Jan Treffers is binnenkort niet meer de 
‘baas’ over de Zandvoortse postbezorgers. Na 28 trouwe 
dienst, eerst bij de PTT, daarna bij TNT, hangt Jan zijn be-
stellerstas aan de wilgen.

Afgelopen zondag was de ZFM Zandvoort Zomer Tour, ter 
ere van het 20-jarig bestaan van de lokale omroep, in de 
muziektent op het Raadhuisplein. Rudy Nicola en Roy van 
Buuringen presenteerden het programma waarbij diverse 
artiesten optraden. 

Treffers kwam in 1982 bij de 
PTT in Haarlem in dienst, na-
dat hij eerder in een boekbin-
derij werkzaam was geweest. 

In eerste instantie werd hij 
postbode maar na een aantal 
jaren volgde de promotie tot 
postbode ‘plus’, de ‘baas’ over 

een aantal postbodes. Treffers 
voelt zich echter verre van 
‘baas’. Hij is een zeer sociaal 
man die pal achter zijn mede-
werkers staat. Hij gaat door 
het vuur voor zijn mensen, of 
dat nu op de werkvloer is of 
privé. Vaak als hij woorden had 
met zijn leidinggevende was 
het om een van zijn medewer-
kers. Hij ziet die een beetje als 
zijn kinderen ook al werkt hij 
pas drie jaar in Zandvoort. 

Vrijdagmiddag werd duide-
lijk wat hij betekend heeft 
voor de Zandvoortse post-
bezorgers, die hem allemaal 
de hand kwamen schudden. 
Een ding is zeker: Jan kan zich 
nu toeleggen op een grote 
hobby van hem, zeevissen. De 
Zandvoortse postbezorgers 
zullen hem missen! 

Popstar Henry, Din, Naomi, 
Angela, 2-Force en Robin 
Huber, allemaal artiesten 
die een band hebben met 
het lokale radiostation, 
waren van de partij en  
vermaakten het publiek 
dat in grote getale aan-
wezig was. De presenta-
toren toonden het publiek 
vooral hoe leuk het is om 
vrijwilliger te zijn bij ZFM 
Zandvoort en riepen uit-
eindelijk radio DJ en man 
van het eerste uur Rob 
Harms naar het podium. 
Harms vertelde dat ZFM 
Zandvoort al rond de 50 
vrijwilligers heeft, maar dat 
er nog meer bij kunnen.

Jan Treffers met zijn directe medewerkers

De beide presentatoren Roy van Buuringen en Rudy Nicola



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

De actieve makelaar in Zandvoort! 

Rob Greeven Kim Dekker Timo Greeven Suzanne Greeven

Fijne vakantie achter de rug? Op zoek naar een nieuwe woning? 
Wij hebben ze voor u gevonden!
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Boerlagestraat 17

Potgieterstraat 8

Helmersstraat 3

Van Speijkstraat 2-89

Noorderstraat 24

Zuiderstraat 7

Ir. E.J.J. Kuindersstraat 9-9

Potgieterstraat 42

Deze goed onderhouden eengezinswoning is gelegen in 
een kindvriendelijke omgeving. De woning beschikt o.a. 
over een sfeervolle woonkamer met fraaie eikenhouten 
vloer, een moderne keuken in L-opstelling, 4 slaapkamers, 
een compacte badkamer v.v. een douche en wastafel. 
De zonnige en diepe (ca. 11 m. diep!) achtertuin heeft 
een achterom en stenen berging. 

• Heerlijk zonnige, diepe tuin op het oosten;
• Voldoende parkeermogelijkheden in omgeving;
• C.V. ketel Remeha Quinta HR op huurkoop basis; 
• Woonoppervlakte ca. 100 m2, perceelgrootte 150 m2;
• Zie digitale plattegronden en details op 
 www.greevenmakelaardij.nl

Deze volledig gerenoveerde én uit- en opgebouwde familie-
woning is gelegen op een aantrekkelijke locatie. De woning 
heeft een royale woonkamer met stoere landelijke keuken 
met toegang naar de zonnige achtertuin met een royale 
schuur en een achterom, 4 slaapkamers en een moderne en 
luxe badkamer. Zoekt u een woning waar u echt helemaal 
niets aan hoeft te doen?? Maak dan snel een afspraak dan 
bent u zo verkocht!

• Recentelijk gerenoveerde woning; 
• Bijzonder sfeervol woonhuis met goede tuin;
• CV combi ketel met zonneboiler (bouwjaar 2009);
• Woonoppervlakte ca. 100 m2, perceelgrootte 132 m2;
• Zie digitale plattegronden en details op 
 www.greevenmakelaardij.nl

Halfvrijstaande woning gelegen in een kindvriende lijke en 
rustige buurt. De woning beschikt o.a. over een sfeer volle 
woonkamer met een keuken in hoekopstelling, 3 slaapka-
mers en een speels uitgevoerde badkamer met ligbad, een 
douchehoek en een modern wasmeubel. In de woning zijn di-
verse karakteristieke stijlkenmerken aanwezig. Tevens heeft 
het een heerlijke ruime achtertuin met een stenen berging.

• In 2004 is de woning gerenoveerd;
• Mogelijkheid tot een dakopbouw 
 (na verkregen toestemming gemeente);
• Bouwkundige keuring ter inzage op makelaarskantoor;
• Woonoppervlakte ca. 80 m2, perceelgrootte 154 m2;
• Zie digitale plattegronden en details op 
 www.greevenmakelaardij.nl

Deze speels opgezette en zéér goed onderhouden maison-
nette (bouwjaar 2000) is gelegen op een aantrekkelijke 
locatie op slechts 200 meter van het strand en het NS  
station. Het heeft o.a. de beschikking over een prachtige 
SIEMATIC keuken, 2 slaapkamers, 3 balkons (!), een moderne 
badkamer, een berging én een privé parkeerplaats in de on-
derbouw. U bent van harte welkom voor een bezichtiging!

• In de onderbouw is de parkeerplaats gelegen;
• Servicekosten € 91,= p/m incl. opstalverzekering;
• Elektrische zonneschermen aanwezig aan
 voor- en achterzijde (3x!);
• Woonoppervlakte ca. 100 m2;
• Zie digitale plattegronden en details op 
 www.greevenmakelaardij.nl

Deze charmante eengezinswoning is aantrekkelijk gele-
gen in het centrum op slechts 200 meter van het strand! 
Recentelijk is de gehele woning gerenoveerd en is de gevel 
opgetrokken voor extra m2! De woning beschikt o.a. over 3 
slaapkamers, een moderne badkamer en een royale zonnige 
achtertuin welke via de openslaande deuren in de woonka-
mer te bereiken is. De tuin heeft meerdere zonneterrassen 
en beschikt over een stenen berging en een achterom.

• Woning in uitstekende staat van onderhoud;
• Heerlijk zonnige tuin van ca. 12 m. diep;
• Woonoppervlakte ca. 90 m2, perceelgrootte 146 m2;
• Parkeren in de straat d.m.v. parkeervergunning;
• Zie digitale plattegronden en details op 
 www.greevenmakelaardij.nl

Karakteristiek, vrijstaand woonhuis met voor-, zij- en achter-
tuin. Deze ligt in het centrum op loopafstand van het strand 
en de duinen. Deze familiewoning is ruim en zal na het 
vernieuwen van de keuken en badkamer véél woongenoe-
gen geven aan de liefhebbers van nostalgisch wonen. Het 
heeft een woon- en separate eetkamer, een studeerkamer, 
3 slaapkamers en een kelder. De houten berging ligt aan de 
betegelde achtertuin.

• Karakteristiek, vrijstaand woonhuis met markante gevel; 
• Het betreft een gemeentelijk monument;
• Totale woonoppervlak ca. 130 m2, perceelgrootte 166 m2;
• Bouwtechnische keuring ter inzage Greeven Makelaardij o.g;
• Zie digitale plattegronden en details op 
 www.greevenmakelaardij.nl

Uitstekend gelegen op de zuidwest hoek in het luxe apparte-
mentencomplex “Monopole I”. Dit 3-kamerappartement op 
de 4e woonlaag is v.v. een half open keuken, 2 slaapkamers 
en  een ruim balkon (west) met fraai zeezicht. Het apparte-
mentencomplex met lift bevindt zich circa 150 meter van het 
mooie strand van Zandvoort en direct om de hoek ligt het 
centrum, het station en natuurlijk het strand! De berging en 
parking liggen in de onderbouw.

• Geheel voorzien van hardhouten kozijnen en dubbele glas; 
• Privé-parkeerplaats in de afgesloten parkeergarage;
• Servicekosten € 209,33 per maand;
• Woonoppervlakte ca. 88 m2 excl. balkon;
• Zie digitale plattegronden en details op 
 www.greevenmakelaardij.nl

Deze zeer goed onderhouden eengezinswoning beschikt 
o.a. over een lichte woonkamer met een uitbouw over de 
volle breedte aan de achterzijde, een aanbouw, een moderne 
woonkeuken, een bijkeuken, 3 slaapkamers, een zonnige 
voortuin en een diepe zonnige achtertuin met veel privacy 
en een achterom!  Deze woning kan zo betrokken worden! 
Wacht niet langer en maak een afspraak!

• Eigentijdse, mooie woning om zo te betrekken; 
• Vrij parkeren voor de deur;
• Grotendeels v.v. isolerende beglazing,
• Woonoppervlakte ca. 76 m2 (excl. bergvliering 
 en stenen schuur), perceel 115 m2;
• Zie digitale plattegronden en details op 
 www.greevenmakelaardij.nl

Vraagprijs:  € 285.000,= k.k.

Vraagprijs:  € 269.000,= k.k.

Vraagprijs:  € 239.000,= k.k.

Vraagprijs:  € 249.000,= k.k.
incl. parkeerplaats

Vraagprijs:  € 329.000,= k.k.

Vraagprijs:  € 325.000,= k.k.

Vraagprijs:  € 287.500,= k.k.
incl. parkeerplaats

Vraagprijs:  € 249.000,= k.k.

Gezin!

hoek!
hoek!

ParkeerPlaats!

royale tuin!

Goede staat!

vrijstaand!
vollediG 

Gerenoveerd!
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evenementen agenda

20-22 Culinair Zandvoort - Gasthuisplein 

20-22 DTM weekend - Circuit Park Zandvoort

21+22 NAM-REM Race - thv Watersportvereniging 
 Zandvoort

22 Jubileumconcert - Classic Concerts viert haar 
10-jarig bestaan met concert van Emmy 
Verhey. Protestantse kerk, aanvang 15.00 uur

t/m 28-8 Kunst met een grote K - Expositie 
'Op golven van muziek'. Agathakerk, 

 iedere zaterdag van 14.00 tot 17.00 uur 

29 Beauty Beach Event - Beach Club Tien, 
 17.00 - 24.00 uur

31 “Typisch Toon” - ANBO Zandvoort geeft een 
 presentatie over het werk en leven van Toon 

Hermans. Gemeenschapshuis, aanvang 14.30 uur

4 Strandbridgedrive - bridgedrive 
 op diverse strandpaviljoens

Augustus

september

VVV Zandvoort: 7 dagen per week geopend!

Veel dorpsgenoten zijn of gaan binnenkort met vakan-
tie. Sommige in eigen land, anderen (heel) ver weg. In 
een korte serie vragen wij wekelijks een dorpsgenoot 
naar zijn of haar vakantie-ervaring.

Hoe was de vakantie? 
Omdat wij gek op Disney 
en pretparken zijn is 
het ‘the place to be’. 
Natuurlijk hebben we 
behalve Disneyland ook 
de waterpretparken be-
zocht. Het was elke dag 
toch wel rond de 35 graden en vooral in een pretpark 
kan dat erg warm zijn. In Florida kan je zeker ook 
‘shop until you drop’, shopping malls en outlets te 
over. We hebben ons zeer goed vermaakt.

Leukste ervaring?  
We zagen een krokodil langs de kant van de weg in 
het gras liggen. Geen grote, maar je vraagt je wel af 
waar zijn ouders zijn! Verder viel ons op dat ieder-
een maar met een mobiel aan zijn oor autorijdt, dat 
motorrijders zonder helm rijden en dat er nog zoveel 
oude mensen (70+) werken. 

Deze rubriek is mede mogelijk gemaakt door: 

welkom thuis!

Wie : Hans, Petra, Mike en Jeffrey Koeman
Bestemming : Florida, Orlando
Reisduur : 5 t/m 21 juli 2010

Vernieuwend concept Breeze by Walter
Op de hoek van de Burg. Engelbertstraat en de Noor-
derstraat is al sinds jaar en dag een hotel gevestigd. Op de 
begane grond is ook al sinds jaar en dag een restaurant 
gevestigd. Welnu, dit restaurant heeft nieuwe eigenaren 
en een nieuwe naam: Breeze by Walter.

Chef-kok Walter Burger wil 
in zijn restaurant laten zien 
dat hij twee grote liefdes 
heeft. Ten eerste zijn vrien-
din en ten tweede: koken. 
Het concept voor Breeze by 
Walter kan in Zandvoort ver-
nieuwend genoemd worden. 
Iedere zes tot zeven weken 
komt er een nieuwe kaart 
met zes voorgerechten, zes 
hoofdgerechten en vier des-
serts. Op zich normaal maar 
Walter biedt een volledig 

driegangen menu aan voor 
€ 29,50 en dat is wel vernieu-
wend. U maakt dan zelf uw 
keuze voor uw driegangen 
menu. Uiteraard zijn de ge-
rechten ook afzonderlijk te 
bestellen, bijvoorbeeld voor 
het geval dat u een kleine 
eter bent. 

Walter is een man die van de 
traditionele keuken houdt 
maar wel aan zijn gerechten 
een creatieve draai geeft. 

“Ik houd ook van een on-
gedwongen sfeer. De tafels 
zijn weliswaar opgedekt 
met damasten lakens, linnen 
servetten, fonkelende glazen 
en gepoetst bestek maar in 
ons restaurant kunt u vol-
ledig uzelf zijn. U komt hier 
om gezellig uit te zijn en te 
genieten”, zegt hij.

De menukaart die Walter 
nu voert is nog tot circa half 
september van kracht en er 
staan schitterende gerech-
ten op. Onder de voorgerech-
ten vinden we bijvoorbeeld 
een hoorn van gerookte zalm, 
gevuld met een frisse salade 
met garnalen en room met 
kappertjes, maar ook een per-
fecte bisque van kreeft naar 
Walters eigen recept. Of wat 
dacht u van huisgemaakte 
kipkroketten met salsa van 
avocado en een mayonaise 
met vadouvan, een kruiden-
mengsel uit India?

Bij de hoofdgerechten staan 
gerechten als op de huid ge-
bakken zeebaars met groen-
ten rijst en kreeftensaus, 
gebak ken Schotse zalm met 
gar nalen saus en seizoen-
groen ten, varkenshaasme-

Walter Burger

daillons met ham/briesaus 
of Provençaalse entrecote 
met cognacsaus. Het zal 
niet gemakkelijk zijn om 
een keuze te maken en nog 
plaats over te houden voor 
het dessert. En ook daar 
klassiekers als crème brûlée 
met vers fruit en vanille-ijs, 
warme chocoladetaart met 
vanille-ijs, panna cotta met 
walnotenijs en citroentaart 
met karamelstroop. Bijna te 
veel van het goede dus.

Walter biedt ook de moge-
lijkheid voor een viergan-
gen menu. Daartoe dient u 
een tussengerecht te kiezen 
waarvoor u slechts € 4 extra 
betaalt. Maar ook vroege 
vogels kunnen profijt heb-
ben van Walter. Tussen 17.30 
uur en 18.30 uur biedt hij u 
een speciaal menu aan voor 
slechts € 19,50.

Breeze by Walter is de hele 
week, behalve dinsdag,  
geopend en Walter kookt van 
17.30 tot 22.00 uur. Reser-
veren kunt u vanaf 16.00 uur 
via: 023-5733433. 
Breeze by Walter, 
Burg. Engel bertstraat 72, 
Zandvoort.

(Advertorial)

Tijdelijke oplossing voor parkeerprobleem Oostbuurt

Door het college van B&W wordt hard gewerkt aan een 
structurele oplossing voor de parkeerdruk in heel Zand-
voort. Voor de bewoners van de Oostbuurt is alvast een 
tijdelijke oplossing bedacht. Er is een herstructureringsver-
gunning beschikbaar gesteld waardoor ze gratis in andere 
wijken mogen parkeren.

Boze acties hebben de bewo-
ners van de Oostbuurt al ver-
zonnen om hun gelijk te ha-
len. Nu is er dan eindelijk een 
oplossing voor ze gekomen. 
Deze vergunning is bedoeld 
om tijdelijk parkeermogelijk-
heid te bieden in verband 
met de bouwwerkzaam-
heden op het Louis Davids 

Carré, die nog wel een poosje 
zal duren. Deze activiteiten 
veroorzaken een verhoging 
van de parkeerdruk waar de 
bewoners al een tijd over 
klagen, immers er zijn nogal 
wat parkeerplekken verdwe-
nen op de Prinsesseweg. 
Daarom is dus besloten om 
voor deze bewoners de mo-

gelijkheid te creëren om bui-
ten het gebied waar zij wo-
nen, hun motorvoertuigen te 
parkeren.

Bewoners en belanghebben-
den die de bewonersbrief en 
het aanvraagformulier heb-
ben ontvangen, kunnen een 
herstructureringsvergun-
ning aanvragen. Met deze 
vergunning kunnen zij parke-
ren op het De Favaugeplein, 
in de Brederodebuurt en in 
de ‘verlengde’ Haltestraat, 
en wel zonder parkeergeld te 
hoeven betalen. Toch schijnt 
deze geste niet gewaar-
deerd te worden. Een van 

de bewoners heeft naar de 
Zandvoortse Courant in een 
e-mail gereageerd en uit zijn 
schrijven blijkt dat hij het er 
niet mee eens is.

Het college van B&W beseft 
dat de herstructureringsver-
gunning voor de Oostbuurt 
geen optimale oplossing is. 
Echter is het waarschijnlijk 
beter iets dan niets. Na rijp 
beraad is uiteindelijk beslo-
ten om deze mogelijkheid 
aan te bieden als geste naar 
de bewoners, vooruitlopend 
op de besluitvorming van de 
gemeenteraad over het par-
keerbeleid in Zandvoort.

20, 21 en 22 augustus: Culinair Zandvoort
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Uitvaartverzekering
Snel en eenvoudig te regelen

DORSMAN.NL OF 023-5714534

www.sportinzandvoort.nl

“Sport is goed voor lichaam en geest”

Sale
 

alle monturen 50% korting!

O.A. DOLCE & GABBANA - DIOR - GUCCI 
 GIJS - OAKLEY -PRADA - CHANEL - SILHOUETTE 

SWAROVSKI - TOM FORD - RAYBAN
JACOB JENSEN - ROBERTO CAVALLI - VERSACE

Zandvoort Optiek

Kerkstraat 34-36
2042 JG Zandvoort

Tel. 023 - 57 12 466
www.zandvoortoptiek.nl

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

Karim en Mo
www.autobedrijfkarimo.nl

Curiestraat 10, 2041 CD Zandvoort T. 023-5733792
F. 023-5733793 E. autobedrijfkarimo@planet.nl

Onderhoud en reparatie alle merken
Occasions in - en verkoop

APK

Petra Geusebroek
Financiële Diensten

Lifestyle Planningen, Hypotheken,
Herfinanciering, Kredieten,

Pensioen en (echt)Scheidingen.

Voordeel dat ik niet gebonden ben 
aan kantooruren en locatie. Ik kom 
bij u thuis of op de locatie welke voor 
u het beste uitkomt. 
Kijk voor meer informatie op mijn site 
www.sevenforlife.nl 
of bel 06-19312574 / 023-5715963

ontslagvergoeding aan- 
geboden?
Ik geef u graag advies welke 
oplossing bij uw persoonlijke 
situatie past. Financieel risico 
ontslag afdekken? 
Laat u goed informeren

Meer dan Hypotheek Advies

Info@sevenforlife.nl
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Reinigen centrum kost handen vol geld

Ondernemend Zandvoort zet zich in voor Voedselbank

De Zandvoortse Courant meldde vorige week al dat het 
Kerkplein weer blinkt in de zon. Maar dat was een paar we-
ken geleden wel anders. Ondernemers aan het plein klaag-
den steen en been over stankoverlast. Een aantal aspecten 
uit een schouw, eerder dit jaar, kwamen opnieuw naar vo-
ren en er werden vragen gesteld die zijn voorgelegd aan 
Peter den Boer, hoofd afdeling Reiniging en Groen van de 
gemeente Zandvoort.

De Zandvoortse ondernemers Ferhat Ay van kapsalon 
HAAR en Laura Bluijs van schoonheidsinstituut De Salon 
organiseren op zondag 29 augustus, samen met andere 
ondernemers, het Beauty Beach Event in strandpaviljoen 
Beach Club Tien. Het evenement is van 17.00 tot 24.00 uur 
en wordt gepresenteerd door dressuurruiter Tommie Visser, 
bekend van het TV programma Horse & Co. 

Vooralsnog wordt het plein 
onder de bomen dagelijks 
extra met de veegwagen be-
werkt en daarnaast 3x per 
week met een reinigingsmid-
del behandeld. Den Boer over 

Op de avond zal een mode-
show centraal staan. In het te-
ken van ‘Wie goed doet, goed 
ontmoet’ gaan alle opbreng-
sten van Beauty Beach Event 
naar Stichting Voedselbank 
Haarlem e.o. Deze stichting 
wordt gedreven door vrijwil-
ligers die zich dagelijks 100% 
inzetten om consumptie ge-
schikte voedseloverschotten 
en andere levensmiddelen 
van het bedrijfsleven in te 
zamelen en kosteloos ter be-
schikking te stellen aan hulp-
behoevende minima.

Modeshow
Het Zandvoortse strand wordt 
het decor van het lifestyle 
evenement van het jaar waar 

de overlast op het Kerkplein: 
“Ieder jaar krijgen we mel-
dingen met betrekking tot 
overlast van kauwen en dui-
ven op het Kerkplein. Met 
name in deze tijd veroorza-

ken die veel overlast. Het lijkt 
erop dat dit ieder jaar erger 
wordt. De kauw is een wet-
telijk beschermde vogel, dus 
schieten, vangen of uithalen 
van nesten is niet toegestaan. 
Daarnaast is het bestrijden 
van de vogels inefficiënt. De 
opengevallen plaatsen (ter-
ritoria) worden namelijk op 
korte termijn weer opgevuld 
door andere vogels. Het re-
sultaat van de bestrijding is 
hierdoor nihil.” 

Ook de plakkaten kauwgom 
is menigeen een doorn in het 
oog. Volgens Den Boer zou 
het prettiger zijn als kauw-
gom in de vuilnisbakken 
wordt gedeponeerd of zelfs 
“liever niet meer wordt ver-
kocht”. Daarmee geeft hij aan 
hoe moeilijk het is om “die 
kleeftroep” weg te krijgen. De 
vraag of het mogelijk is om de 
winkelstraten van Zandvoort 
met een hogedrukspuit te 
reinigen, beantwoordt Den 
Boer ook: “We hebben afge-

bezoekers gratis aan kun-
nen deelnemen. Vanaf 17.00 
uur verzorgt Beach Club Tien 
een barbecue, om 19.00 uur 
begint de modeshow. Over 
een 80 meter lange rode lo-
per showen 35 modellen de 
laatste trends op het gebied 
van haar en make-up. DJ’s 
Raymundo, Robert Feelgood, 
DNL, Niels 360 en Jani maken 
de avond helemaal compleet. 

Fantastische prijzen 
Het geld voor het goede doel 
wordt ingezameld door mid-
del van sponsoring en een 
loterij. Loten kosten € 5 en 
kunnen ter plaatse worden 
gekocht. Veel bedrijven ge-
ven hun volledige medewer-

Test met het nieuwe reinigingsapparaat

Ferhat Ay en Laura Bluijs

lopen week eenmalig geëx-
perimenteerd om met een 
speciale heetwatermachine 
de Kerkstraat, het Kerkplein, 
de Krocht en de Haltestraat 
gedeeltelijk schoon te borste-
len. De straten zijn er echt van 
opgeknapt, echter de kauw-
gomresten kregen we, zelfs 
met een 90ºC. hogedrukspuit, 
niet meer weg. Overigens: 
er zijn nauwelijks bedrijven 
die zelf een stuk straat voor 
hun rekening nemen als het 
over schoonmaken gaat en 
nog steeds is er horeca die ’s 
avonds gewoon de viltjes en 
peuken in de gemeentegoot 
veegt, in plaats van dit zelf op 
te ruimen! Het lijkt mij niet 
meer dan normaal dat de 
schoonmaakactiviteiten van 
twee kanten komen!” 

Den Boer schat de kosten om 
het hele centrum grondig 
schoon te maken op mini-
maal € 100.000, een bedrag 
dat hij niet kan ophoesten ge-
zien het beschikbare budget. 

king aan het evenement. Voor 
de loterij zijn mooie prijzen 
beschikbaar beschikbaar ge-
steld:
• 4x Joico producten 
 twv € 250,- 
• 4x Arianne Inden producten 
 twv € 250,-
• 1x Overnachting Zandvoort 
 voor 2 personen all in
• 3x Rondje circuit met coureur 
 twv € 350,-
• 2x Vip kaarten circuit 
 twv €250,- p.p.
• 2x Uitgebreide  beauty-
 behandeling bij de salon
• 2x Make-over 
 bij kapsalon Haar
• 1x Diner bij de Lachende 
 Zeerover voor 6 personen
• 1x Botox behandeling 
 door dr Jani twv € 800,-

Kosten nog moeite zijn ge-
spaard om een fantastisch 
evenement vol entertain-
ment neer te zetten. Daarom 
verwacht het Beauty Beach 
Event en operationeel mana-
ger Guida Leeuw de grootste 
donatie tot nu toe aan de 

Voedselbank Haarlem te kun-
nen aanbieden. 

Het Beauty Beach Event 
roept jong en oud op om zijn 
gouden hart op 29 augustus 
mee te nemen en te genieten 
van een avond in stijl! Zoals 
eerder genoemd is de toe-
gang van deze avond gratis. 

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.

Beste redactie,

In 2004 vierde Zandvoort haar 700 jarig bestaan. In uw krant 
nr. 32 refereerde u aan dit heugelijke feit  (Heden & Verleden). 
Helaas is er m.i. sprake van geschiedvervalsing.  Zandvoort is 
namelijk veel ouder. 

Aan het einde van het eerste millennium tussen 800 en 1000 
jaar na chr. kwam de huidige kustlijn tot stand. Dit bracht men-
sen ertoe om aan de kust te gaan wonen. Aangenomen is dat 
Zandvoort rond het jaar 1100 na chr. is gesticht.  De bevol-
king was waarschijnlijk redelijk welgesteld. Men leefde destijds 
voornamelijk van visvangst. Vis werd, met name in steden, veel 
gegeten en Haarlem, in die periode al een stad van betekenis, 
nam de vis af van de Zandvoortse vissers. Die vis werd destijds 
lopend getransporteerd. Het is aannemelijk dat het Visserspad 
toen al bestond. Bekend is dat de vissers van de Lage landen in 
die periode ongeveer evenveel haring vingen als nu het geval is.
 
Bentveld is nog ouder dan Zandvoort. Het dorp bestond al in de 
middeleeuwen. De bewoners waren landbouwers. Ik heb gele-
zen dat Karel Martel (Hertog en Hofmeijer van de Franken en 
grootvader van Karel de Grote) een herberg heeft bezocht 
in de omgeving waar Bentveld zich nu bevindt.  Karel Martel 
leefde aan het eind van de 7e eeuw en stierf aan het eind van 
de eerste helft van de 8e eeuw. Bentveld bestond dus kennelijk 
al in die periode.
 
Gelet op het vorenstaande mogen wij ervan uit gaan dat 
Zandvoort geen 700 maar 900 jaar bestaat. Over 90 jaar 
kunnen wij dus het 1000 jarig bestaan van Zandvoort vieren. 
Flink sparen dus voor het feestje.

Met vriendelijke groet,
Ruud Sandbergen

Gevaarlijke zee

Nu moest ik maar eens reageren op de artikelen in de Zandvoortse 
Courant en het Heemsteeds Weekblad betreffende onze gevaar-
lijke zee. Na de oorlog was ik enkele jaren badman bij ome Jaap 
Termes en bij Bad Zuid van Karel Hendriks. Onze zee is niet ge-
vaarlijk maar wordt door onwetendheid gevaarlijk gemaakt. Steeds 
wordt er geschreven over een stroming tussen twee banken, maar 
hoe die stroming ontstaat wordt niet verteld. Laat de reddingsbri-
gade eens een goeie omschrijving van een mui met de bijbehorende 
randverschijnselen doen rondgaan en zet een mui aan beide zijde 
af met een verankerde rode boei in plaats van dat malle bordje op 
het strand, of stationeer een boot aan de hoge zijde van de mui. 
Dan wordt het ineens duidelijker!

Jaap (Pierie) Koper
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ZANDKORRELS

ZANDKORRELS INVULBON
Met ZandvoortPas korting op een zandkorrel

Particuliere zandkorrel €7,50
Met ZandvoortPas €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 zandkorrel €12,50 (excl.BTW)
Met ZandvoortPas €10,-
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, Kleine Krocht 2
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 verkeerde of onjuiste inhoud 
van Zandkorrels. Zet- en typefouten voorbehouden. 

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

VAN AACKEN 
GLASZETTERSBEDRIJF 
levering en plaatsing alle glassoorten.

NU OOK:
vernieuwen kozijnen & schilderwerk.

vrijblijvende offerte!
023-5720480 / 06-41374921
e-mail: aacken@kpnmail.nl

Behang- en schildersbedrijf 
Arnold Nijkamp 
Tel/Fax 571 31 72 

Mobiel 06-54 264 259 
Voor al uw behang-, 

wit- en schilders-
werkzaamheden 

www.arnoldnijkamp.nl 
.........................................................

Autobedrijf Trade Ard. 
Lid BOVAG en NAP. 

Max Planckstraat 44, 
tel. 5730519 / 06-53498304 

www.trade-ard.nl
.........................................................

Auto kopen 
of verkopen? 

Een dure reparatie, onder-
houdsbeurt, APK of schade?
Het kan altijd goedkoper!! 

Bel Patrick van Kessel 
06-55383624 

of kijk op  
www.autoverkoper.nu

.........................................................
Kabel-internet/adsl 

installa  teur helpt bij alle 
PC-PRO BLEMEN. 
Advies en aanleg 

(draadloos) netwerk. 
Ook avonden/weekend.

 Rep-it, to taal service
 voor computergebruikers. 

023-5719666 
of 06-44696001. 

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

Nagelstyliste worden?? 
De opleiding tot nagel-
styliste begint met de 

gratis introductie avond 
bij A.B. Nails in Haarlem. 

Schrijf je in via 
www.abnails.nl 

of bel 023-5245005.
.........................................................

Pedicure Beata Visser 
Ge specialiseerd in de 

diabetische en reumatische 
voet- en nagelcorrectie. 

Tel. 06-52461796 / 
023-5715921. 

Bilderdijkstraat 22, Zandvoort. 
Diabetische en 

reumatische voet 
worden vergoed door 

zorgverzekeringen.
.........................................................

Verloren, kleine oor-
bel met 1 briljant. 

Is dierbaar aandenken.
Gevonden? 
Dan graag 

tel.: 023-5712102

Dit zegt God, de Heer: ‘Ik zal 
zelf naar mijn schapen om-
zien en zelf voor ze zorgen’. 

Ezechiel 34:11
.........................................................

Er kan er maar 1 de 
goedkoopste zijn! 

dierenvoeding-
vooreenprikkie.nl 

Al uw dierenbenodigd-
heden voor bodemprijzen. 

Kijk op de website 
of bel 023-5738808, 
open 7 dagen p/w. 
De Dierenwinkel 

van Zandvoort
.........................................................

Huish.Hulp gevr. in mak-
kelijk te onderhouden villa 

op de blvrd. P. Loot. 
Uitsluitend goed nederl. 
spr. voor 1 ochtend in de 

week. Tel. 0235713461
 ........................................................

Wie is zijn rode kat kwijt? 
Bij mij loopt er al 2 maanden 

een in de tuin! Omgeving 
Van Lennepweg. Tel. 5716736
.........................................................

Te huur: gemeubileerd 
3-kamerapp. 50m2, 1-2 pers. 

bij particulier. €750 p.m. 
incl. In centrum Zandvoort. 

Verhuur tot max. 6 mnd. 
evt. verlenging mogelijk. 

Geen kat/hond. 06-17168957
.........................................................

Te koop: 240 lp’s, div. 
€ 75,-. Hometrainer 
€50,-. Tel. 5716378

.........................................................
Kamer te huur voor korte 

periode. Van vele gemakken 
voorzien, te huur tot half 

december. Tel. 06-27241499
.........................................................

Creatieve naailes voor 
beginners die hun naai-

machine beter willen leren 
kennen. Start 30 en 31 au-

gustus. Info Marie, 5718042 
of marienaailes@ziggo.nl

.........................................................
Te koop: nieuwe 

Brooks UGGS Tall W6. 
Tel. 06-55724891

.........................................................
Gezocht: huishoudelijke hulp 

voor 3 uur op de vrijdag-
ochtend. Tel. 06-23127561

.........................................................
Garage te huur Trompstraat 

€ 130,- per maand. 
Tel.: 06-28640654

Altijd een mooie
weekend aanbieding!

Specialist voor al uw bloemwerken.

VERSTEEGE’S IJZERHANDEL

VAKANTIE.
Vanaf 22 augustus even niets doen en uitrusten

Misschien wat fietsen, lezen en een strandje

Met uitzicht op andere kusten

Weer terug in ons eigen landje

Staan wij vanaf 13 september weer paraat

Met koffie , droptoffees en goede raad

Pakveldstraat 19 - Hoek Lippleintje
Tel.: 023-571 25 54

STUDIO 118 CONNY LODEWIJK & CREW 
NA EEN OVERWELDIGEND SUCCES 
VAN DE DANS UITVOERING VELSEN
 STARTEN WIJ NIEUWE CURSUSSEN: 

PREBALLET vanaf 4jaar • KLASSIEKBALLET • K.3 DANCE
STREETDANCE KIDS • STREETDANCE/ HIPHOP • MOTHERS JAZZDANCE (NIEUW)

HIPHOP BOYS & GIRLS • BREAKDANCE BOYS • POPPING

NU AANMELDEN VOOR HET NIEUWE SEIZOEN.
GRATIS PROEFLES 

STUDIO ADRES:FLEMINGSTRAAT 55 ZANDVOORT
0235712598/ 0650425028
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C U L T U U R
Emmy Verhey tijdens

 jubileumconcert Classic Concerts
Coenraad Art Gallery

Knipscheerorgel leeft 
in de handen van Cevaal

Komende zondag viert de stichting Classic Concerts het 
feit dat tien jaar geleden er een begin met de Kerkplein-
concerten werd gemaakt. De stichting heeft voor het ju-
bileumconcert niemand minder dan de beroemde violiste 
Emmy Verhey vast weten te leggen. 

Onder de naam C-Art begonnen Josette Caelen, Joke en 
José Coenraad naam te maken in de kunstwereld. Bij de 
opening van de galerie in de Noorderstraat in Zandvoort 
is de naam gewijzigd in Coenraad Art Gallery. In de galerie 
is niet alleen de kunst van de zusters Coenraad tentoonge-
steld maar zijn er ook gastkunstenaars die deze maand in 
de Noorderstraat exposeren.

Wat is het toch genieten van een orgel als het beroemde 
Knipscheerorgel in de Protestantse kerk. Afgelopen zondag 
was het eerste orgelconcert van dit jaar en Willem Jan Ce-
vaal bespeelde het, zoals men van hem gewend is, met verve.

Emmy Verhey speelt samen 
met het ensemble Camerata 
Antonio Lucio, waarin naast 
Verhey tevens optreden Aart 
Bergwerff (klavecimbel), Joep 
van Beijnum (viool) en Douw 
Fonda (cello). Het concert be-
gint om 15.00 uur en de kerk 
gaat om 14.30 uur open.

Goede wijn hoeft geen krans 
en dat geldt voor Emmy 
Verhey natuurlijk ook. Niet 
alleen op de Nederlandse 
muziekpodia maar ook in 
de grote concertzalen van 

Aan de gevel van de galerie 
hangt de Engelse vlag, als 
extra verwijzing naar de 
Britse kunstenares Nicola 
Duncan. Onlangs expo-
seerde zij samen met de 
tweeling Coenraad op de 
Reading Contemporary Art 

Willem Jan Cevaal (’70) stu-
deerde orgel en kerkmuziek 
aan de Hogeschool voor de 
Kunsten in Utrecht. Daar-

de wereld is haar vioolspel 
regelmatig te horen. De op-
merkelijke diversiteit van haar 
repertoire is illustratief voor 
haar muzikale veelzijdigheid 
en technisch vakmanschap. 
Haar betrokkenheid bij jonge 
musici leidde in 1991 mede tot 
de oprichting van het strijker-
sensemble Camerata Antonio 
Lucio, waarin jong talent de 
mogelijkheid krijgt podium-
ervaring op te doen in bin-
nen- en buitenland.

Op het programma staan 

Fair. De Coenraads nodigden 
haar spontaan uit om naar 
Zandvoort te komen om haar 
kunstwerken in hun galerie 
te vertonen. De olieverfwer-
ken van Duncan zijn juweel-
tjes, vooral de zeegezichten 
en zwanen zijn knap op het 

naast studeerde hij muziek-
wetenschappen aan de Rijks-
universiteit Utrecht, een studie 
die hij afrondde met een doc-

werken van drie tijdgeno-
ten: Johann Sebastian Bach, 
Antonio Veracini en Antonio 
Vivaldi. Er staan twee werken 
van Bach op de rol en wel de 
Sonate in G gr.t. BWV 1021 en 
het Concert voor 2 violen. Ook 
Veracini staat voor de pauze 
geprogrammeerd, van hem 
wordt het Largo gespeeld. Na 
de pauze is het alleen Vivaldi 
die de aandacht krijgt. ‘De 
Vier Jaargetijden’, met de soli 
van Verhey, zal de toehoorders 
ongetwijfeld in vervoering 
gaan brengen.

Zoals gebruikelijk bij de 
Kerkpleinconcerten is ook 
het jubileumconcert gratis 
toegankelijk. Echter, gezien 
de grote belangstelling die 
mag worden verwacht en de 
beperkte capaciteit van de 
Protestantse kerk, heeft het 
bestuur van Classic Concerts 
besloten dat alleen aan die-
genen toegang wordt ver-
leend die voorafgaande aan 
dit concert een, gratis, toe-
gangsbewijs hebben gere-
serveerd. Aanvraag is nog 
mogelijk via e-mail aan ajm-
bergen@hetnet.nl of via 06-
51853814. Haast u, want naar 
verluid zijn er nog maar een 
paar kaarten voorhanden.

doek gezet. In totaal hangen 
er 45 grote en kleine kunst-
werken en in de map zijn de 
bloemaquarellen geaccentu-
eerd met pen, zeer bijzonder. 
De kunstwerken van Duncan 
worden versterkt door de 
keramiekbeelden van gast-
exposant Joop Koopman. De 
beelden zijn in hoofdzaak 
vrouwfiguren die in geheel 
eigen stijl gemaakt zijn en 
zowel binnen als buiten 
geplaatst kunnen worden. 
Zowel de beelden als de 
olieverfwerken en aquarel-
len zijn zeer betaalbaar.

De galerie is in augustus van 
dinsdag tot en met zondag 
van 13.00 tot 18.00 uur ge-
opend. In de maanden sep-
tember tot en met mei staat 
de deur van de galerie aan 
de Noorderstraat 1, achter 
het Gasthuishofje, op vrij-
dag, zaterdag en zondag van 
14.00 tot 18.00 uur gastvrij 
open. Meer informatie kunt 
u vinden op www.coenraad-
art-gallery.nl. 

toraalscriptie over de orgelma-
ker J.W. Timpe. Daarnaast is hij 
als orgeladviseur verbonden 
aan de Commissie Orgelzaken 
(COZ) voor de PKN. Hij is een 
begenadigd organist die alles 
uit het mooie orgel haalde dat 
erin zit. Voor een goed gevul-
de kerk speelde hij een aantal 
meesterwerken waarvan zijn 
toehoorders genoten.

Mocht u het concert afge-
lopen zondag gemist heb-
ben dan is er binnenkort een 
nieuwe gelegenheid om ken-
nis te maken met het orgel. 
Zondag 29 augustus zal Cees 
Verschoor het orgel bespelen 
en wordt hij begeleid door 
saxofonist Hans Boetje. Meer 
hierover leest u in de krant van 
volgende week.

Emmy Verhey | foto: Mikhail Vaneev Coenraad Art Gallery

Willem Jan Cevaal op het Knipscheerorgel

Sporen uit het verleden
Zuster Rie de Wilde

Mevrouw Michael uit Monster stuurde diverse foto’s (1953-1955) van haar goede vrien-
din zr. Rie de Wilde die momenteel in Uithoorn woont. Ze vraagt of iemand de dame 
herkent die op de foto staat en waarvan de baby door zr. De Wilde op het zuigelingen-
bureau werd gewogen. Verder is de 
Zandvoortse Courant op zoek naar ver-
halen of anekdotes van de inmiddels 91 
jarige zr. De Wilde. Zij is 25 jaar wijkver-
pleegster geweest en heeft 40 jaar in 
Zandvoort gewoond. Rie de Wilde was 
met Siem Molenaar getrouwd die op 11 
mei 2005 is overleden. Reacties kunt u 
sturen naar info@zandvoortsecourant.
nl of schriftelijk afgeven aan kantoor-
adres van deze krant: Kleine Krocht 2.

door Nel Kerkman



Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week 

Medina Woninginrichters 

www.medina-woninginrichting.nl

023-531 78 40 
Haltestraat 56
2042 LP Zandvoort

Aanbieding voor de maand augustus: Quick Step laminaat 
gratis meten - 10% korting

(Vouw)gordijnen	 Tapijt
Vitrages	 Vinyl
Luxaflex	 Laminaat
Zonwering	 Parket

Wist u dat wij elke week
nieuwe artikelen 
binnenkrijgen?

www.de-bode.nl
Pashouders 5% korting

 Hele maand augustus voor Pashouders:

Mager Rundergehakt
Heel kilo  € 5,95

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

TEGOEDBON 
VOOR 1 GRATIS 

ZANDKORREL

Bestel nu de ZandvoortPas 2010

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 vanaf 1 januari 2010 tot en  
met 31 december 2010.

Uw op naam gestelde ZandvoortPas 
wordt, tezamen met een welkomstkado, 
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.

Voor Pashouders:
10% korting op alle ritten
(behalve actieritten)
023-8885588 ALLE KAZEN VAN SMAAQ……

VAN JONG TOT OUD
NU HET 2DE POND 

VOOR DE HALVE PRIJS!!!! 

ZANDVOORT PAS  

Dobey Zandvoort
Grote Krocht 28
2042 LX Zandvoort
023-5719345

 5%
korting*

Op vertoon van

*Korting geldt niet op aanbiedingen

Tijdens de maand augustus:

Haltestraat 5, T 57 121 74, vrijdag koopavond

voor zandvoortpashouders:
Bij aankoop van een complete bril 

krijgt u een brilketting cadeau!
graag tot ziens bij SEA OPTIEK

Voor ZandvoortPas houders 
10 % korting op de kaart
Week 33 special: Minute steak 
met frietjes en salade €12,50
Week 34 special: Duits biefstukje 
met frietjes en salade € 12,50

Open Golf Zandvoort
Duintjesveldweg 3, 2041 TZ Zandvoort
023-5715743, www.opengolfzandvoort.nl



Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week 

Algemeen:
Autobedrijf Zandvoort - K. Onnesstraat 
Taxicentrale Fred Spronk - 023-8885588
Psychologiepraktijk Ab van der Neut - 
06-31393790

Winkeliers: 
Bruna Balkenende - Grote Krocht
Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht
Kaashuis Tromp - Grote Krocht
Slagerij Horneman - Grote Krocht
Slagerij Vreeburg - Haltestraat

Verzorging en vrije tijd: 
Foto Menno Gorter - Grote Krocht
Massage bij Rosa - www.massagebijrosa.nl
Plony’s Haarwinkel - Kosterstraat
Toerkoop Reisbureau - Grote Krocht

Mode en trends: 
Belli E Ribelli Kinderkleding - Haltestraat
Bibi for Shoes - Kerkstraat
Blitzkickers - Haltestraat 61A
Graveer een keer - 023-888 77 58
Sea Optiek - Haltestraat
Walk of Fame - Bakkerstraat 2A

Wonen en onderhoud:  
Avenue Living & Giving - Kerkstraat
De Bode woonaccessoires - Kerkstraat
Koene Cleaning Service - 06-1432444
Medina woninginrichters - Haltestraat 
Marlène Sjerps Internet - 06-18868837
Versteege’s IJzerhandel - Pakveldstraat
Rep-it - 023-5719666 / 06-44696001

Horeca: 
Harocamo - Kerkstraat
Mollie & Co Restaurant - Verlengde Haltestraat
Open Golf Zandvoort - Duintjesveldweg 
Zaras, Café Restaurant - Haltestraat

Lijst van deelnemende bedrijven 
(in alfabetische volgorde) 

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

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

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

Kerkstraat 14 • 2042 JE Zandvoort
Tel.nr.: 023-5712102

Geopend van 9.00 tot 22.00 uur

Voor Pashouders 
Een glaasje wijn bij

de gekookte mosselen.

NIEUWE COLLECTIE IS BINNEN !!!
ZOMER OPRUIMING 50% KORTING

Haltestraat 61A, Zandvoort, 023-5730240
www.blitzkickers.nl

Top 3!
3 x 100 gram vleeswaren

     Berliner +
       Katenspek +
         Achterham
        € 3,25

Haltestraat 54 - T. 023-5712451

De nieuwe 
wintercollectie

is binnen!
Belli e Ribelli 
Kindermode 

Haltestraat 45 
ZANDVOORT 
 023 57 12705

10% korting 
op vertoon van de ZandvoortPas

Ondernemers opgelet:
Meedoen aan de ZandvoortPas 
vergroot uw vaste klantenkring

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

 enkele voordelen voor u op een rijtje:
•  ruim 1000 huishoudens zijn in het bezit van een zandvoortpas
•  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.zandvoortsecourant.nl/zandvoortpas
•  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…)
•  ter ondersteuning zijn gratis toonbankstandaards en/of raamschildjes verkrijgbaar,  
 waarop u zelf uw  zandvoortPas aanbiedingen kenbaar kunt maken
•  vraag naar de zeer voordelige tarieven en de uitgebreide mogelijkheden 



Strandpaviljoen THALASSA
sinds 1959

Meer dan strand alleen!!!
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• centrale balie Gemeente zandvoort
• Bruna Balkenende (Grote Krocht)
• Greeven Makelaardij (oranje buitenhuisje)
• Pluspunt noord (Flemingstraat)
• shell duinzicht (pompstation dr. Gerkestraat)

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:

                      Dik Duivenvoorden

de februaristorm in 1953.” Als je denkt dat Dik zijn fiets in 
de hoogste boom heeft gehangen dan heb je het mis want 
nog steeds is hij fervent recreatief wielrenner. Een rondje om 
betekent voor Dik iets anders dan die voor mij. “Ik vind het 
heerlijk en als afsluiter rijd ik nog even naar mijn zwager in 
Hillegom voor een bakkie.” Vroeger fietste hij samen met 
Klaas Koper bij de Amsterdamse toerclub Olympia. Ook zijn 
diensttijd bij de Marine heeft Dik als gezellig ervaren en be-
zocht daarbij veel landen. “Eigenlijk hadden ze de dienstijd 
nooit moeten afschaffen. Voor sommige jongeren zou het 
heel goed zijn.” Na zijn 59e ging Dik met de VUT maar nog 
steeds praat hij met liefde over zijn vak. 

Darwinhof
Omdat Dik ondertussen zijn papieren 

had, kreeg hij van Vreeburg een baan 
plus huis in de Achterweg aangebo-

den. Toch is hij niet altijd bij slager 
Vreeburg gebleven. Na een aantal 
jaren in ’s Hertogenbosch kwam 
het gezin weer naar Zandvoort 
terug. Sinds december 2009 
hebben Dik en Riet hun huis 
in de Fahrenheitstraat na 37 
jaar verruild voor een nieuwe 

woning in Darwinhof. Het ziet 
er inderdaad erg mooi uit en alle 

vooroordelen van de Zandvoorters 
wuiven Dik en Riet weg. “Zandvoort 

Noord is een fijne woonplek. Je hebt hier 
alles, je woont dicht bij de duinen maar ook 

bij het dorp. Het appartement bevalt ons prima. 
Wat wil je nog meer?” vinden Dik en Riet. Na 10 jaar lidmaat-
schap bij het Zandvoorts mannenkoor, zingt Dik elke donder-
dagvond in het kerkkoor van de Agatha kerk waar hij onlangs 
een onderscheiding ontving voor zijn 40 jaar lidmaatschap. 
Verder is hij actief in de werkgroep van de Agatha kerk waar 
hij onder andere meehelpt met het schoonhouden van de 
kerk en de muziekbladen verzorgt en sorteert. 

Het echtpaar Duivenvoorden klaverjast graag en daarbij ver-
zamelt Riet vingerhoedjes waarvan een klein aantal van de 
422 in de kamer staat. Met trots toont Riet de foto  waar de 5 
kleindochters op staan. Die foto kregen zij in maart van hun 
2 dochters en zoon cadeau voor hun 50 jarig huwelijk. We 
kunnen nog wel uren doorkletsen want ook al is Dik geen 
‘echte’ Scharrekop, hij kent iedereen bij naam en toenaam. 
“Want”, zo beëindigt Dik het gesprek, “Zandvoort is net als 
het weer, je raakt er niet over uit gesproken!” 

Dorpsgenoten

Als klein jochie wist Dik het al: “Ik wil later slager worden”. 
Dat was niet zo verwonderlijk want zijn opa en oom 
waren in Noordwijkerhout poeliers en Dik ging 
van kleins af aan mee om kippen te slach-
ten en te plukken. Trouwens er was al-
tijd wel wat te doen, was het niet bij 
opa dan werkte Dik op het land. “Zo 
ging dat vroeger. Je hoefde je nooit 
te vervelen”, aldus Dik. 

Slagerij Vreeburg
Na de 7e klas van de lagere 
school werkte hij op 13 jarige 
leeftijd als hulp bij slager Koot. 
Op zijn 16e wilde Dik wel eens wat 
anders en via slager Koot kwam hij 
in Zandvoort terecht bij de slagerij 
van Adriaan Vreeburg in de Haltestraat. 
Op zijn fiets reed Dik door weer en wind 
van Noordwijkerhout naar Zandvoort. Hij 
woonde van maandag tot en met zaterdag intern 
bij Vreebrug en sliep met nog een paar knechten boven het 
slachthuis. “Er waren destijds veel slagers op Zandvoort (min-
stens 10) dus je moest zorgen dat je een grote bestelwijk had. 
Met mijn bakfiets plus een rieten mand (die je trouwens nu 
weer ziet) reed ik door heel Zandvoort om eerst de bestel-
lingen op te nemen en ze daarna rond te brengen. Maar 
dat was niet het enige want daar hoorde ook het slachten 
en uitbenen bij, in de winkel helpen en alles schoonma-
ken. De koeien stonden voor de slacht aan de bomen in de 
Haltestraat,” vertelt Dik.  

Fietsen
Om het vak te leren ging Dik naar de slagerschool in Leiden 
en 1 keer per week naar de vakschool in Amsterdam. Dat deed 
hij natuurlijk allemaal per fiets: “Om 6 uur eerst slachten, dan 
de wijk rijden en daarna om 13.00 uur op de fiets naar Leiden. 
Ik ben slechts één keer met de bus geweest dat was tijdens 

Dik Duivenvoorden

Tekst en foto Nel Kerkman

Laat ik toch altijd gedacht hebben dat Dik Duivenvoorden 
een ‘echte’ Zandvoorter was. Zijn achternaam komt veel-
vuldig in het Zandvoortse voor, vandaar mijn vergissing. 
Maar als dorpsgenoot hoef je niet direct een geboren en 
getogen Zandvoorter te zijn. Het gaat om het verhaal ach-
ter de persoon en dat is de reden dat ik Dik belde of hij 
wilde meewerken aan het interview. Hij reageerde spon-
taan “Kom gezellig langs.”

voor structurele bezorgklachten: zvo-verspreiders, 
tel. 06-1139 1478 of www.zvo-verspreiders.nl

Het was best eng om bovenstaande foto te maken, want ik 
ben slechts een amateurfotografe en als je dan zo'n gewel-
dige professional tegenover je hebt, bibberen de handen 
wel enigszins! Monique heeft van haar op 18-jarige leef-
tijd ontstane hobby met recht haar passie gemaakt. Via de 
voormalige Kodakwinkel in de Haltestraat, plus een mas-
terclass bij de bekende fotograaf Govert de Roos, heeft zij 
zich het vak eigen gemaakt. 

Na een tijdelijke stek in de 
Zeestraat werkt zij thans als 
ZZP-er vanuit huis. "Ik wil 
vooral bij portretten graag 
het mooie in de mens bena-
drukken en dat lukt prima, 
vooral door die persoon via 
enkele simpele houdingen 
'in zijn of haar kracht te la-
ten komen'. Een mooie foto 
van jezelf is goud waard en 
sterkt je zelfvertrouwen." 
Bruidsfotografie is eveneens 
een specialiteit van haar. Zij 
kan zelfs een compleet pak-
ket aanbieden, inclusief druk-
werk en trouwkaarten, waar-
bij kapsalon Lavogue uit de 
Haltestraat het bruidskapsel 
en de visagie verzorgt. Kijk 
binnenkort eens voor prijzen 
en mogelijkheden op www.
ophetwittepaard.nl.

De samenwerking met 
Stephanie Wendelgelst van 
Lavogue gaat nog verder. Veel 
jonge mensen bezoeken al-
lerlei party's en willen er dan 
natuurlijk op hun allerbest 
uitzien. Je kunt voor € 37,50  
bij Lavogue  een complete 
party look inclusief visagie 
en je haar op een heel bij-
zondere manier laten stylen. 
Om dit fraaie resultaat vast 
te leggen, maakt Monique er 
een schitterende fotoshoot 
van voor slechts € 75 inclu-
sief 12 foto’s. Je voelt je dan, 
net als het eensluidende Tv-

Monique de Vries

programma, 'een model in 
één dag', waarna de foto's niet 
alleen voor thuis als herinne-
ring bewaard blijven, maar 
ook gebruikt kunnen worden 
voor een portfolio (mochten 
er aspiraties zijn om verder 
te gaan als fotomodel). Ook 
nieuw bij Lavogue zijn de eu-
ropese hairwaves voor meer 
volume of extra verlenging 
van het haar. 

Monique de Vries geeft in 
Zandvoort ook workshops 
digitale fotografie. Een 2 uur 
durende workshop kost € 25. 
Het eerste uur gaan de deel-
nemers mee de natuur in 
en worden buiten foto's ge-
maakt, waarna deze in het 
tweede uur op de computer 
bewerkt worden teneinde 
speciale effecten aan de foto's 
te geven. Surf naar de web-
site www.moniquedevries.
com voor meer informatie en 
de data waarop de workshops 
gegeven worden.

Een andere specialiteit van De 
Vries is het bouwen van heel 
creatieve websites, zoals on-
dermeer te zien is op www.
lavogue-zandvoort.nl, www.
porsche-zandvoort.nl en van-
zelfsprekend haar eigen site. 
Monique de Vries is bereik-
baar via tel. 06-23940247 of 
e-mail: fotografie@monique-
devries.com.

door Erna Meijer
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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

Bonte brigade
In deze hilarische familieko-
medie speelt Brendan Fraser 
een vastgoedontwikkelaar 
die met zijn gezin verhuist 
van de drukke stad naar het 
platteland. Daar krijgt hij 
de leiding over een bouw-
project dat een heel bos 
moet veranderen in een 
woonwijk. Zijn zoon Tyler 
vindt dat niet zo’n goed 
idee, maar zijn kritiek is 
nog niets vergeleken met 
de dieren die in het bos 
wonen. Onder leiding van 
een pientere wasbeer beginnen de bosbewoners een 
protest. Als de bouw toch door dreigt te gaan, loopt het al 
snel uit op een gigantisch gevecht om het bos te redden. Ze 
zullen de mensen wel eens een lesje leren wat er gebeurt 
als ze de natuur kapot willen maken. Het is de mens tegen 
de dierenwereld en dat gaat er wild aan toe!

Weer

Temperatuur

Max 20 22 23 23

Min 12 13 16 15

Zon 7 uur 3 uur 5 uur 6 uur

Neerslag 35% 70% 35% 40%  

Wind zw. 4 zzw. 4 zzw. 4 zw. 4

Komend weekend 
vrij warm

Het weekend weerbericht van zandvoort en omgeving

Juli was op diverse plaatsen 
al een zeer natte maand 
met in Drenthe soms meer 
dan 160 millimeter water. 
Augustus doet ook goed z’n 
best met alleen deze week 
al meer dan 70 millimeter 
regen op diverse plaatsen. 
Gent in West-België meld-
de dinsdagochtend een et-
maalsom van iets meer dan 
100 millimeter. 

We zagen het weer deze 
donderdag al wat opknap-
pen in Zandvoort en omge-
ving. Boven het midden van 
Europa zien we een rug van 
hoge druk ontstaan, terwijl 
nieuwe depressies nog even 
op afstand blijven. Een vrij 
warme stroming uit zuid-
zuidwest geeft de komende 
dagen droger weer af met 
een stijging van de tempe-
ratuur. 

In het weekeinde is zelfs 
een avontuurtje richting 
25 graden mogelijk in onze 
regionen. 
Waarschijnlijk is het niet 
echt overtuigend zonnig 
en in het ongunstigste ge-
val kan zelfs een zwakke 
storing nog even schampen 
met wat motregen. Toch is 
een vrij positief geluid voor 
het weekend op z’n plaats. 
Het pluspunt is dat het een 
aantal dagen op rij meest 

droog kan blijven in Zuid-
Kennemerland, maar met 
nadruk blijft er dus een 
kans op wat regen, zeker 
rond vrijdag. 

Na het weekend (vanaf 
maandag) is het dan weer 
de beurt aan versterkte 
depressieperikelen met 
een toenemende regen-
kans (rond de 75 procent 
nu) en daling van tempe-
ratuur. Maandag zelf zou 
net nog even de warmste 
dag kunnen worden uit de 
‘gelukreeks’.

Die snelle overschakeling 
naar wisselvalligheden 
past helemaal bij het ka-
rakter van deze onstand-
vastige zomer. Wat je ook 
wel eens ziet richting sep-
tember is dat de atmosfeer 
geleidelijk helemaal stabi-
liseert en er wordt overge-
schakeld op een fraai na-
zomerweertype. Die kans 
is ook nog wel aanwezig 
straks. Tropische cyclonen 
die via Amerika de oceaan 
oversteken blazen dan vaak 
warme lucht voor zich uit 
waardoor er solide hoge-
drukgebieden ontstaan 
boven Europa.
Meer weer(en mooie foto’s) 
is er op www.weerprimeur.nl

weerman Marc Putto 

De zomer van 2010 is aardig op weg om toch nog als nat 
in de boeken te komen. Juni was weliswaar droog en te-
zamen met een zeer droog voorseizoen gaf dat een aan-
tal weken structurele neerslagtekorten in Nederland. 

 Do. Vr. Za. Zo. 

www.zandvoortsecourant.nl
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De laatste loodjes 
van Roos de Haan

De uitdaging van de Zandvoortse Roos de Haan om mee te 
doen aan de Challenge Atlas komt dichterbij. Samen met 
haar 14 teamgenoten en onder medische begeleiding gaat 
ze op 12 september aanstaande de Jbel Toubkal-berg (4167 
meter) in Marokko beklimmen. De klim wordt georgani-
seerd door de Bas van de Goor Foundation.

tekst en foto Nel Kerkman

Een van de meest succesvolle 
volleyballers van Nederland, 
Bas van de Goor, heeft dia-
betes. In 2006 richtte hij de 
Bas van de Goor foundation 
op en werd ambassadeur 
van het Diabetes Fonds. Zijn 
missie is: mensen met dia-
betes bewust maken van het 
belang om in het dagelijkse 
leven te gaan sporten. 

Motivatie
Afgelopen zondag organi-
seerde Roos de Haan voor 
5 van de 14 teamgenoten, 
Astrid, Gökmen, Maarten, 
Paul en Hanneke, (allen met 
diabetes 2, het zogenaamde 
ouderdomsdiabetes), een 
flinke wandeling van 25 
km. Bij de koffie spraken we 
over de motivatie om mee 
te doen. Iedereen is van 
mening dat ook al ben je 
diabetespatiënt, je nog niet 
achter de geraniums hoeft 
te zitten. Met de bergtocht 
wil de groep bewijzen dat 
sport en beweging belang-
rijk is om diabetes onder 
controle te krijgen. Daarbij 
wil men de ziekte bespreek-
baar maken en onder de 
aandacht brengen van de 
medische wereld. “Er wordt 
nog te passief met diabetes 
omgegaan. Sinds ik aan de 

training voor de challenge 
mee doe en me daardoor 
meer beweeg, gebruik ik 
na 10 jaar geen medicijnen 
meer”, vertelt Gökmen blij.

Trainen
Uit het gesprek komt tevens 
naar voren dat iedereen zich 
optimaal heeft voorbereid 
voor de zware bergtocht. Zo 
deed Astrid voor het eerst 
mee met de Vierdaagse en 
was er een gezamenlijke trai-
ningstocht in de Ardennen. 
De wandeling van vandaag 
is een makkie, vijf uur lopen 
over, door en langs de dui-
nen met bepakking is goed 
te doen. Het enige wat niet 
geoefend kan worden, is lo-
pen in de ijle lucht. “Daar zie 
ik erg tegenop”, zegt Roos, 
“ik denk eerlijk gezegd dat 
dat het moeilijkste wordt. 
Hoewel iedereen individueel 
zijn eigen tocht loopt, ben je 
niet alleen. Met elkaar, team 
en medische begeleiding, 
gaan we ervoor.” 

Zo te zien zit het wel goed 
met de onderlinge team-
geest. Met moed, heel veel 
lef en vertrouwen dat alles 
goed komt, gaan ze de uit-
daging aan. In gedachten 
staan ze al op de hoogste 
berg van Marokko. Veel suc-
ces toegewenst!

Roos de Haan (2e van rechts) en haar teamgenoten

Op De School is elk kind uniek 
In het schooljaar 2007-2008 was in Zandvoort de start van 
‘De School’ het gesprek van de dag. Zou dit onderwijs het 
gaan redden? Maar nu al staat ‘De School’ zowel nationaal 
als internationaal breeduit in de belangstelling. Tijdens de 
informatieochtenden op 12 en 14 augustus was de belang-
stelling van geïnteresseerde ouders gefocust op de socio-
cratische leermethode. 

tekst en foto Nel Kerkman 

De School kent een structuur 
van kleine klassen, waardoor 
extra aandacht is voor elk in-
dividueel kind. Zo wordt er 
voor iedere leerling een per-
soonlijk leerplan opgesteld, 
in blokken van 10 weken. 
Talenten, persoonlijkheid en 
uitdagingen worden hierin 
verwerkt tot een ontwik-
kelingsdoelstelling waarbij 

leertijd, tempo en begelei-
dingsbehoefte maat geven. 
Daarnaast is er een rijk aan-
bod aan leer- en andere ac-
tiviteiten zoals Engels voor 
kleuters, yoga, dans, koken, 
filosofie. Door het maatwerk 
kunnen nieuwe leerlingen 
op elk gewenst moment in-
stromen. Verder wordt er 50 
weken per jaar van maandag 
tot en met vrijdag van 8.00 
tot 18.00 uur regulier onder-

wijs gegeven. Om het mini-
mum te kunnen aantonen 
voor de Onderwijsinspectie 
en Leerplichtambtenaar 
wordt er een urenregistratie 
bijgehouden. Daarmee is De 
School vooralsnog uniek in 
Nederland.  

Ook zomers geopend
Op donderdagochtend 
tijdens de informatieoch-
tend is de school gewoon 
in bedrijf. Twee leerlingen 
verwelkomen keurig de be-
zoekers en men wordt naar 
het lokaaltje gebracht waar 
directeur en initiatiefneem-
ster Marjolein Ploegman al 
aanwezig is. Ondertussen 
staan zes leerlingen klaar 
die straks uitleg geven over 
hun school. De bezoekers 
worden in groepen verdeeld 
en Rodney en Melissa, leer-
lingen van de bovenbouw, 
laten zien hoe het gezamen-
lijk lunchen in zijn werk gaat. 
Daarna gaat de rondleiding 
verder naar de ruimte in de 
benedenverdieping waar 
yoga en dansles gegeven 
wordt. Ook nu weer zeer 
enthousiaste verhalen. “Stel 
dat je geen zin hebt in yoga, 
wat dan?”, is de vraag van 
een ouder. “Dan mag je in 
overleg met de leerkracht 10 
weken lang een andere taak 
doen”, legt Melissa gedeci-
deerd uit.

Uitleg van de leerlingen aan een geïnteresseerde ouder

Kopie van de Wall Street Journal van 5 augustus 2010

Alles in overleg
De rondleiding gaat verder 
via de onderbouw, waar de 
juf aan het voorlezen is, naar 
een lokaal waar in het stilte-
hoekje een kind een rustmo-
mentje heeft ingelast. Want 
ook dat is mogelijk, gewoon 
even doen waar je zin in hebt. 
In de bovenbouw zit achter 
de computer een leerling en 
leert zo zijn Engels. Twee keer 
per dag is er een groepacti-
viteit en Melissa en Rodney 
leggen uit hoe dat gaat. 
“Alles gaat in overleg en als 
je iets wilt zal je dat gemo-
tiveerd moeten aangeven.” 
Een keer per 10 weken is er 
een één uur durend gesprek, 
waarin ouders, kind en leer-
kracht samen het leerplan en 
de resultaten bespreken. 

Geen schoolbel
De School staat voor uit-
dagend onderwijs dat niet 
alleen voldoet aan de wet-
telijke eisen maar ook echt 
kansen biedt aan zowel kin-
deren die meer aankunnen 
als aan kinderen die extra 
hulp nodig hebben. Er is geen 
schoolbel, je bepaalt zelf de 
vakantie en zitten blijven is 
er niet bij! Welk kind wil niet 
naar zo’n school! Voor meer 
informatie: www.deschool.nl 
en voor aanmelden info@de-
school  of 023-5730169 daar-
na volgt een intake gesprek. 

The Wall Street Journal ontdekt Circuit Run
In de gerenommeerde krant The Wall Street Journal van 5 
augustus is een artikel opgenomen waarin de 5 kilometer-
loop tijdens de Zandvoort Circuit Run centraal staat. Het 
artikel van de hand van Javier Espinoza meldt dat 5 kilome-
terlopen steeds populairder worden.

Espinoza meldt dat dit de 
marathons zijn voor “the rest 
of us”. Hij trekt een vergelijk 
met zakenmensen die wel 
graag in hun spaarzame vrije 
tijd willen rennen maar door 
tijdgebrek nooit aan een ma-
rathon kunnen komen, sim-
pelweg omdat de tijd voor 
training ontbreekt. Hij noemt 
de Zandvoort Circuit Run in 
een adem met allerlei lopen 

wereldwijd zoals de Kaudrone 
race in Teruel in Spanje, de 
Carlsbad 5000 in Carlsbad 
Californië en de Race for Live, 
een groot evenement in Groot 
Brittannië. Volgens hem is de 
5k “een marathon die geschikt 
is voor het hele gezin”. 
Het hele artikel is te lezen 
via de website van de Zand-
voortse Courant: www.zand-
voortsecourant.nl.



18

12 zeer grote en zeer verse eieren,
350 ml, ciderazijn of 

witte wijnazijn,
350 ml water,
1 el inmaakkruiden,
1 gekneusd teentje knoflook,

1 laurierblaadje,
1 Madam Jeanette 

pepertje, in tweeën. 
Mocht u die te  
heet vinden dan  
kunt u ook een rode  

Bereiding:
Breng de eieren in een steelpan in koud water aan de kook en kook ze net aan hard (afhan-
kelijk van de grote is dat vijf tot zes minuten). Giet het kookwater af en laat ze schrikken 
door ze direct onder de koude kraan te houden. Pel ze. 

Meng in een middelgroot steelpannetje op matig vuur de azijn, het water en de inmaak-
kruiden, breng het aan de kook en roer de knoflook, het sjalotje, de peper en het laurier-
blaadje erdoor. Neem de pan van het vuur. Leg de eieren in gesteriliseerde inmaakpot(ten), 
vul de potten met het hete azijnmengsel, sluit ze goed af en laat ze goed afkoelen. Laat ze 
minimaal 8 tot 10 dagen in de ijskast staan; echter hoe langer, hoe lekkerder. 

Heerlijk bij een goed glas (Belgisch?) bier. Haal de eieren voor gebruik met een schone 
houten of plastic lepel of spaan uit het azijnmengsel en laat ze uitlekken op keukenpapier. 
U kunt er eventueel een mooie ravigotesaus bij serveren.

Benodigdheden:

Kook eens anders
Recept Recept

ko
ok

ru
br

ie
k

Pittige eieren ingelegd in het zuur
Snack voor aan de bar, of natuurlijk om lekker lui onderuit op 

de bank te liggen, bijvoorbeeld met een goed glas bier.

Spaanse peper,  
eventueel ontdaan  
van de pitjes, 
gebruiken.

1 sjalot in dunnen 
ringen gesneden.

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 vlak-
je naast de rij of boven de kolom. 
Indien u in een donker vlakje bij-
voorbeeld 4\8 ziet staan, bete-
kent dat u vertikaal op 4 moet 
uitkomen en horizontaal op 8. 
Let op: er zijn soms meerdere 
oplossingen mogelijk.

   9 27       7 14

 11         9 35\12    

 11     28 12\16        

   33           28 

   13       13\12      

   8     14\23        

   10 13\27           5

 23           11    

 14           10

De oplossing staat elders op deze pagina

De bedoeling van de breinbreker 
is de rekenkundige som op zo een 
manier op te lossen dat hij klopt. 
Gelijke letters zijn gelijke cijfers.
 

Brein
breke

rBreinbreker
Breinbreker Brein

breke
r

HKD   HD    KHJA  
    x   =    
  +   x       -  
  AHK   HF     CAA  
    -   =    
             
  HEFA   KKH   HKBE  
    +   =    

De oplossing staat elders op deze pagina

   9 27         7 14

 11 5 6     9 35\12 4 8

 11 4 7 28 12\16 2 5 3 6

   33 9 4 5 7 8 28  

   13 4 2 7 13\12 9 3  

   8 1 7 14\23 9 6 8  

   10 13\27 6 9 4 7 1 5

 23 2 7 9 5   11 7 4

 14 8 6       10 9 1

Oplossing Kakuro

 127 x 17 = 2159
         
 +   x   -

 912 - 13 = 899
         
 =   =   =
 1039 + 221 = 1260

Oplossing Breinbreker

Dier van de Week
wervelstorm sjaak

Sjaak gaat als een wervelstorm over 

het terrein van het asiel aan de Kees-

omstraat. Hij is zo energiek, dat hij bij-

na niet te houden is. Het liefst rent en 

speelt hij de hele dag. Helaas voor Sjaak 

kan dat niet en heeft hij verplichte time 

outs. Dan is er tijd voor een knuffel en 

dat doet hij maar al te graag. Niet met 

iedereen, want hij heeft heel duidelijk 

een voorkeur voor bepaalde mensen. Dat kan op straat nog wel eens lastig zijn, omdat 

hij zo sterk is.

Sjaak wil dan ook heel graag op cursus om dingen te leren en om samen met de baas 
een avontuur aan te gaan. Sjaak heeft aan een ding een hele grote hekel en dat is alleen 
zijn. Hij is dan onzindelijk en kan nog wel eens wat slopen. Een puntje van aandacht dus. 
Volgens de vorige eigenaar was hij niet al te sociaal met andere honden, maar hier in de 
opvang heeft hij met een teefje gespeeld. Hij is wel vrij dominant, maar toch! Katten zijn 
niet bepaald zijn grootste vrienden. Sjaak kan beter niet bij kinderen in huis geplaatst 
worden, omdat hij schrikt van onverwachte bewegingen en geluiden. Hij zoekt dus een 
huis waar het een beetje rustig is en waar de baas lekker veel thuis is, of waar hij altijd mee 
op pad mag! Wie komt kennis maken met deze knappe gozer met gebruiksaanwijzing?

Gaat u eens langs om met Sjaak kennis te maken bij het Kennemer Dierentehuis aan 
de Keesomstraat 5. Te bereiken op maandag tot en met zaterdag tussen 11.00 en 16.00 
uur. Tel: 57 13888.

Maandagmiddag heeft Circuit Park Zandvoort de winnaars 
bekend gemaakt die deelnamen aan de prijsvraag van 
vorige week in de Zandvoortse Courant. Zij krijgen ieder 
twee tribunekaarten voor de DTM. De kaarten geven ook 
toegang tot het rennerskwartier. 

winnaars dtM prijsvraag 

Totaal hebben 49 personen 
de vraag beantwoord, waar-
van er 45 het juiste antwoord 
hadden. Het antwoord op de 
vraag wie vorig jaar de DTM 

won moet zijn: Gary Paffett. 
De winnaars in willekeu-
rige volgorde zijn: F. Harms,  
Zand voort; T. Ferwerda, Hil-
versum; J.Haarman, Zand-

voort; W. Pankratz, Zandvoort 
en R.E.M. Imholz uit Krom-
menie. De winnaars krijgen 
hun kaarten van Circuit Park 
Zandvoort via de post.
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Michiel Drommel wist het bijna zeker. Een interessant 
onderwerp voor de Zandvoortse Courant: zijn moeder, 
mevrouw Drommel-Keur (94), woont al 65 jaar in de Hel-
mersstraat 33 naast haar buurvrouw, mevrouw Schuiten-
Goijaerts (90) op nummer 31.  Twee dames die al die jaren 
als goede buren lief en leed hebben gedeeld.  En dat begon 
allemaal in augustus 1945, nu dus precies 65 jaar geleden.

Jaarlijks vindt in de Jaarbeurs in Utrecht de 50PlusBeurs 
plaats. De eerstvolgende beurs is van 15 tot en met 19 sep-
tember. De beurs in Utrecht geldt als de grootste voor de 
doelgroep in de wereld.

Beter een goede buur……

50PlusBeurs in Jaarbeurs utrecht

seniorenpagina
Heeft u tips? Mail dan naar senioren@zandvoortsecourant.nl

Ze weten het allebei zich 
nog goed te herinneren. 
Mevrouw Drommel kwam 
na de oorlog terug uit 
Amsterdam en mevrouw 
Schuiten uit Heemstede, en 
werden toen buren in dat 
roerige jaar na de bevrijding. 

Op bezoek bij mevrouw 
Schuiten maken we kennis 
met de zonen Herman en 
Ronald die hun moeder da-
gelijks verzorgen. Met een 
rollator kan ze in haar riante 
woning goed uit de voe-

Ouderen hebben de toe-
komst, dat mag bekend 
zijn. De groep groeit bui-
tenproportioneel en hun 
bestedingen eveneens. Nu, 
als markt, is deze groep 
dus meer dan aantrekkelijk 

ten en vertelt honderduit 
over wat ze in al die jaren 
heeft meegemaakt. Over 
het ‘landje’, zoals dat in 
Zandvoort genoemd werd, 
in de duinen met de nodige 
levende have. Ook over de 
jarenlange prima verstand-
houding met haar buur-
vrouw. Neen, een verhaal 
over een spraakmakende 
en/of knallende burenruzie 
zit er gewoon niet in. “Nee 
hoor, we hebben het in al 
die jaren heel gezellig gehad 
met elkaar. En bij verjaarda-

voor ondernemers en straks 
zelfs onontkoombaar. Met 
ruim 98.000 bezoekers is 
de beurs het omvangrijk-
ste evenement ter wereld 
voor actieve 50Pplussers. 
Liefst vijf dagen lang kunt 

gen weten we elkaar altijd 
te vinden. We zijn gewoon 
gezellige buren”, zegt ze. 

En dat verhaal wordt door 
haar buurvrouw, mevrouw 
Drommel, nog eens dunne-
tjes overgedaan. Niet meer 
in staat om zichzelf lopend 
te verplaatsen zorgt haar 
zoon Rik voor haar mobili-
teit. Een rolstoel, een rolla-
tor en een traplift staan tot 
haar beschikking en Rik, met 
thuiszorgervaring, zorgt er-
voor dat het zijn moeder aan 
niets ontbreekt. “Mijn broer 
Michiel valt in als dat nodig 
is”, meldt Rik terloops. Ook 
zoon Willem, woonachtig in 
Alkmaar, komt regelmatig 
op bezoek bij zijn moeder. 
Veel indruk heeft de dood 
van twee andere zonen (21 
en 29 jaar jong) binnen vier 
jaar op haar gemaakt. Maar 
ook over de vriendschap met 
Polygoon-nieuwslezer Philip 
Bloemendal kan ze smakelijk 
vertellen. 

Gelukkig kan mevrouw 
Drom   mel, net als haar buur-
vrouw mevrouw Schuiten, 
rekenen op de niet aflatende 
dagelijkse steun en onder-
steuning van de zonen, man-
telzorgers in hart en nieren. 
Zij zullen het zeker mogelijk 
maken dat beide dames nog 
vele jaren als goede buren 
in de Helmersstraat kunnen 
blijven wonen.

u zich laten informeren, 
amuseren en adviseren op 
uiteenlopende themagebie-
den, door ondernemers uit 
zowel binnen- als buiten-
land. De 50PlusBeurs is als 
pionier vanaf het prille be-
gin uitgegroeid tot absolute 
marktleider met kennis van 
zaken en markt. Haalt u uw 
profijt tijdens dit gebeuren 
en noteer het evenement in 
uw agenda!

De twee buurvrouwen en hun zonen

Op 4 september wordt de strandbridgedrive organiseert, 
een jaarlijks terugkerend evenement. De organiserende 
Stichting Zandvoortse Bridge Activiteiten (SZBA) doneert 
ook dit jaar weer een gedeelte van de opbrengst aan goe-
de doelen met name binnen de Zandvoortse samenleving. 
Dit jaar ging de aandacht vooral uit naar stichting De Zon-
nebloem, afdeling Zandvoort.

Afgelopen maandag is officieel afscheid genomen van me-
vrouw Beintema. Zij was fysiotherapheut en maar liefst 
29 jaar lang leidster van de gymlessen voor de inwoners 
van de Bodaan en de seniorenwoningen.  Een zeer grote 
groep bewoners kwam maandagochtend tijdens de koffie 
in de Blauwe zaal haar nog eenmaal de hand schudden.  

zonnebloem krijgt rolstoel aangeboden

woonzorgcentrum a.G. Bodaan neemt 
afscheid van mevrouw Beintema

De Zonnebloem levert een 
positieve bijdrage aan het 
leven van mensen met een 
fysieke beperking door ziek-
te, handicap of gevorderde 

Vergezeld van echtgenoot, 
kinderen en kleinkinderen 
werd zij gastvrij en met bloe-
men en kado’s ontvangen 
door activiteitencoördinator 
Ria Winters. De slanke en spor-
tieve organisatrice van de we-
kelijkse bijeenkomsten stopte 
maandag definitief met de 
gymlessen om het bewegen 
voor ouderen te stimuleren.  

leeftijd. Door middel van 
huisbezoek, activiteiten en 
vakanties geven ze kleur aan 
hun leven en helpen ruim 
40.000 vrijwilligers gevoe-

Mevrouw Beintema (79) ziet 
het, mede op aandrang van 
haar zorgzame kinderen,  niet 
meer zo zitten om per auto 
wekelijks vanuit Heemstede 
naar de Bentveldse deelne-
mers te rijden.  Dat wordt 
op die leeftijd toch een hele 
onderneming, vooral als het 
weer gaat tegenwerken. Want 
iedere maandagochtend om 

lens van eenzaamheid te 
verminderen. In totaal leggen 
zij ruim een miljoen huisbe-
zoeken per jaar af. Ook wor-
den regelmatig excursies en 
evenementen georganiseerd. 
Zo gaan zieken en lichame-
lijk gehandicapten bijvoor-
beeld  naar een pretpark, de 
dierentuin of naar een voet-
balwedstrijd. Verder organi-
seert de Zonnebloem ieder 
jaar een Theater Tournee. De 
Zonnebloem is daarnaast ook 
de grootste aanbieder van 
aangepaste vakanties 

De Zonnebloem afdeling 
Zandvoort had dringend 
behoefte aan een rolstoel 
voor het vervoer van deze 
doelgroep. Voorzitter Thea 
de Roode heeft vorige 
week uit handen van Hans 
Hogendoorn van SZBA een 
nieuwe rolstoel dankbaar in 
ontvangst genomen.

08.00 uur was zij present met 
haar rode Volvo, een grote 
blauwe bal en andere sport-
attributen.  

De ruimte waar de lessen wer-
den gegeven richtte zij per-
soonlijk in. Ze zette de muziek-
apparatuur klaar, dempte met 
theedoeken de verlichting en 
plaatste de stoelen voor de 
verwachte deelnemers.  Niet 
voor niets dat juist al die deel-
nemende Bodaangangers 
zich zo vlot en probleemloos 
kunnen bewegen.  Jarenlang 
werden zij optimaal begeleid 
en getraind. De bijgewoonde 
lessen waren er vooral op ge-
richt alle aandacht te geven 
aan ‘het bewegen’. Zeker is dat 
de bewoners van de Bodaan 
en de seniorenwoningen die 
trouw de wekelijkse gymles-
sen volgden, haar aanwij-
zingen, stimulerende en hu-
morvolle opmerkingen zullen 
missen.  De afdeling Welzijn 
ZorgContact  zal zich inspan-
nen om snel een alternatief 
aan te kunnen bieden. 

Thea de Roode en Hans Hogendoorn met de cheque

Mevrouw Beintema neemt afscheid
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Gemeentelijke publicatie week 33 - 2010

Vergadering college 
De besluitenlijst van de collegevergadering van week 32 en 
de verdere in week 32 door het college genomen besluiten 
zijn in week 33 vastgesteld. De besluitenlijst is in te zien bij de 
Centrale Balie en op de website. 

Begrotingswijzigingen
Op grond van artikel 192, tweede lid, van de Gemeentewet 
liggen de begrotingswijzigingen van de agendapunten die 
op 7 september 2010 aan de gemeenteraad ter vaststelling 
worden voorgelegd en die financiële consequenties tot gevolg 
hebben, vanaf heden tot en met 7 september 2010 ter inzage 
bij de balie van het gemeentehuis. 

Inspraakprocedure ‘Beleidsintentie Parkeernota 2010’
In de vergadering van 17 augustus 2010 heeft het college van 
burgemeester en wethouders van Zandvoort de “Beleidsin-
tentie Parkeernota 2010” vastgesteld. De inspraakprocedure 
over deze nota start op 19 augustus 2010 en de nota ligt ge-
durende 6 weken ter inzage bij de Centrale Balie in het Raad-
huis en staat op de website. De “Beleidsintentie Parkeernota 
2010” beschrijft hoe het gemeentebestuur van Zandvoort 
het toekomstige parkeerbeleid in Zandvoort wil vormgeven. 
Naar aanleiding van de ingekomen inspraakreacties zal een 
reactienota over deze reacties worden opgesteld. De defini-
tieve “Parkeernota 2010” zal vervolgens ter vaststelling aan de 
gemeenteraad worden aangeboden. 

Commissie Raadszaken
De Commissie Raadszaken vergadert op 24 augustus vanaf 
20.00 uur in de raadzaal. De deuren gaan om 19.30 uur open. 
De entree vindt u aan het Raadhuisplein. Op de agenda staat:
- Opening
- Vaststellen agenda
- Informatie college/burgemeester
- Brandveiligheidsverordening 2010 
- Bouwverordening Zandvoort 2010 incl. 13e serie wijzigingen 
- Kustontwikkeling: Maatschappelijke Kosten Baten Analyse 
Strandverbreding 
  Onttrekking aan de openbaarheid op grond van de Wegenwet 
- Aanvraag subsidie mountainbikestrandrace Zandvoort 2010 
- Rondvraag
- Sluiting

De agenda kan na het verschijnen van deze krant nog gewijzigd 
zijn. De meest recente agenda vindt u op de website. In deze 
commissie kunnen burgers het woord voeren over onderwer-
pen op de agenda. Aanmelding vooraf is niet nodig. 

Commissie Planning en Control
De Commissie Projecten en Thema’s vergadert op 25 augustus 
vanaf 20.00 uur in de raadzaal. De deuren gaan om 19.30 uur 
open. De entree vindt u aan het Raadhuisplein. Op de agenda 
staat:
- Opening
- Vaststelling agenda
- Besluitenlijsten commissie Planning & Control/Raadszaken 
van 15 en 16 juni 2010 
- Vaste agendapunten
- Procedure Broekhuizen & Wit B.V. 
- Jaarrekening 2009 Stichting Openbaar Primair Onderwijs 

3. op zaterdag 21 augustus van 08:00 tot 00:00 het verbo-
den is te parkeren op de locatie van de rommelmarkt en de 
buurtbarbecue

De gemeente neemt dit verkeersbesluit om de rommelmarkt 
en buurtbarbecue veilig en gezellig te laten verlopen. Inwo-
ners en ondernemers worden vriendelijk verzocht rekening te 
houden met de genomen verkeersmaatregelen. 

Bezwaarschriften
De hierboven genoemde verleende vergunningen/ genomen 
besluiten liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt ze 
inzien tijdens openingstijden. Belanghebbenden kunnen ge-
durende een termijn van zes weken na bekendmaking een 
gemotiveerd bezwaarschrift indienen. De datum van bekend-
making is de verzenddatum van de vergunning. Indien het 
geen vergunning betreft is dit de publicatiedatum. U richt uw 
bezwaarschrift met vermelding van “bezwaar” in de rechter-
bovenhoek van uw brief aan het college van Burgemeester 
en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort. Het bezwaar 
schorst in beginsel niet de werking van het besluit waartegen 
het is gericht. In geval van spoed kunt u een verzoek om een 
voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter 
van de Rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, Postbus 1621 
2003 BR Haarlem. Een dergelijk verzoek dient vergezeld te gaan 
van een afschrift van het bezwaarschrift.

Indien het een vergunning betreft voor evenementen, verto-
ningen op of aan de weg, het houden van optochten, snuf-
felmarkten, verruiming sluitingsuur, ontheffing Zondagwet, 
exploitatie of speelautomaten, dient u uw bezwaarschrift aan 
de burgemeester te richten. 

Zuid-Kennemerland 
- Krediet inrichting Brede School LDC 
- Rondvraag
- Sluiting
 
In deze commissie kunnen burgers het woord voeren over 
onderwerpen op de agenda. Aanmelding vooraf is niet nodig.

Ingekomen vergunningenaanvragen
Bouw-, sloop- en reclameaanvragen
Zandvoort:
- De Ruyterstraat 12-34, gedeeltelijk vernieuwen kozijnen, 
ingekomen 04 augustus 2010, 2010-190Lv.
- Haltestraat 23c, plaatsen dubbele deur in voorgevel, ingeko-
men 10 augustus 2010, 2010-191Lv.

Let op. De hierboven genoemde aangevraagde vergunningen 
liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt deze inzien tij-
dens openingstijden. Deze publicatie betekent niet dat u uw 
zienswijze over deze aangevraagde bouwplannen kenbaar 
kunt maken. Slechts indien voor deze bouwplannen vrijstelling 
van het bestemmingsplan of bouwverordening kan worden 
verleend, kan tegen ons voornemen daartoe een zienswijze 
kenbaar worden gemaakt. Een voornemen tot het verlenen van 
vrijstelling wordt afzonderlijk gepubliceerd. Deze publicatie 
betekent ook niet dat u een bezwaarschrift kunt indienen. 
Mocht de vergunning of vrijstelling worden verleend dan zal 
dit worden gepubliceerd en pas dan kunnen belanghebbenden 
bezwaar indienen.

Verzonden besluiten
Bouw-, sloop- en reclamevergunningen
Bentveld:
- Zandvoortselaan 297, vergroten woning, verzonden 10 au-
gustus 2010, 2010-171Lv.

Verkeersbesluiten 
Het college van Burgemeester en Wethouders heeft besloten, 
ten behoeve van de rommelmarkt en buurtbarbecue in Oud-
Noord, om gedurende het evenement:

1. fysieke afsluitingen (middels dranghekken voorzien van retro-
reflecterend materiaal) inclusief de borden conform model C01 
van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 
1990 te plaatsen op de volgende locaties:
- In het Ten Kateplantsoen direct ten noorden van de Tollenstraat;
- In het Meeuwenpad direct ten zuiden van de Potgierstraat;
- In de Potgierstraat direct ten westen van het Meeuwenpad;
- In de Bilderdijkstraat direct ten oosten van de Constantijn 
Huygensstraat;
- In de Helmerstraat direct ten noorden van de Da Costastraat, 
met vooraankondiging ten zuiden van de Nicolaas Beetslaan;
- In de De Genestestraat direct ten westen van de Burgemees-
ter Beeckmanstraat.

2. op woensdag 18 augustus de borden E01 van bijlage I van 
het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 met 
onderbord “Zaterdag a.s.” te plaatsen op de locatie van de 
rommelmarkt en buurtbarbecue om zodoende de locatie vrij 
te houden van geparkeerde auto’s

Centraal telefoonnummer 
Alle afdelingen zijn bereikbaar via (023) 574 01 00, maandag 
t/m donderdag 8.30 - 17.00 uur en vrijdag 8.30 - 16.00 uur. 
Melding of klacht? 
Bel met de Centrale Meldlijn (023) 574 02 00, óf vul op de  
website het digitale formulier in óf stuur een brief naar de 
klachtencoördinator. 
Openingstijden Centrale Balie 
Maandag t/m woensdag:  08.30  -  16.00 uur 
Donderdag:  08.30  -  20.00 uur 
Vrijdag:  08.30  -  12.30 uur 
Tijdens de donderdagavondopenstelling kunt u maar voor een 
beperkt aantal zaken terecht: paspoorten en rijbewijzen e.d. 
Openingstijden begraafplaats 
De algemene begraafplaats en dierenbegraafplaats aan de 
Tollensstraat zijn dagelijks open tussen 08.00 - 18.00 uur. 
Collegelid spreken? 
Een afspraak maken met een collegelid doet u via het centrale 
telefoonnummer. Daarbij geeft u aan waarover u het collegelid 
wilt spreken. Het kan zijn dat u eerst naar een vakafdeling 
verwezen wordt. 
Vragen over een bouwplan? 
Voor vragen over concrete of gewenste bouwplannen is de 
werkeenheid Vergunningverlening op werkdagen telefonisch 
bereikbaar tussen 08.30 en 16.00 uur. 
Op zoek naar werk of aanbieden van vacature? 
Werkgevers en werkzoekers maken gebruik van 
www.werkeninzandvoort.com. 
Voor het vinden of aanbieden van banen in Zandvoort. 
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Ton Mol wint 15e Strandschaaktoernooi

Spinning on the Beach voor goede doel

Gerard Loos Kampioen

Olympia te sterk voor ZSC

De 15e editie van het Strandschaaktoernooi in Zandvoort 
is succesvol verlopen. 70 deelnemers waren afgelopen 
zaterdag aanwezig in strandpaviljoen Meijer aan Zee om 
achter de borden met de 64 velden plaats te nemen. Deel-
nemers kwamen voor het merendeel weer uit Amsterdam 
en Haarlem maar ook Arnhem, Scheveningen en Zutphen 
waren vertegenwoordigd.

Volgende week zondag zal op het terras van Club Nautique 
de vierde editie van Spinning on the Beach plaatsvinden. 
Fietsen naar de ondergaande zon. De opbrengst van het 
evenement zal ook nu weer ten gunste van een goed doel 
komen. Dit jaar is dat de Stichting Opkikker.

Nadat hij met overmacht opnieuw een Europese titel op 
zijn palmares mocht schrijven, is onze plaatsgenoot Gerard 
Loos nu ook Open Nederlands Kampioen in de Hobie Ti-
gerklasse geworden. In Noordwijk was hij samen met zijn 
maat, de plaatselijke ‘crack’ Pieter van Ruitenburg, weer 
eens veel te snel voor de gehele concurrentie. 

De heren softballers van ZSC hebben bij de herstart van de 
competitie de thuiswedstrijd tegen de reserves van Olym-
pia Haarlem niet in een overwinning weten om te zetten. 
In een runrijk duel werd met 16-18 verloren.

De jongste en de oudste deelnemers

De vierde editie van Spinning on the Beach is in aantocht

Het duo Loos-Van Ruitenburg

De hoofdgroep had uiter-
aard weer een sterke ELO-
rating van boven de 2000. 
De meervoudig winnaar 
van dit toernooi, Rob Duijn 
uit Bloemendaal (rating 
2224), heeft zijn hoge rating 
dit keer niet waar kunnen 
maken. In de onderlinge 
partij tussen hem en de 
latere winnaar Ton Mol uit 
Amsterdam moest hij een 
punt laten liggen. 

Wegens vakantie was titel-
verdediger René Duchene 
uit Hoofddorp niet aanwe-
zig en kon dus zijn titel niet 
verdedigen. Oud-politicus 
Roel van Duijn had in de laat-
ste ronde Mol nog van een 
eindzege kunnen afhouden 
maar moest genoegen ne-

In de voorgaande edities 
was Spinning on the Beach 
in alle opzichten een groot 
succes. Het was de eerste 
outdoor spinningmarathon 
op het Nederlandse strand. 
Opzwepende beats, de band 
Alderliefste, in de laatste 
twee jaar zelf 220 fietsen en 
een gelijk aantal enthousi-
aste deelnemers zorgden 
voor veel sfeer. Een sfeer die 

De Sapph-equipe van Loos 
werd maar liefst drie van de 
vier keer als winnaar afge-
vlagd en werd een keer derde. 
Zaterdag werd de eerste race 
voortijdig afgebroken. Een 
zeer variabele wind gooide 
roet in het eten en noodzaak-
te de wedstrijdleiding de baan 
opnieuw uit te leggen. Een 
drietal wedstrijden met zeer 

Nadat Olympia in de 1e inning 
niet tot scoren was gekomen, 
nam ZSC in de gelijkmakende 
slagbeurt een 3-0 voorsprong. 
Olympia opende de 2e inning 
met 12 runs. Werper Han van 
Soest moest 11 runs laten pas-
seren waaronder 2 homeruns. 
De Zandvoortse slagploeg 
kwam tot 4 honkslagen en 
kwam daarmee terug tot 9-12.

Zowel Olympia als ZSC kwa-
men in de 3e inning tot het 
scoren van ieder een punt. In 
de 4e inning sloeg Olympia 
7 hits waarop 2 runs werden 
gescoord, 10-15. ZSC kwam in 

men met een puntendeling. 

Slechts twee deelnemers 
scoorden totaal geen wed-
strijdpunten en de 13-jarige 
Shatoro de Niet wist als eni-
ge (!) de volledige buit, 5 uit 5, 
binnen te halen. Hij won dan 
ook zijn groep, groep 4, met 
overmacht. Nog een opmer-
kelijke prestatie leverde de 
pas 10-jarige Cheryl Looijer, 
de jongste deelnemer, uit 
Hoofddorp. Zij speelde in 
groep 10 (van 13) en won 
met 3,5 punten. Haar 13-ja-
rige broertje werd tweede in 
groep 5. Ben Westerman uit 
Nieuwegein was de geluk-
kige die de door Meijer aan 
Zee beschikbaar gestelde di-
nerbon in ontvangst mocht 
nemen.

resulteerde in een geweldi-
ge opbrengst voor de goede 
doelen. In 2007 was dat KIKA  
(€ 12.500), in 2008 Right to 
Play (ruim € 10.000) en in 
2009 een recordbedrag van  
€ 17.421 voor de Guusje Neder-
horst Foundation. 

Deelnemers
De inschrijvingen voor de 4e 
editie van Spinning on the 

lokale windvlagen zorgde aan 
het einde van de dag voor een 
ware loterij, waarin bijna nie-
mand zijn exacte plaats wist. 
Een vierde race op zondag, en 
tevens de mogelijkheid tot 
aftrek, moest uitsluitsel ge-
ven. Deze race werd door de 
ervaren zeilers helemaal naar 
hun hand gezet met de Open 
Nederlandse titel als gevolg.

de gelijkmakende slagbeurt 
terug tot 13-15 op basis van 3 
honkslagen. In de 5e inning 
liep Olympia uit naar 13-17, 
mede omdat ZSC niet wist te 
scoren. In de 6e en laatste in-
ning verhoogde Olympia het 
totaal naar 18, terwijl ZSC nog 
wel 3 runs over de thuisplaat 
bracht, maar uiteindelijk met 
16-18 aan het kortste eind 
trok. Han van Soest was de 
verliezende werper met 1x3-
slag, 0x4-wijd en 24 honksla-
gen tegen. Djim Douma was 
de beste Zandvoortse slag-
man met het mooie gemid-
delde van 1.000 (5 uit 5).

schaken

spinning

zeilen

softbal- heren

Beach 2010 zijn, vanwege de 
zeer grote vraag, reeds ge-
start in april. Dit jaar zal er 
weer met 220 fietsen worden 
gestart en naar verwachting 
zullen er 250 deelnemers in-
geschreven worden. Binnen 
4 dagen waren alle fietsen 
weg en inmiddels is er een 
wachtlijst waar nu al zo een 
40 personen op staan, die 
waarschijnlijk teleurgesteld 
zullen worden. De deelne-
mers komen overal vandaan, 
van Groningen tot Maastricht 
maar ook onze oosterburen 
zijn dit jaar van de partij. Een 
groep Duitsers uit Frankfurt 
zal dit jaar naar Zandvoort 
afreizen om mee te komen 
fietsen.

Stichting Opkikker
“Ons nieuw gekozen doel is 
dit jaar de Stichting Opkikker. 
Langdurige ziekte vraagt heel 
veel doorzettingsvermogen 
en energie van een kind. De 
behandelingen, de vaak lan-
ge perioden van ziekenhuis-
opname, de onzekerheid, en 
je vriendjes en vriendinnetjes 
een gewoon leven zien heb-

ben. Ook in het gezin heeft 
zo’n situatie veelal een vol-
ledige ontregeling tot gevolg. 
Ieder gezinslid spant zich ex-
tra in, moet daar vaak andere 
bezigheden voor opofferen of 
beperken. En dan is er de fei-
telijke zorg van zal mijn kind, 
broertje of zusje weer beter 
worden? Kleine en grotere 
lichtpunten zijn in die om-
standigheden nog belangrij-
ker dan anders, worden heel 
intensief beleefd en dragen 
belangrijk bij in de mentale 
gesteldheid van kind en ge-
zin”, legt Marja Spierieus uit. 

Opkikker verzamelt oude 
mobieltjes waar zij € 3,50 
per stuk voor krijgen. Neemt 
u dus uw oude mobiele tele-
foons mee en lever die in bij 
Club Nautique. U dient er een 
goed doel mee! De organisa-
tie hoopt ook dit jaar op een 
recordbedrag en zoekt daar-
voor nog sponsors. Als u zich 
in Stich ting Op kikker kunt vin-
den, neemt u dan even con-
tact op via tel. 06-22874761 of 
e-mailadres info@spinning-
onthebeach.com.
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Winnaar met een lach en een traan

Ard Keff profiteert van weersomstandigheden

Spengler met voorsprong 
naar ZandvoortHet Hammerite Ultimate Races-weekend was niet het 

prettigste raceweekend dat Wijzonol-rijder Addie van 
de Ven heeft gekend. De Apeldoorner reed in de Dutch 
Renault Clio Cup in de lange wedstrijd lange tijd op een 
uitzichtloze positie. De pitstop leek daar wat verandering 
in te brengen toen hij een klein beetje geholpen werd door 
zijn teamgenoot Sebastiaan Bleekemolen die zijn vader 
Michael verving.

In het weekend van 7 augustus werd de vierde ronde van de 
DNRT competitie verreden. In de kwalificatie had het team 
van Keff de BMW nog wat scherper afgesteld. Het kwam 
Ard Keff tijdens de DNRT-race op Circuit Park Zandvoort al-
lemaal goed uit: regen en dus een natte baan. Daar wist de 
Zandvoorter optimaal van te profiteren. In de vrije training 
probeerde zijn raceteam de remmen nog eens goed uit en 
ook de banden werden ingereden.

Het komende weekend is het Circuit Park Zandvoort weer 
het decor van de strijd tussen Audi en Mercedes tijdens de 
Nederlandse ronde van het prestigieuze DTM kampioen-
schap. Op het duinencircuit zal de zesde race van het sei-
zoen worden uitgevochten, waarbij ook de namen van oud-
Formule 1 coureurs Ralf Schumacher en David Coulthard op 
het affiche prijken. 

Bleekemolen dacht een han-
digheidje te hebben gevon-
den door aan het eind van de 
pitstraat tijdens de reguliere 
stop de volle minuut stil te 

Beide coureurs rijden dit sei-
zoen voor het eerst in de DTM. 
Ook tweevoudig winnaar 
Gary Paffett van de DTM race 
op Zandvoort, waaronder die 
van vorig jaar, zal in actie ko-
men. Bruno Spengler komt als 
leider in de tussenstand naar 
onze woonplaats.

Tijdens de laatste race op de 
Nürburgring wist Spengler 
maximaal gebruik te maken 
van de zeer slecht gestarte 
Mattias Ekström met zijn 
Audi A4-DTM. De Zweed was 
in de kwalificatietraining nog 
de snelste maar zakte al na 
de eerste twee bochten te-
rug naar de zevende plek. Het 
zou later ook de eindklasse-
ring zijn van Ekström. Voor 
Spengler betekende het de 
tweede keer dit seizoen dat hij 
de zwart wit geblokte vlag als 
eerste zag. In totaal heeft de 
Canadees zeven overwinnin-
gen geboekt sinds hij in 2005 
in de DTM rijdt. 

Naast de DTM zullen ook 
de Formule 3 Euroserie in 
Zandvoort in actie gaan ko-
men. In dat veld zal Valtteri 
Bottas te zien zijn. De Fin 

Start van de Clio-race | Foto: Chris Schotanus

Ard Keff in zijn BMW | foto: Youri Verswijveren

Podium van vorig jaar,  
met Gary Paffet als winnaar | Foto: Chris Schotanus

kunnen staan. De sportcom-
missarissen trapten er niet in 
en deelden een ‘drive through 
penalty’ uit. Van de Ven kreeg, 
in zijn jacht om de aanslui-

wist de afgelopen twee jaar 
de Masters op Zolder en 
Zandvoort te winnen en zal 
tijdens het DTM-weekend 
proberen dit huzarenstukje 
nog een keer uit te voeren. 
Voor het eerst sinds lange 
tijd zullen in deze klasse geen 
Nederlanders mee rijden. Of 
dat ook op gaat voor de an-
dere races zoals de Seat Leon 
Super Copa en de Porsche 
Carrera Cup moet nog worden 
afgewacht, hoewel het in de 
laatste klasse niet geheel on-
denkbeeldig zal zijn als Jeroen 
Bleekemolenin actie gaat ko-
men.

De DTM-bolides komen op 
vrijdag al op de baan. Zij zullen 
dan trainen op de start, vanaf 
12.05 uur en hebben tussen 
15.10 uur en 16.45 uur een vrije 
training. Zaterdagochtend om 
09.30 uur is de tweede vrije 
training en tussen 13.45 uur 
en 14.41 uur de kwalificatie. 
Zondag om 09.30 uur nog 
even opwarmen voor de race 
waarvan de startprocedure 
om 13.20 uur begint. Het vol-
ledige programma voor dit 
weekend kunt u vinden op 
www.cpz.nl.

ting met klassementsleider 
Sandra van der Sloot niet 
te verliezen, ook een ‘drive 
through penalty’ omdat hij 
korter dan de verplichte mi-
nuut had stilgestaan. Door 
wat schermutselingen op de 
baan tussen Ruud Steenmetz 
en Ronald Morien kwam 
na de pitstop de leiding in 
handen van Marcel Duits. 
Die stond zijn eerste plaats 
niet meer af en boekte zijn 
tweede zege van dit seizoen. 
In de tweede race stelde Van 
de Ven wel orde op zaken. 
Hierin was hij heer en mees-
ter en gaf het nakijken aan de 
twee Landmachtwagens van 
Sheila Verschuur en Sandra 
van der Sloot. 

In de Argos Supreme Toer-
wagen Diesel Cup maakte 
Jeroen Dik een dubbelslag. 
De Golfrijder was te sterk 
voor het gelegenheidsduo 
Sebastiaan Bleekemolen en 
Jaap van Lagen die twee keer 
de achterkant van Dik te zien 
kregen. Voor het duo Marcel 
van Leen uit Haarlem en onze 

Het resultaat bleek al snel, 
omdat hij daar de snelste 
trainingstijd liet noteren. 
Met een verschil van bijna 
vijf seconden stak Keff met 
kop en schouders boven 
de rest uit en had daar niet 
eens zijn lichaamslengte 
voor nodig.

Tijdens de eerste race 
begon het te regenen 
en dat speelde de lange 
Zandvoorter vrij goed in de 
kaart. Bij de start had hij 
nog een beetje wielspin, 
maar daarna zat het hem 
alleen maar mee: “Mijn 
voorsprong was iets meer 
dan driekwart minuut op 
de nummer twee en ik 
reed zelfs maar 85 tot 90 
procent van mijn kunnen!”, 
aldus zijn enthousiaste 

plaatsgenoot Ron Swart zat 
er niet meer in dan de achtste 
plaats in de lange race en de 
zesde plaats in de korte race.

Niels Langeveld bezorgde zijn 
Zandvoortse teambaas Dillon 
Koster een vette glimlach op 
het gezicht door allebei de 
races in de Formido Swift te 
winnen. In de eerste race was 
er nauwelijks iemand in de 
buurt van de Sassenheimer 
en in de tweede race moest 
hij door de regel van de om-
gekeerde startvolgorde als 
achtste vertrekken. Toch wist 
hij ook die race te winnen 
en nam met het maximale 
aantal van 44 punten de 
leiding over van Niels Kool. 
Zandvoorter Dennis van de 
Laar kreeg met diezelfde 
Kool nog te maken in de eer-
ste race. In de tweede race 
moest van de Laar halverwe-
ge de race opgeven door een 
onsportieve actie van Peter 
Schreurs. Het kwam Schreurs 
op een ‘drive through penalty’ 
te staan, maar daar had Van 
de Laar niets meer aan.

commentaar na afloop.

In de tweede race had het 
team het één en ander ver-
anderd. Deze afstelling pak-
te minder goed uit, zodat 
het verschil minder groot 
was ten opzichte van de 
eerste race. Opnieuw won 
onze plaatsgenoot de race. 
De voorsprong op num-
mer twee was nu iets min-
der dan een halve minuut. 
Ondanks een mindere 
start komt het kampioen-
schap weer in het vizier. “Ik 
sta nu een punt achter op 
nummer twee en veertien 
punten achter op de klasse-
mentsleider, maar met nog 
vier races te gaan in twee 
raceweekenden ga ik het in 
ieder geval wel proberen”, 
aldus Keff.

autosport – Hammerite Ultimate Races

autosport – DNRT raceweekend

autosport – DTM Zandvoort
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handbal

Wisselend succes in Haarlems Dagblad Cup

Catamaran spektakel langs de Zandvoortse kust

Handbalsters ingedeeld

De twee elftallen van de SV Zandvoort selectie die mee-
doen aan de Haarlems Dagblad (HD) Cup hadden wisselend 
succes. Het eerste elftal moest dinsdag met 3-2 het hoofd 
buigen voor de zaterdagvoetballers van VVC (3e klasse) uit 
Nieuw Vennep, na afgelopen zaterdag ongelukkig tegen 
de nieuwe fusieclub Haarlem/Kennemerland met 1-1 gelijk 
te hebben gespeeld. Het tweede elftal kwam dinsdag pas 
voor het eerst op het veld en won gedecideerd met 6-1 van 
zondag 5e klasser DIO.

Watersport Vereniging Zandvoort organiseert ook nu weer 
de inmiddels op een na grootste catamaranrace van Neder-
land, de jaarlijkse NAM-REM race. Komende zaterdag is het 
weer zo ver, dan klinkt het startschot voor de ongeveer 50 
kilometer lange race voor catamaranzeilers. 

Start van de race in 2009

Trainer/coach Pieter Keur 
was niet eens ziek van de ne-
derlaag van zijn eerste team 
tegen VVC: “Als je met zo een 
houding het veld opgaat, win 
je geen enkele wedstrijd. Het 
heeft alles met de instelling 
van een heleboel spelers te 
maken, die is niet in orde.” 
Keur wil nog wel een slag 
om de arm houden: “Een 

Het historische Rondje REM 
bestaat al een paar jaar niet 
meer, want er is simpelweg 
geen REM-eiland meer. Nu 
varen catamaranzeilers jaar-
lijks rond de NAM 22-boei 

Het eerste dameshandbal-
team van ZSC is voor de 
nieuwe veldhandbalcom-
petitie ingedeeld in de 1e 
klasse B van district Mid - 
den-Nederland. De da-
mes treffen daarin Aris tos 
(Amsterdam), Mon nick en - 

beetje debet eraan is het 
feit dat we nog niet op ‘echt’ 
gras hebben mogen trainen. 
In de hele omgeving zijn de 
selectie-elftallen verder dan 
wij zijn, alleen omdat wij 
van de gemeente de velden 
niet op mogen. Ik snap daar 
niets van.” Zandvoort kwam 
nog wel met 0-1 voor maar 
in de laatste 5 minuten voor 

voor de kust van Katwijk. 
Een van de deelnemende 
boten is die van de kers-
verse Europese kampioenen 
Gerard Loos en zijn co-equi-
pier Pieter van Ruitenburg.

dam, Muiden, RKDES (Aals - 
 meer), Volen dam, West  site 2 
(Am ster dam) en Zaan streek 
(Zaan dam). ZSC begint de 
competitie op zondag 29 
augustus om 12.00 uur met 
een thuiswedstrijd tegen 
Mon nicken dam.

rust werden zomaar 2 doel-
punten weggeven. Na rust 
werd het weer gelijk maar 
een penalty voor VVC in de 
laatste minuut gooide voor 
onze plaatsgenoten roet in 
het eten. 

Coach Jan v.d. Leden van het 
tweede team was wel een 
gelukkig man. Hij zag zijn 
team tegen DIO al voor rust 
met 4-0 aan de leiding gaan. 
Het werd zelfs nog 6-0 maar 
toen er wat foutjes in het 
spel van Zandvoort kwamen 
werd het uiteindelijk 6-1. 
Grote man aan Zandvoortse 
kant was Michael Kuijl die 
goed was voor 3 doelpunten.

Komende zaterdag worden 
de eerste wedstrijden om de 

NAM 22-boei
De route naar de boei wordt 
‘beboeid’ vanuit Katwijk. 
Afhankelijk van de wind-
richting wordt er vanuit 
Zandvoort, via Noordwijk en 
Katwijk, naar de 5 kilometer 
uit de kust liggende NAM 22-
boei gevaren en vervolgens 
weer terug naar Zandvoort. 
Gemeten langs een rechte 
lijn is dat bijna 50 kilometer. 

Lange afstandsrace 
De race is onderdeel van de 
2-daagse van Zandvoort en is 
voor zowel de Hobie 16 als de 
Formule 18 een officieel klas-
se-evenement. De wedstrij-
den zijn niet alleen geschikt 
voor de fanatieke wedstrijd-
zeilers, maar zeker ook voor 
recreatieve catamaranzeilers 
die een lange afstandsrace 
willen neerzetten. De start 
zal zaterdag rond 12.00 uur 
plaatsvinden voor Holland 
Casino Zandvoort. 

Succes in 
veteranencompetitie

De Zandvoortse tennisser Ted van Honschoten (83) heeft 
met dubbelpartner Hans Winter het sterk bezette inter-
nationale Healthcity Dutch Open Seniors in Hoofddorp 
gewonnen. Van Honschoten en Winter kwamen uit in de 
categorie 80-84 jaar. De beslissende partij wonnen ze met 
7-6 6-1 van Leo Kronenberg en Helios Olff.

Ted van Honschoten 

Van Honschoten is al jaren 
lid van de Zandvoortse ten-
nisclub en speelt ondanks zijn 
leeftijd nog zeer regelmatig. 
Op de ochtenden door de 
week staat hij achter de bar in 
het clubhuis. Daar voorziet hij 

de met name vrouwelijke ten-
nisleden van koffie en thee. 
Later dit jaar doet Ted samen 
met zijn vaste dubbelpart-
ner Hans Winter mee aan de 
Nederlandse kampioenschap-
pen voor veteranen in Utrecht.

tennis

KNVB beker gespeeld. Beide 
selectie-elftallen zijn ook 
hiervoor ingeschreven. Keur 
ziet deze wedstrijden als 
oefenwedstrijden maar die 
kunnen best interessant zijn. 
Als de velden het toelaten zal 
het eerste elftal zaterdagmid-
dag om 14.30 uur thuis spelen 
tegen zondag 6e klasser HSV 
(neen, niet uit Hamburg) uit 
De Hoef. Daarna volgt dins-
dagavond om 19.30 uur de 
uitwedstrijd tegen de oud-
klassegenoot EDO in Haarlem 
en de zaterdag daarna om 
14.30 uur in Limmen. Het 
tweede speelt komende za-
terdag uit tegen VVC 2 en 
volgende week zaterdag om 
12.00 uur thuis tegen Overbos 
2, dat eveneens in de eerste 
reserveklasse speelt.

Veiligheid
Omdat het hier een wed-
strijd over lange afstand be-
treft, waarbij de zeilers ook 
nog een keer 5 kilometer 
uit de kust varen, wordt er 
veel aandacht besteed aan 
de veiligheid. De race wordt 
daarom begeleid door de 
boten van KNRM-stations 
Katwijk en Zandvoort en 
door de reddingsbrigades 
van Bloemendaal, Noordwijk 
en Zandvoort. 
 
Kortebaan
Zondag 22 augustus zullen 
er voor de Zandvoortse kust 
kortebaan wedstrijden in ver-
schillende klassen worden ge-
varen. Er wordt gestart om cir-
ca 11.00 uur voor het clubhuis 
van de Watersport Vereniging 
Zandvoort. De organisatie re-
kent bij goede zeilcondities 
op meer dan 100 catamarans 
en dat belooft weer een waar 
zeilspektakel te worden.

www.sportinzandvoort.nl
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Alhoewel er misschien wel een beetje te veel activiteiten gedurende het afgelopen week-
end in Zandvoort en de regio stonden gepland, kunnen we toch terugkijken op een zeer 
geslaagd weekend voor onze badplaats. Het weer zat redelijk mee en er waren ondanks 
de concurrentie, bijvoorbeeld Sail 2010 en Haarlem Jazzstad, veel toeristen op de been. 
Dat het zondag rond 18.00 uur wat ging spatteren, zorgde voor een vroege ‘aftocht’ waar-
door er enig fileleed ontstond maar ook daar is uiteraard weer een einde aan gekomen.

Volle tribune bij de start van de DTM race Zeilers trotseren de harde wind Het zou vrijdagmiddag al snel drukker worden

Zandvoort kende een super weekend

Brood voor Pakistan

De DTM trok dit jaar niet 
meer dan circa 40.000 be-
zoekers over de drie dagen, 
niet al teveel maar toch was 
er spraken van een gezellige 
drukte. Waarschijnlijk was de 
Cityrace in Rotterdam daar 

debet aan want die trok 
rond de 300.000 bezoekers. 
Ook een aantal prominente 
Nederlandse coureurs, die 
niet misstaan zouden heb-
ben in het bijprogramma 
van de DTM, hadden meer 

zin in de gein in de Maasstad 
dan in het serieuze werk op 
‘ons’ Circuit Park Zandvoort. 
Met de 10e DTM op rij is het 
(tweede) contract nu afgelo-
pen. Erik Weijers van Circuit 
Park Zandvoort is in onder-

Courant 
Zandvoortse 

3 21119Actueel Actueel Cultuur Sport
Oudste nog
werkende tv
staat in Zandvoort

Jaarlijkse rommel-
markt afgesloten 
met barbecue

‘Voetlicht’ als
thema voor
nieuwe expositie

Voetballers bijna
klaar voor start
competitie

6e jaargang • week 34
26 augustus 2010
Het wekelijkse nieuwsblad 

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

De Mannetjes

Brood voor 
Pakistan

‘Na al dat culinaire geweld 
is een gewone boterham 

ook wel weer lekker’

Wijkspreekuur in Nieuw Noord 
is niet 27 maar 26 augustus.

Zie meer info www.zandvoort.nl

Vanaf donderdag 26 au-
gustus gaat bakkerij Van 
Vessem & Le Patichou een 
week lang alle omzet die 
voortvloeit uit de verkoop 
van Monnicken Classic bro-
den, geheel ter beschikking 
stellen aan de slachtoffers 
van de overstromingen in 
Pakistan. Klanten kunnen 
ook meer voor het brood 

betalen, dat geld gaat recht-
streeks in de ‘spaarpot’ op de 
toonbank. Naar verwach-
ting gaat de actie minimaal 
20.000 euro opleveren! Het 
geld wordt gedoneerd aan 
Adri Ribbink, een bakker in 
het oosten van Nederland. 
Hij heeft al jaren verschil-
lende projecten lopen in o.a. 
Bangladesh. 

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

www.seaoptiek.com
Vrijdag koopavond

UITVERKOOP bij 
SEA OPTIEK!!!!

25 % korting op alle 
2010 ZONNEBRILLEN!!!!

(m.u.v. Ray-Ban)
SEA OPTIEK, 

zichtbaar beter!

handeling met de DTM-
organisatie voor verlenging 
of een nieuw contract, want 
Zandvoort wil deze inter-
nationaal in hoog aanzien 
staande raceklasse graag 
nog een aantal jaren op het 
duinencircuit ontvangen. 

Zeilen
De ‘Tweedaagse van Zand-
voort’, het megazeilfes-
tijn voor catamarans van 
de Water sportvereniging 
Zand voort, trok helaas niet 

het aantal boten dat men 
had verwacht. Zware zee en 
veel wind hebben daar waar-
schijnlijk een grote rol in ge-
speeld. Toch is het altijd een 
imposant gezicht als men 
een groot veld catamarans 
van start ziet gaan, ondanks, 
of misschien wel dankzij, de 
harde wind. Zondag was dat 
anders en was het druk op 
zee met een aantal races op 
een Olympische baan.

Culinair Zandvoort
En dan natuurlijk last-but-
not-least was het culinaire 
feestje op het Gasthuisplein 
opnieuw een topper van de 
eerste orde. De vele bezoe-
kers, die zich allemaal tegoed 

deden aan de lekkernijen die 
de Zandvoortse horecaon-
dernemers presenteerden, 
zullen nog lang hierover na-
praten en reikhalzend uitkij-
ken naar editie drie van dit 
grootse evenement. Al was 
het alleen maar om “al die 
kennissen die we al een tijd-
je niet gesproken hebben”, 
weer eens te ontmoeten.

Kortom: Zandvoort had een 
super weekend en heeft 
zich naar buiten weer eens 
van de goede kant laten 
zien. Uitgebreide verslagen 
over de hierboven aange-
haalde evenementen vindt 
u elders in deze editie van 
de Zandvoortse Courant.
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SpotlightS

in memoriam

familieberichten

dankbetuiging

Hoera!
Onze Engel 
wordt 27 augustus 

50 jaar!

Van harte gefeliciteerd,
Piet en Sylvia 

Strandpaviljoen Club Nautique het hele jaar geopend 
van 9.00 tot 24.00 uur voor ontbijt, lunch, diner en een  

unieke locatie voor bedrijfsbijeenkomsten, bedrijfsuitjes,  
trouwen, recepties, en andere feesten.

Voor reserveringen bel 023 -  571 57 07

waterstanden

www.clubnautique.nl

Algemene Uitvaartbegeleiding Zandvoort

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

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

023 -7515 666
Gevestigd in Zandvoort

Evert H. Schweitzer
Voor een stijlvolle en verzorgde uitvaart

Dag en nacht bereikbaar

aug/sept w a t e r
Hoog Laag Hoog HoogLaag

do
vr
za
zo
ma
di
wo
do

-
-
-
-
-
-
-
-

26
27
28
29
30
31
01
02

01.04
01.34
02.10
02.45
03.20
03.50
04.14
05.00

05.25
05.55
06.28
06.55
07.25
07.58
08.35
09.25

14.40
14.00
1 4 . 2 5
1 4 . 5 5
1 5. 3 6
1 5 . 5 4
16. 45
1 7. 4 6

17. 46
1 8 .1 8
18. 45
1 9.1 6
19. 45
2 0.1 5
20.55
2 1 . 5 5

UITVAARTZORGCENTRUM ZANDVOORT
Tollensstraat 67, 2041 PR  Zandvoort.

Telefoon (023) 571 32 78.
www.uzn-nederland.nl

UITVAARTCENTRUM HAARLEM
Parklaan 36, 2011 KW  Haarlem.

Telefoon (023) 532 87 50.
www.uitvaartcentrumhaarlem.nl

Sinds 1992
uw uitvaartondernemer in Zandvoort.

A LA LA LA LA L T I J D   D I R E C T E   H U L PT I J D   D I R E C T E   H U L PT I J D   D I R E C T E   H U L PT I J D   D I R E C T E   H U L PT I J D   D I R E C T E   H U L P
B I J   OB I J   OB I J   OB I J   OB I J   O V E R L I J D E NV E R L I J D E NV E R L I J D E NV E R L I J D E NV E R L I J D E N

Iedere dag geopend voor ontbijt, lunch en diner
A.s. zondag 29 augustus

Beauty Beach Event
t.b.v. de Voedselbank

Weer of geen weer
het wordt gezellig!

023-5713200
www.beachclubtien.nl

burgerlijke stand
14 augustus - 20 augustus 2010

Geboren:
Natalia, dochter van: Prenger, Martin en: Mykiesiuk, Izabella 
Elzbieta.
Mats Johan Eduard, zoon van: Douma, Arnout en: Rinsma, 
Natasja Caroline.

Ondertrouwd:
Slinger, Antonius Godefridus Johannes en: Kortekaas, 
Cornelia Emerentia Johanna.

Getrouwd:
Verdouw, Dennis en: Mooij, Alexandra Wilhelmina.

Overleden :
Zijlstra, Petrus Hubertus, oud 87 jaar.

Het is echt waar

Onze Kenny wordt 3 september 

18 jaar
Een hele fijne dag! 

Ontroerd door de moed waarmee zij tot  
het laatst heeft gevochten,

moeten wij nu afscheid nemen van onze  
lieve moeder, schoonmoeder, oma 

en overgrootmoeder

Wilhelmine Angela de Joode - Kloosterhuis
weduwe van Wim de Joode

31 augustus 1927                            19 augustus 2010

Renate-Brigitte
 Francisca en Edwin
	 	 Solaine
Christian en Monique
 Thomas

Correspondentieadres:
Dr. C.A. Gerkestraat 52 Zw.
2042 EW Zandvoort

De	begrafenis	heeft	in	besloten	kring	plaatsgevonden.

25 augustus 2000                             25 augustus 2010

Ted Hubert

Alweer tien jaar "op reis"

Carla
Marcel
Casper

Lieve mensen,

Langs deze weg willen wij u bedanken voor  
de vele kaarten, brieven, sms en telefoontjes die 
wij van u mochten ontvangen na het overlijden  
van onze moeder Elly Keur-Bol.  
Uw medeleven was hartverwarmend.

Pieter en Marieke Keur
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Afgelopen dinsdag heeft de Zandvoortse politiek na het 
zomerreces de draad weer opgepakt. De commissie Raads-
zaken had de eer het spits af te bijten. Aan de orde kwam 
een vijftal agendapunten, voorafgegaan door een brief 
met vragen over de controle bij de Veiligheidsregio Ken-
nemerland (VRK) van buitengewoon commissielid Ruud 
Sandbergen (D66).

Vooral die brief kreeg de 
meeste tongen los maar le-
verde ook veel informatie op. 
Aanleiding was een artikel in 
een regionale krant waarin 
het managementteam van 
de VRK van falen werd be-
ticht. Sandbergen stelde in 
zijn brief dat het dagelijks 
bestuur eveneens heeft ge-
faald in het aansturen van 
het team. Verantwoordelijk 
wethouder Veiligheidszaken, 
burgemeester Niek Meijer, 
stelde dat het Zandvoortse 
college kritische kantteke-
ningen heeft gezet maar 
dat ze wel achter de proces-
gang blijft staan. Er zal een 
interim-manager worden 
aangesteld die deze pro-
cesgang gaat controleren 
en sturen. Ook wethouder 
Gert Toonen heeft, toen hij 
in het dagelijks bestuur van 
de VRK zat, meerdere keren 
aan de bel getrokken en kan 

derhalve niets verweten wor-
den. Gert Jan Bluijs (CDA) had 
een punt toen hij zei dat de 
Zandvoortse raad nooit met 
de jaarstukken had inge-
stemd als deze informatie 
op tijd naar buiten zou zijn 
gekomen. In de toekomst zal 
dus niet eerder een oordeel 
over de jaarstukken worden 
gegeven dan dat die verge-
zeld worden door een verkla-
ring van de accountant.

Willekeur
De Brand veilig heids ver or-
dening 2010 riep bij een aan-
tal commissieleden de nodige 
verwarring op. Door onduide-
lijkheid zou willekeur kunnen 
ontstaan en dat is nu net niet 
de bedoeling. Volgens Michel 
Demmers (GBZ) was er geen 
touw aan vast te knopen. Ook 
Sandbergen vond de veror-
dening “nogal vaag”. Volgens 
Meijer moet de verordening 

Eerste commissievergadering na zomerreces 

Politiek verslag Commissie Raadszaken d.d. 24 augustus

gezien worden als een vang-
net voor zaken die nog niet 
goed zijn geregeld. Het hangt 
volgens hem niet af van de 
willekeur van ambtenaren 
en functionarissen. Het punt 
werd geen hamerstuk om-
dat Virgil Bawits tijdens de 
komende raadsvergadering 
het wil bespreken.

Strandverbreding 
De ontwikkeling van de kust 
en de kosten die het col-
lege wil maken om de maat-
schappelijke kosten/baten 
analyse voor een strand-
verbreding te financieren 
riep wel wat discussie op. 
Wethouder Wilfred Tates 
wil deze mogelijke strand-
verbreding in het kader 
van de ontwikkeling van de 
Middenboulevard zien, zodat 
via deze versterking er ook 
onder de grond in het gebied 
van de Middenboulevard 
gebouwd kan gaan wor-
den. volgens hem is de es-
sentie verdedigen maar zou 
dat extra op kunnen bren-
gen. De koppeling met de 
Middenboulevard zagen ook 
enkele andere partijen, maar 
zeker niet allemaal. Vooral 
GBZ keerde zich bij monde 
van Demmers er tegen.

werd vroeger een bijnaam niet 
zomaar gegeven. Als ik nu ver-
tel dat ik er één van Arie Botje 
ben dan is dat niet voldoende. 
Er zijn nog steeds diverse Arie 
Botjes in omloop. Noem ik de 
naam Zwarte Arie of Arie dou-
chiebad dan valt meestal het 
muntje.
Het betaalmiddel ‘De Schar-
rekop’ dat de familie Lemmens 
bij Culinair als betaalmiddel ge-
bruikt, slaat op de naam voor 
de Zandvoortse inwoner die tot 
aan de 20e eeuw voornamelijk 
van de visserij leefde. Menig 
scholletje en scharretje zijn 
door de vislopers naar Haarlem 
gebracht. De Haarlemmers wer-
den op hun beurt Haarlemse 
muggen genoemd. Hoewel de 
naam Mokumer voor Am ster-
dammers veelvuldig gebruikt 
wordt is ‘Amsterdamse stoe-
penschijters’ minder bekend. 
Het verhaal zegt dat het ge-
wone volk in Amsterdam rus-
tig op de rand van de stoep zat 
te poepen. Zo zijn er heel veel 
plaatsen met een bijnaam: de 
Til burgse kruikenzeikers, Duin-
knijnen uit Zilk en de Hil le-
gomse hangkousen. 
Om de vele Keurs, Paap-en en 
Kopers uit elkaar te houden 
kwamen er bijnamen. Zoals 
ene Keur die ’s morgens de 
Scharrekoppen met een ratel 
wekte, kreeg de naam de Porder. 
De nazaten van Engel Paap die 
zijn voorletters in zijn klomp 
(holleblok) brandde gaan door 
het leven als EP. De reddings-
actie van Willem Draijer waar 
hij een oor verloor, leverde hem 
de naam Eénoortje op. Maar 
niet alleen de mannen, ook de 
vrouwen kregen bijnamen. Zo 
was mijn moeder er een van de 
Kouwe aardappel, verder had je 
Ant Koffie was, Waterpikkie en 
Sijtje Lappenkont. Er zijn ge-
noeg namen, vooral de autoch-
tonen schudden de namen zó 
uit hun mouw.
En of Sandevoerde nu 700 jaar 
of misschien wel 1000 jaar 
bestaat? Ik zal er niet 
over twisten! Wel ben 
ik bijzonder trots dat ik 
met mijn bijnaam tot 
de Zandvoortse adel 
behoor.

Volgens mij… 
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Toeristenbelasting gaat omhoog: 

“AUf WIEDERSEHEN”

Zondag Ludieke Solexrace

Oudste tv van Nederland

Komende zondag is vanaf 18.30 uur de Haltestraat weer 
het domein voor de Solexracers. Onder de naam ‘Ludieke 
Holland Casino Solexrace’ zullen er weer twee manches 
van een half uur verreden worden. Het franse fietsje met 
hulpmotor is, voornamelijk als ludiek voertuig, vandaag de 
dag nog steeds in gebruik.

De oudste nog werkende tv staat in Zandvoort. Dat bericht 
kreeg de Zandvoortse Courant vorige week via de e-mail 
aangereikt. Het is een originele Baird Televisor uit 1930 en 
hij is van, hoe kan het eigenlijk anders, Jelle Attema.

Vol trots meldde Attema dat 
hij gereageerd heeft op een 
oproep in het blad Totaal TV, 
dat op zoek was naar de oud-
ste, nog werkende televisie in 
Nederland. “Ik las het artikel 
en herinnerde mij ineens dat 
ergens bij mijn moeder zo 
een apparaat moest staan. 
Na wat gezoek vond ik het 
en het werkte ook nog!”, zei 
de verzamelaar tegen de 
Zandvoortse Courant. Attema 
krijgt als prijs het modernste 
tv-toestel dat nu te koop is, 
een Sony 3D TV met een 40 
inch beeldscherm.

Aan het blad Totaal TV legde 
Attema uit hoe hij in het bezit 
van het toestel is gekomen. 
“De Brit John Logie Baird 
slaagde er in 1928 in om beeld 
op een 78-toeren plaat 
vast te leggen. Vanaf 
1929 kreeg hij van de 
BBC toestemming om 
uitzendingen te ver-
zorgen. Het beeld-
scherm was slechts 
3x7 centimeter, was 
zeer onscherp maar 
zorgde wel voor een 
sensatie. Het tv-kij-
ken was geboren. 
Het apparaat was 
ook in Nederland 
te koop maar dat 
koste een bom 
duiten: 360 gul-

den, een waar kapitaal toen. 
Mijn opa wist, met de hulp 
van een aantal radioamateurs 
zo een apparaat in elkaar te 
knutselen en het belande uit-
eindelijk in de garage van mijn 
moeder”, vertelt hij. Het is wat 
ingewikkeld om de techniek 
hier uit te leggen maar het 
werkte in ieder geval met de 
zogenaamde Nipkov-schijf, 
waarnaar de jaarlijkse prijs 
voor de beeldjournalistiek is 
vernoemd.

Het toestel zal vanaf donder-
dag 26 augustus in de etalage 
van Foto Menno Gorter aan 
de Grote Krocht te bewonde-
ren zijn. Leuk detail: Attema 
wint een 3D tv maar vlak voor 
zijn dood in 1946 was dezelf-
de Baird bezig om ook een 3D 

toestel te ontwikkelen.

Gestreden zal worden om 
de schitterende en felbe-
geerde trofee. Het is niet 
de bedoeling dat de snel-
ste Solex wint maar er zal 
uitsluitend op originaliteit 
gejureerd worden. Toch 
zijn er ook prijzen te win-
nen voor degene die na 
het luiden van de bel als 
eerste over de meet komt. 
De finish is rond 20.00 uur, 
waarna de prijs uitgereikt 
zal worden. Deelname aan 
de Ludieke Holland Casino 
Solexrace is gratis. Mocht u 
niet in het bezit zijn van een 
Solex, dan kunt u die voor  
€ 35 per manche huren bij 
de organisator Arlan Berg, 
tel. 06-23262626.

Collecteur Jelle Attema en zijn tv uit 1930

De deelnemers hebben de grootste lol
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colofon

Strandpaviljoen Boom 11
te Zandvoort
Tel.023-5717580

Op onze ouderwetse manier
Goulashsoep - 3 soorten vlees - Palacinka of

Vissoep - Zeebaarsfilet - Palacinka 

€10,50
Als brunch, lunch of diner. De gehele week door.

Graag tot ziens, fam. Boom

www.zandvoortsecourant.nl
Bezoek regelmatig de website van de zandvoortse courant voor

de laatste nieuwtjes

de actuele evenementen agenda

het opgeven van uw tip of opmerking

het opgeven van uw zandkorrel of spotlight

het aanvragen van uw zandvoortPas 

het zoeken in het digitale archief van oude zandvoortse couranten

het doorgeven van een bezorgklacht

STUDIO 118 CONNY LODEWIJK & CREW 
NA EEN OVERWELDIGEND SUCCES 
VAN DE DANS UITVOERING VELSEN
 STARTEN WIJ NIEUWE CURSUSSEN: 

PREBALLET vanaf 4jaar • KLASSIEKBALLET • K.3 DANCE
STREETDANCE KIDS • STREETDANCE/ HIPHOP • MOTHERS JAZZDANCE (NIEUW)

HIPHOP BOYS & GIRLS • BREAKDANCE BOYS • POPPING

NU AANMELDEN VOOR HET NIEUWE SEIZOEN.
GRATIS PROEFLES 

STUDIO ADRES:FLEMINGSTRAAT 55 ZANDVOORT
0235712598/ 0650425028

BY CHRIS KUIN

Naast onze à la carte kaart :
 driegangen menu voor € 29,50 

Dun gesneden runderlende 
met mosterddille dressing

of
Zalmtartaar met crème fraiche, 

dille en kappertjes
iii

Entrecote met pepersaus
of

Blackened meervalfilet 
met honingtijm saus

iii

Omgekeerde Dame Blanche

Dinsdag gesloten

Zeestraat 36,  2042 LC  Zandvoort
023-5736680

www.restauranthugoos.nl 

 

 

 

 

Seniorenmenu: € 7,00 
Ma 14-09-09  Gebakken tartaar met gebakken aardappelen en spinazie 

Di 15-09-09  Kibbeling met frites, sla en sausjes 

Wo 16-09-09  Macaroni met een gebakken ei 

Do 17-09-09 Andijvie stamppot met een bal gehakt 

Vr 18-09-09  Vissticks met frites, doperwten en wortelen 

Za 19-09-09  Nasischotel met 1 stokje saté en een gebakken ei 

Zo 20-09-09  Kippotje met frites en sla 

Ma 21-09-09  Gebakken lever met aardappelpuree en rode kool 

Di 22-09-09  Scholfilet met gebakken aardappelen en wortelen 

Wo 23-09-09 Hutspot met warme worst en gebakken spek 

Do 24-09-09  Schnitzel met frites en witlof 

Vr 25-09-09 Gestoofde kabeljauw met aardappelpuree en bloemkool 

Za 26-09-09  Kippenbout met frites en sla 

Zo 27-09-09  Bal gehakt met gebakken aardappelen en bloemkool 

Bestellen voor 11.00 en bezorgd tussen 12.00 en 14.00 uur of eventueel tussen 16.00 en 
17.30 uur.  U kunt ook een plaatsje reserveren in ons restaurant om gebruik te maken 
van het seniorenmenu. Bent u in bezit van de ZandvoortPas, dan krijgt u een toetje 
gratis. 

Brasserie restaurant Harocamo 

Kerkstraat 14  |  023-5712102 

Geen zin om te kokkerellen? Gewoon Harocamo even bellen!
Wij bezorgen voor ieder wat wils, zoals broodjes, saté, 
spareribs, diverse visgerechten of een uitgebreid diner.
U kunt het zo gek niet bedenken!

Let op: Wij bezorgen gratis!
Ook de seniorenmenu’s à € 7,-- en de daghap à € 10,--

  Bel: 5712102 
  kijk voor meer info:
  www.harocamo.nl 

Brasserie restaurant Harocamo 
Kerkstraat 14, 2042 JE Zandvoort
Geopend van 9.00 tot 22.00 uur

Zaterdag 28 augustus

Live music op
buitenpodium

Van Kessel Live

Yanks Saloon
Dorpsplein 2

Protestantse gem. Zandvoort
10.00 uur ds. D.C. Nicolai 

RK Parochie St. Agatha
10.30 uur pastor D. Duijves

RK Parochie Antonius & Paulus
10.30 uur pastor C. van Polvliet

Taizédienst
Vrijdag 3 september in de Protestantse kerk 
van 19.00 tot 20.00 uur

kerkdiensten - a.s. zondag 
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Toch makkelijk dat je wekelijks een van de rolemmers langs de 
weg zet, en dat die hupsakee! wordt geleegd.  52 keer per jaar, 
in weer en wind.
U helpt de vuilnisman enorm als u de bak niet in z’n eentje aan-
biedt maar consequent per 2, 4 of 6 plaatst naast de bakken van 
de buren. Altijd met het handvat naar de weg gekeerd. De vuil-
niswagen verwerkt ze het liefst met twee tegelijk. Als iedereen 
zo meewerkt gaat het legen veel sneller, efficiënter en handiger. 
Alvast bedankt namens de ophaaldienst.
Voor meer info: bel de reinigingscontroleur 023-5740100.

ZANDVOORT SCHOON!? 
gezellig samen in de vuilniswagen!

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)

Laat de bus maar komen

Soms zie je grappige situa-
ties die vragen om een foto. 
Al een poosje loop ik langs 
een plekje in Zandvoort 
waar een bushalte staat op-
geslagen, intussen is er ook 
een luie bank in het hokje 
geplaatst. Het zou toch su-
per zijn om zo luxe op een 
bus te wachten! Dan ga je 
met plezier met het open-
baar vervoer. Er is nog geen 
patent op het ontwerp.

Pubquiz
Tijdens het WK voetbal was 
er al een voorproefje bij 
café Koper met ‘Pubquizen’. 
Het viel zo goed in de smaak 
dat de uitbaters vanaf nu 
elke maand een quiz met 
vragen over uiteenlopende 
onderwerpen organiseert. 
Met ondermeer als on-
derwerp: politiek, sport, 
geschiedenis, muziek. De 
Pubquiz wordt gespeeld 
door teams van 2 tot 6 per-
sonen. Elke team krijgt een 
eigen antwoordapparaatje 
(Quizzer) waarmee het de 
juiste antwoord kan intoet-
sen. De quiz wordt getoond 
op groot beeld en per vraag 
is te zien welk team aan 
kop gaat. De presentatie is 
in handen van onze verslag-
gever Joop van Nes jr. De in-
schrijving is € 2,50 p.p. en er 
zijn leuke prijzen te winnen!

Burendag 2010
Een buurtontbijt? Een 
buurt hulpcentrale? Een 
puzzeltocht? Of een buurt-
modeshow? Heb jij een 
goed idee voor de buurt? 
Op 25 september wordt 

voor de vijfde keer de na-
tionale Burendag ge-
organiseerd. Op deze 
dag komen honderd-
duizenden mensen in 
actie voor hun buurt. 
Dit jaar is het thema 
'een goed idee voor de 
buurt'. Voor elk goed 
idee stelt het Oranje 

Fonds € 500 beschikbaar 
om het uit te voeren op 
Burendag! Dus heeft u 
een goed idee? Ga dan snel 
naar burendag.nl en vraag 
een bijdrage aan. 

Haringstrippenkaarten

Vorige week zaterdag 
zag Patrick Berg van de 
Zeemeermin zijn grootste 
droomwens in vervulling 
gaan. Tijdens het SBS6-
programma Zater dag-
avondshow, kreeg hij van 
Beau van Erven Doorens en 
Marc-Marie Huijbregt een 
echte strippenkaartstem-
pelmachine overhandigd. 
De machine is bedoeld 
om zijn haringstrippen-
kaarten, die korting ge-
ven op een haring, af te 
stempelen. Net als in het 
openbaar vervoer. Berg 
had al zijn personeel mee-
genomen naar de studio, 
waar zij een uur voor de 
uitzending gezamenlijk 
100 haringen hebben 
schoongemaakt om uit 
te delen aan het publiek. 
De uitzending is terug te 
kijken op www.sbs6.nl. Ga 
naar ‘uitzendig gemist’ en 
‘De Zaterdagavondshow’, 
vanaf de 34e minuut is 
Berg in beeld.

Kunstenaars 
voor Pakistan
Leden van BKZandvoort zijn 
een actie gestart om geld 
voor het door overstromin-
gen getroffen gebied in 
Pakistan te helpen. Deze 
ramp is van zo een enorme 
omvang dat het niet meer te 
bevatten is wat er daar met 
4 miljoen mensen in nood 
aan het gebeuren is. Niet 
alleen nu maar zeker in de 
toekomst is veel hulp nodig. 
Komende zondag gaan de 
kunstenaars kunst verkopen 
rondom het grote beeld op 
de Rotonde. De opbrengst 
is volledig bestemd voor 
‘Help Pakistan’ maar u kunt 
natuurlijk ook direct storten 
op giro 555. Zandvoort nu 
eens meer dan alleen maar 
strand, zon en zee maar op 
kleine schaal ook hulpvaar-
dig, vinden de initiatiefne-
mers. Alle medewerking is 
overigens welkom.

Oude mobieltjes
Het goede doel waar 
Spinning on the Beach 
2010 zich dit jaar voor inzet 
is Stichting Opkikker. deze 
stichting zorgt dat langdu-
rige zieke kinderen samen 
met het gezin een dag alle 
ellende kunnen vergeten. 
Om nog meer geld in te 
zamelen heeft de Stichting 
nog een andere actie waar 
Spinning on the Beach ook 
medewerking aan verleend. 
Voor elk (oud) mobiel-
tje ontvangt de Stichting 
Opkikker € 3,50. De op-
brengst van deze actie 
wordt volledig besteed aan 
de doelstelling. Tijdens het 
evenement op zaterdag 28 
augustus plaatst Spinning 
on the Beach twee dozen 
op het terras van strand-
paviljoen Nautique waarin 
u uw oude mobieltjes kunt 
deponeren. Zo kunt u zon-
der mee te fietsen ook het 
goede doel ondersteunen.

Vakantieplezier zorgt 
voor aparte advertentie

Huig ‘Bonnie’ Molenaar van strandpaviljoen Thalassa liet 
vorige week een paginagrote advertentie in deze krant 
plaatsen. Velen vroegen zich af waarvoor hij dat deed en 
snapten de context niet. De Zandvoortse Courant ging het 
hem vragen. 

Als Huig op zijn praatstoel 
gaat zitten, komt men voor-
lopig niet van hem af. Altijd 
positief over Zandvoort en 
kijkend naar de toekomst om 
zijn ding te verbeteren, zit 
hem in zijn bloed. We zullen 
dus zijn lange verhaal, met 
veel details en met passie ge-
bracht, helaas wat in moeten 
korten.

De week voorafgaande aan 
de advertentie was het niet 
al te denderend weer, maar 
zoals altijd kan de aimabele 
Molenaar niet stilzitten, er is 
immers altijd wel wat te doen 
op het strand. Zo was hij op 
een dag met zijn tractor aan 
het werk toen hij twee jonge-
tjes met een volwassene op 
de bank zag staan, de klein-
tjes met een schep in de hand. 
“Mijn kinderhart ging open 

toen ik ze met de schepjes 
een cirkel zag maken waarna 
ze verwoed aan het scheppen 
gingen. Ik stopte en vroeg wat 
ze gingen doen. ‘Een berg ma-
ken meneer, want het water 
komt omhoog’, was hun ant-
woord. Toen ik aan de volwas-
sene vroeg of hij niet mee wil-
de helpen antwoorde hij dat 
hij de opa was en alleen 
maar op moest passen. 
Ik ben toen een bats 
(schep, red.) gaan ha-
len, heb hem die in 
de hand gedrukt en 
gezegd dat hij zich 
uit kon leven, het-
geen hij deed. Dit 
was het begin van 
een aantal dagen 
dat ze met z’n 
drieën steeds 
weer kwamen 
en steeds meer lol 

kregen. Op een gegeven mo-
ment heb ik ze zelfs geholpen 
door met de tractor een berg 
zand neer te leggen, dat was 
voor die knapen het einde. Op 
de laatste dag heb ik, voordat 
ze kwamen, een grote berg 
geschept met een bordje dat 
je op de top Engeland kon zien 
en wat denk je? Ze zagen het 
natuurlijk ook. Deze knulletjes, 
uit het oosten van het land, 
hebben de vakantie van hun 
leven gehad en door een paar 
simpele dingen heb ik ze het 
‘Zandvoortgevoel’ gegeven”, 
zegt Huig vol trots.

“Met de advertentie wil ik 
aantonen dat Zandvoort leeft 
en dat we met z’n allen achter 
ons product moeten blijven 
staan. Dan worden we weer 
de mooiste badplaats van 
Nederland!”, sluit de positivo 
af. De ansichtkaart die in de 
advertentie stond, was een 
bedankje aan Huig voor de ge-
weldige tijd die de twee kleine 
knaapjes in Zandvoort heb-

ben doorgebracht.

Huig Molenaar van Thalassa



OPEN HUIS CURSUSSEN 
vrijdag 3 september 16.00 – 20.00 uur

Tijdens de Pluspunt Open dag kunt u actief  
kennis maken met een deel van het cursusaanbod. 

Er zijn veel docenten aanwezig.

Tevens kunt u deze middag kennis maken met BSO de Boomhut.
U kunt binnenlopen en rondkijken maar ook een praatje maken  

met de pedagogisch medewerkers.

De tienerruimte Chill-Out is deze middag open.
Ook ouders zijn welkom om kennis te maken met de medewerkers  

van de Chill-Out die de activiteiten organiseren en uitvoeren  
zoals bijvoorbeld de maandelijkse tienerdisco en het zomerkamp.

Peuters in beweging

Zelf kleding maken

Improvisatie toneel
Spreken in het openbaar

Spaans 

Kinder computercursussen

Senioren computercursussen

Schermen voor kinderen

Aquarelleren Omgaan met hyperventilatie

Intuïtief tekenen en schilderen

Numerologie
Pimp your bike (fiets reparatie)

Klussen voor vrouwen

Cooking 4 Kids

Faalangst training

Engels

Sociale vaardigheidtrainingen

Boetseren en Beeldhouwen

Open Atelier

Flemingstraat 55
info: 023-5740330

www.pluspuntzandvoort.nl
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evenementen agenda

28 Spinning on the beach - Bij club Nautique, 
 12.00-20.00 uur

28 Goodbye summer festival - Centrum Zandvoort, 
 20.00 – 00.00 uur

28 Spettacolo Sportivo - Italiaans autosportevenement, 
 Circuit Park Zandvoort 

28-8 Kunst met een grote K - Laatste dag 
 van de expositie 'Op golven van muziek'. 
 Agathakerk, 14.00 tot 17.00 uur 

29 Solexrace - Centrum Zandvoort, aanvang 18.00 uur

29 Beauty Beach Event - Beach Club Tien, 
 17.00 - 24.00 uur

29 Paranormale strandbeurs - Paviljoen Meijer 
 aan zee (16), 11.00-17.00 uur

29 Muziekpaviljoen - Edatnight.com, 13.30 – 16.00 uur

30 Zwemvierdaagse - Maandag t/m vrijdag, 
 vanaf 18.00 uur, Sunparks

31 “Typisch Toon” - ANBO Zandvoort geeft een 
 presentatie over het werk en leven van Toon 

Hermans. Gemeenschapshuis, aanvang 14.30 uur

Augustus

VVV Zandvoort: 7 dagen per week geopend!

Veel dorpsgenoten zijn of gaan binnenkort met vakan-
tie. Sommige in eigen land, anderen (heel) ver weg. In 
een korte serie vragen wij wekelijks een dorpsgenoot 
naar zijn of haar vakantie-ervaring.

Hoe was  
de vakantie? 
De vakantie vonden 
wij superleuk om-
dat er wel 5 zwem-
baden waren, het 
erg mooi weer was 
en omdat we veel 
vriendjes hebben 
gemaakt. Ook de 
miniclub was erg gezellig. 

Leukste ervaring?  
Wij zijn in een dierenwinkel geweest in Las 
Palmas, in de oude wijk La Vegueta. Daar heb-
ben we kuikentjes vastgehouden en geaait, maar 
ook schildpadden en een leguaan. In La Vegueta 
waren erg leuke straatjes.  

Deze rubriek is mede mogelijk gemaakt door: 

welkom thuis!

Wie : Loïs en Audrey Brabander
Bestemming : Dunas Suites, Maspalomas, 
  Gran Canaria in Spanje
Vakantieperiode : 10 t/m 31 juli

Culinair feest in Zandvoort massaal bezocht
Iedereen die van lekker eten houdt, en wie is dat eigen-
lijk niet, is afgelopen weekend volledig aan zijn trekken 
gekomen. Zandvoort liep massaal uit voor Culinair Zand-
voort. Drie dagen lang werd het evenement vooral door 
heel veel dorpsgenoten bezocht, waardoor het voor velen 
ook een weerzien van bekenden was. 

Culinair Zandvoort, dat 
voortvloeit uit J&K Culinair 
van vorig jaar, had zich ten 
aanzien van die editie dui-
delijk verbeterd. Waar het 
vorig jaar nog even de kat 
uit de boom kijken was, 
werd nu volop uitgepakt 
door de Zandvoortse hore-
caondernemers! Ook de or-
ganisatie had het afgelopen 
jaar zeker niet stil gezeten, 
hetgeen overduidelijk in de 
nieuwe bartent tot uiting 
kwam. 

Van oesters tot ossenhaas 

en van vitello tonato tot 
gamba’s (in allerlei maten), 
van Angus Beef tot tzatziki 
en van chocolade en pan-
nenkoeken tot de beste kof-
fie die men zich maar kan 
wensen (en dan natuurlijk 
alles daartussen in). Met al 
dat culinaire geweld werden 
de lekkerbekken in grote ge-
tale naar het sfeervolle, aan-
geklede Gasthuisplein gelokt. 
Dat plein leent zich overigens 
uitermate goed voor dit eve-
nement. 

Carpaccio, mosselen, bier, 

lasagne, zarzuela, St. Jacobs-
schelpen, frisdranken, paella, 
verfijnde wijnen en ‘bub-
beltjes’ wijn, het was bijna 
niet aan te slepen. Vooral de 
‘nieuwkomers’ wisten bijna 
niet wat ze overkwam, maar 
ook de ‘routiniers’ van vorig 
jaar stonden bijkans te knip-
peren met hun ogen, waarna 
er hard aan de slag werd ge-
gaan. 

Vrijdag begon al 'heftig'. Al 
rond 17.30 uur, slechts een 
half uur na opening van 
Culinair Zandvoort, liep het 
plein al vol. Vorig jaar, toen 
dezelfde situatie ontstond 
en er rijen wachtenden zich 
vormden, was er een beetje 
een probleem met de tijd van 
serveren van de gerechten. 
Nu duidelijk niet. Door meer 
medewerkers in te huren 
werden snel en geroutineerd 

de hongerige magen op 
professionele wijze gevuld 
en een ieder tot tevreden 
gasten gemaakt. 

Zaterdag bracht dezelfde 
beelden als een dag ervoor 
maar iedereen hield zijn 
hart vast voor de zondag. 
Niet al te beste weersver-
wachtingen waren hier de-
bet aan. Gelukkig voor alle 
gastronomen en de organi-
satie bleef het bij wat lichte 
spatten. Het feest duurde 
tot sluitingstijd, en dat tijd-
stip komt altijd veel te vroeg, 
in volle hevigheid voort. 

We kunnen bijna niet wach-
ten tot volgend jaar want 
editie drie zal er zeker ko-
men. Op de website www.
zandvoortphoto.nl vindt u 
een fotoverslag van het cu-
linaire weekend.
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Krant niet ontvangen? Bel vrijdagmiddag 06-1139 1478
of mail: info@zvo-verspreiders.nl

Karim en Mo
www.autobedrijfkarimo.nl

Curiestraat 10, 2041 CD Zandvoort T. 023-5733792
F. 023-5733793 E. autobedrijfkarimo@planet.nl

Onderhoud en reparatie alle merken
Occasions in - en verkoop

APK

Zondag 29 augustus
Paranormale strandbeurs

Geopend van 11.00 tot 17.00 uur
Entree € 4,50

Doorlopend lezingen

Paviljoen 16/Meyer aan Zee
Boulevard Barnaart te ZANDVOORT

(ter hoogte van het Palace Hotel)
Verdere info:www.mooyspiritcentrum.nl

Drs. Jani is in de salon aanwezig op 1 september van 10-21uur
Bel voor een afspraak 06-43049362

Vriendinnenkorting!
Kom met zijn tweetjes en
degene met de goedkoopste
behandeling ontvangt 25% korting!

Actie: THE LIQUID FACELIFT van € 2650,- voor € 1950,-
Met Radiesse Dermal Filter

Tel:023-5735002 – ma 13:00-18:00
di t/m vrij 9:00-18:00 za 9:00-17:00

De enige SCHOENMAKER
van Zandvoort is

te vinden op:
GROTE KROCHT 23

Zaterdag 28 augustus
12 uur, 13 uur, 14 uur, 15 uur
Locatie: Grote Krocht 20B, Zandvoort

organiseert Rosarito
4 mini modeshows om een indruk te krijgen 
van de nieuwe najaarscollectie.

Speciaal voor dit weekend!
Bij iedere 50 euro die u besteedt aan de 
nieuwe collectie, krijgt u een cadeaubon 
t.w.v. 5 euro!

70% korting op de gehele zomercollectie!

“Sporten houdt de geest 
jong en het lichaam vitaal”

www.sportinzandvoort.nl
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"Toeristenbelasting moet omhoog" Geslaagd buurtfeest in Oud Noord

Annie Poulisse moest uitvaren

Het college heeft plannen om de Toeristenbelasting (TB) 
op de overnachtingen te verhogen. Het tarief, nu € 1,50, 
moet volgens het college omhoog naar € 2. Vorige week 
donderdag heeft het college de logiesverstrekkende be-
drijven in Zandvoort daarvan op de hoogte gebracht. 

Voor de twaalfde maal organiseerden Peter Verswijveren, 
Bart Botschuijver en Lies Laarman een rommelmarkt met 
aansluitend een straatbarbecue in de Potgieterstraat, de 
Da Costastraat en het Ten Kateplantsoen. De verkopers 
waren al vroeg in de weer om hun spulletjes uit te stallen. 
Van 09.00 tot 15.00 uur konden de bezoekers zich voorzien 
van allerlei snuisterijen, de kleinsten konden een ritje in 
de draaimolen maken en de Braziliaanse band Samba Tula 
zorgde voor een vrolijke sfeer in de straten.

Maandagmiddag werd de bemanning van de Annie Pou-
lisse, de redboot van de KNRM station Zandvoort, gealar-
meerd. Voor de kust van Zandvoort zou een zeiljacht in 
problemen zijn geraakt. Bij de kustwacht was een SOS 
ontvangen.

Wethouder Gert Toonen 
gaf in de raadszaal tekst en 
uitleg aan een handjevol 
ondernemers. Hij legde uit 
dat het college voornemens 
is om de raad voor te stellen 
om de TB te verhogen naar 
€ 2 per persoon per nacht. 
Volgens hem is dat, gezien 
het zware economische weer 
dat aanstaande is, absoluut 
noodzakelijk.  De inkomsten 
voor de gemeente zouden 
daarmee stijgen en omdat de 
TB niet een doelbelasting is, 
de inkomsten via deze belas-
ting hoeven niet ten goede 
te komen aan het product 
waarover de belasting wordt 
geheven, kan dit geld ook 
voor andere zaken gebruikt 
worden.

Meer toerisme
Toonen legde ook uit dat de 
gemeente Zandvoort per jaar 
behoorlijk aan het bevorde-
ren van het toerisme uit-
geeft. Dat bedrag is gestegen 

Ondanks de grote evene-
menten dichtbij, zoals Culi-
nair Zandvoort, DTM en de 
Tweedaagse van Zand voort, 
is het afgelopen zaterdag 
gezellig druk geweest op de 
rommelmarkt. Het is ook al 
een aardige traditie aan het 
worden, dit Zandvoortse 

van € 250.000 een aantal 
jaren geleden, tot € 750.000 
nu. Dan staat er ook nog het 
Deltaplan Toerisme op de 
agenda, dat over vier jaar 
moet zorgen voor 250.000 
extra overnachtingen in het 
verblijfstoerisme op jaarba-
sis. Ook dit plan kost veel geld 
maar Zandvoort is bereid om 
deze ambitie te financieren.

Hoogte TB
De pensionhouders die 
aanwezig waren schrokken 
eigenlijk en waren het met 
de plannen van het college 
duidelijk oneens. Vooral de 
wat kleinere bedrijven ver-
wachten door de stijging 
inkomstenderving omdat, 
volgens een ondernemer, 
“de ‘arme’ gasten deze ver-
hoging niet kunnen betalen”. 
De wethouder werd met vra-
gen bestookt maar pareerde 
ze met verve. Onder andere 
toonde hij aan dat Zandvoort 
zeker niet in de top van de 

wijkfeest. Want een feest 
is het. Voornamelijk men-
sen uit de buurt doen mee, 
ofwel als verkoper met een 
kraampje, ofwel als bezoe-
ker van de markt. Maar de 
markt is in feite voor ieder-
een, benadrukte organisator 
Verswijveren.

Nederlandse gemeenten 
staat voor wat betreft de € 2
van de TB. Er zijn veel ge-
meenten die (veel) hoger 
zitten, maar er zijn er ook die 
lager zitten of die de TB zelfs 
hebben afgeschaft. 

Raad beslist 
Binnen drie jaar zou zelfs een 
tweede verhoging moeten 
volgen, vindt het college. Het 
argument dat er afgesproken 
is tussen de gemeente en 
de ondernemers om de TB 
slechts eens in de vijf jaar te 
verhogen, (“afspraken wor-
den met voeten getreden”), 
kreeg van de wethouder 
geen bijval. “Weliswaar is 
dat afgesproken maar nood 
breekt wetten. We kunnen 
niet anders”, zei hij. Wel 
meldde Toonen dat niet het 
college maar de raad in deze 
beslist. Het is aan de raad om 
in november, bij de begroting 
en belastingvoorstellen, om 
over dit collegevoorstel te 
beslissen. Het plan van het 
college om de betalingsmo-
gelijkheid van de TB te ver-
eenvoudigen liep wat stroef 
maar werd uiteindelijk wel 
door een meerderheid om-
armd.

Barbecue
Vanaf 18.00 uur kwamen 
140 mensen barbecuen in 
en rond de tenten die opge-
zet waren op het plantsoen, 
waarna men een dansje kon 
wagen op live muziek. Voor 
de rommelmarkt, barbecue 
en Straatspeeldag stelt de 
gemeente Zandvoort subsi-
die beschikbaar. Daarnaast 
zijn de vrijwilligers, die onder 
andere meehelpen met het 
opbouwen en afbreken van 
de tenten, natuurlijk onmis-
baar tijdens zo’n buurtfeest.

Straatspeeldag 
De jaarlijkse Straatspeeldag, 
die normaal gesproken de 
zondag na de rommelmarkt 
plaatsvindt, wordt nu gehou-
den op zondag 26 septem-
ber. Deze dag is voor alle 
kinderen uit Zandvoort. Als 
je komt, trek iets aan wat 
nat kan en mag worden, 
want het eerste Zandvoorts 
Kampioenschap Buikglijden 
op de buikglijbaan staat op 
het programma! Kijk voor 
meer informatie over de 
evenementen in Oud-Noord 
op http://soentje-oudnoord.
webs.com.

Nu was dat niet zo bijzon-
der want op dat moment 
stond er een storm, wind-
kracht 9, uit het zuidwes-
ten. Geen pretje dus om 
het water op te gaan. Toch 
gingen deze koene red-
ders de zee op om hulp te 
verlenen. Naar verluid was 
het een zeiljacht met aan 
boord onder andere een 
baby en twee volwassenen. 
Wat het zeiljacht met dit 
weer daar zocht is nog een 
raadsel. Wellicht wilde de 
schipper naar de uittocht 
van Sail bij IJmuiden varen 
om dat spektakel van nabij 
te kunnen volgen. Het is tot 
nu toe niet bekend of het 
zeiljacht is aangetroffen en 
zo ja, wat er verder mee is 
gebeurd. 

Drukte op de rommelmarkt in Oud Noord

De Annie Poulisse trotseert de hoge golfslag

Er is meer in het leven dan tempo maken
In ons jachtig bestaan is yoga een goede manier om rust en ontspanning toe te laten. 
Daarom is yoga de laatste jaren zo populair. Om mensen kennis te laten maken met deze 
vorm van ontspanning organiseert Bianca Zeijderveld van Ayurvedic Touch op 4 septem-
ber een open dag.

door Nel Kerkman

Dit jaar is Bianca Zeijderveld 
met haar yogalessen in 
Zandvoort succesvol ge-
start en er  is nog plaats in 
de lopende klassen op de 
dinsdag- en donderdag-
avond, tijden: 19.00 of 20.45 
uur. De open dag wordt van 
09.00 tot 12.15 uur gehou-
den in het Jeugdhuis achter 
de Protestantse kerk, waar 
vanaf 1 september ook de 
yogalessen worden gegeven.

Mensen die onbekend zijn 
met yoga hebben vaak 
het idee dat het bij yoga 

vooral draait om het doen 
van gecompliceerde en on-
gemakkelijke lichamelijke 
oefeningen. Het tegendeel 
is waar. Natuurlijk zijn er 
veel asana's (oefeningen) 
waarvoor de nodige kracht 
en lenigheid nodig is, maar 
wie begint met yoga merkt 
al snel dat de meeste klas-
sieke oefeningen tamelijk 
eenvoudig en goed zijn uit te 
voeren. Yoga is voor iedereen 
toegankelijk. 

Open dag
Op de open dag is er veel 
informatie over yoga, de yo-
gareis van 13 juni volgend 

jaar en bovendien over de 
heerlijke ontspannende 
Ayurvedische massage. 
Bonus voor yogaleden: zij 
krijgen bij een volle 10-rit-
tenkaart een korting van € 
5 op de massage van 1 uur. 
Tijdens de open dag kunt u 
zich direct inschrijven en bij 
aankoop van een 10-ritten-
kaart krijgt u een yogales ca-
deau. Voor de open dag gaat 
de zaal om 09.00 uur open 
en de 1e proefles zal van 9.30 
uur tot 10.15 uur worden ge-
geven. De 2e proefles is tus-
sen 11.00 uur en 11.45 uur. 
Meer info kunt u krijgen via: 
www.ayurvedictouch.nl.
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ZANDKORRELS

ZANDKORRELS INVULBON
Met ZandvoortPas korting op een zandkorrel

Particuliere zandkorrel €7,50
Met ZandvoortPas €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 zandkorrel €12,50 (excl.BTW)
Met ZandvoortPas €10,-
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, Kleine Krocht 2
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 verkeerde of onjuiste inhoud 
van Zandkorrels. Zet- en typefouten voorbehouden. 

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

VAN AACKEN 
GLASZETTERSBEDRIJf 
levering en plaatsing alle glassoorten.

NU OOK:
vernieuwen kozijnen & schilderwerk.

vrijblijvende offerte!
023-5720480 / 06-41374921
e-mail: aacken@kpnmail.nl

Behang- en 
schildersbedrijf 
Arnold Nijkamp 
Tel/Fax 571 31 72 

Mobiel 06-54 264 259 
Voor al uw behang-, 

wit- en schilders-
werkzaamheden 

www.arnoldnijkamp.nl 
.........................................................

Autobedrijf Trade Ard. 
Lid BOVAG en NAP. 

Max Planckstraat 44, 
tel. 5730519 / 
06-53498304 

www.trade-ard.nl
.........................................................

Auto kopen 
of verkopen? 

Een dure reparatie, 
onderhoudsbeurt, 

APK of schade?
Het kan altijd goedkoper!! 

Bel Patrick van Kessel 
06-55383624 

of kijk op  
www.autoverkoper.nu

.........................................................
L. Paap medische 

hulpmiddelen.
o.a. BRACES, 

VERBANDPANTOffELS, 
DECUBITUS PREVENTIE.
Bel voor een afspraak bij 

u thuis: 06-51815360.
Inloopspreekuur: 

maandag 9.00- 12.30 
Flemingsstraat 
55 (Pluspunt)

.........................................................
Het Pakhuis, 

een kring  loopwinkel 
waar van alles te koop is! 

Van serviezen en
 glaswerk tot meubels 

en van kleding tot boeken. 
De winkel is geopend 

op don-vrij-zat 10-17 uur. 
Info: 06 - 53693409

Noorderduinweg 48,  
(Corodex)

Zandvoort.
.........................................................

Leuke naailessen 
voor beginners. 

Op ma. en di. ochtend. 
We maken elke les 

iets leuks. Incl. materiaal 
en gebr. naaimachine. 

Start 30 en 31 aug. 
Info: Marie,

 5718042

Er kan er maar 1 
de goedkoopste zijn! 

dierenvoeding-
vooreenprikkie.nl 

Al uw dierenbenodigd-
heden voor bodemprijzen. 

Kijk op de website 
of bel 023-5738808, 
open 7 dagen p/w. 
De Dierenwinkel 

van Zandvoort
.........................................................

Ik ben het licht 
voor de wereld. 

Wie mij volgt loopt nooit 
meer in de duisternis, maar 
heeft licht dat leven geeft. 

-- 
Johannes 8:12

.........................................................
Hulp gezocht. 

Pension in Zandvoort 
zoekt poetsvrouw/

kamermeisje 
voor tenminste 2 maal 

in de week 
(maandag en woensdag). 

Bel 023-5730457
.........................................................

Te huur: 
2 kamerappartement 
met tuin. Vakantieflat 

De Schelp. Ca. 800,- 
p.mnd. incl. 

Tel. 06-10091892
.........................................................

Te koop: 
Prachtfiets van Blokker. 

Met garantie en krat.
€ 160,-. 

Tel. 5718295
.........................................................

Naailes groep 
op maandagavond. 

Ik sta u bij met hulp en 
advies. Start 30 aug. 

max. 5 pers. per groep. 
Naaimachines aanwezig. 

Info: Marie, 5718042 
of marienaailes@ziggo.nl

.........................................................
Gefeliciteerd 
frans Vossen

90 jaar
.........................................................

Te huur: 
gemeub. 2-kamerap-

partement, voor 1 werkend 
persoon, tot 1 juli 2011.

 € 550 per maand,
 incl. G/W/L/Internet. 

Tel. 5715772

Als bloemen 
konden spreken…..

Specialist voor al uw bloemwerken.

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

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

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

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

APK KEURING
Alle merken vanaf € 29,-

vraag naar de voorwaarden

Bij grote beurt gratis!

Nu aanmelden voor nieuwe cursussen:
Stijldansen – Ballroom – Latin American

Dagelijks inschrijven 
van ma. t/m vr. 17-20 uur aan de zaal

Voor jongeren en ouderen gratis proefles

www.dansschoolrobdolderman.nl | Tel. 0621 590 520
adres dansschool: de KrochT | GroTe KrochT 41
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C U L T U U R
Kom kijken naar  'Voetlicht' 

in Zandvoorts Museum

Orgelconcert in Protestantse kerk

Super sterren bij super concert

Afgelopen zaterdag werd in het Zandvoorts Museum de 
tentoonstelling Voetlicht geopend.  Met 2- en 3-dimen-
sionale opvallende uitingen, samengevat in een tweetal 
ruimtes in het museum, laten de leden van de Beeldende 
Kunstenaars Zandvoort (BKZandvoort) hun visie zien van 
het woord voetlicht.  Interessant en intrigerend.  In ieder 
geval tot en met 5 oktober te bewonderen. 

Zondag 29 augustus is er weer een orgelconcert in de 
Protestantse kerk. Dan zal Cees Verschoor het orgel be-
spelen. Daarbij wordt hij begeleid door saxofonist Hans 
Boetje. Al zeven jaar lang werken zij enthousiast als het 
duo ‘Organsax’ aan een klassiek programma dat past bij 
deze bezetting.

Afgelopen zondag vierde de stichting Classic Concerts haar 
tweede lustrum met een jubileumconcert in de Protestant-
se kerk, en ze hebben het geweten ook. Ver voor aanvang 
stond er al een rij mensen tot dik op het Kerkplein, en wel 
vier tot vijf rotten dik! De kerk was dan ook zo goed als 
stampvol, slechts een handjevol gereserveerde plaatsen 
bleven leeg.

Pratend met kunstenaars en 
hun twee- of driedimensio-
nale ‘producten’, komt al snel 
het probleem ter sprake om 
die altijd unieke producten 
ook bij een groot publiek be-
kend te maken. Want alleen 

door Joop van Nes jr.

En wat een sterren hadden 
Peter tromp en zijn bestuur 
gecontracteerd. Niemand 
minder dan de wereldster 
Emmy Verheij en haar en-
semble Camerata Antonio 
Lucio waren naar Zandvoort 
gekomen om het feest groots 
luister bij te zetten. In hun 
kielzog kwam ook Joep van 
Beijnum mee, een protegé 
van de grote Verheij. Deze 
jongeman, want hij is iets 
meer dan 5 turven hoog en 
pas dertien jaar, is een werke-
lijk aanstormend talent voor 
de wereldbühne. Hij was net 
iets groter dan een viool toen 
hij al les kreeg, namelijk vijf 
jaar, en in die tussentijd heeft 
hij het een en ander van zich 
laten horen. Vooral tijdens het 
Prinses Christina Concours 
2010 waren de juryleden 
bijna lyrisch van hem en hij 
won dan ook de regionale fi-
nale in Rotterdam en de lan-
delijke daarna. Van Beijnum  
krijgt les van Julia Veerling in 
Amsterdam en tegenwoordig 
ook van Jeroen de Groot. En 
waar blijft Emmy Verheij dan? 
Welnu daar volgt hij ‘simpel-
weg’ een Masterclass. Maar 
ook de grote meester van 
Nederland Herman Krebbers 
heeft zich ook al met hem 
bemoeid. Naast zijn muziek-
arbeid houdt de 13 jarige ook 

dan is er kans op belangstel-
ling en verkoop.  Iets over het 
voetlicht brengen, betekent 
ook iets onder de aandacht 
brengen. En dat ‘voetlicht’ 
inspireerde weer een groot 
aantal kunstenaars tot een 

van sport en van tekenen en 
hij volgt zijn schoollessen 
aan het Minkema College in 
Woerden.

Deze grote kleine man liet 
in het Largo van Antonio 
Veracini zien wat hij in zijn 
mars heeft en dat is zeker 
niet gering. Een moeilijk 
stuk dat hij zonder bladmu-
ziek met verve bracht en dat 
toehoorders na afloop met 
een daverend applaus hono-
reerden. Van Beijnum werd 
zelfs terug op het podium 
geroepen. 

Daarvoor had Emmy Verheij 
al getoond dat zij nog steeds 
van wereldklasse is. Een 
prachtige Sonate in G gr.t. van 
Johann Sebastian Bach werd 
met bijna speels gemak ge-
bracht met uitzonderlijke be-
geleiding van de cellist Douw 
Fonda en Aart Bergwerff op 

bijzondere tentoonstelling 
in het Zandvoorts Museum.  

Sabine Huis heette namens 
het Zandvoorts Museum de 
vele aanwezige kunstenaars 
en belangstellenden van 
harte welkom. Voorzitter Udo 
Geisler van de BKZandvoort  
hield een krachtig pleidooi 
om met ‘voetlicht’ ook promo-
tioneel een brug te slaan tus-
sen belangstellende kopers 
en kunstenaars. Een unieke 
nieuwe gelegenheid om de 
algehele kunst- en cultuurbe-
leving binnen Zandvoort naar 
een hoger plan te tillen. Ook 
zeker een perfecte aanloop 
naar de jaarlijkse kunstroute 
onder de titel ‘KunstKracht’. 

Laat u verrassen door de vele 
verfrissende uitingen in de 
tentoonstelling ‘Voetlicht’. 
Het Zandvoorts Museum en 
de BKZandvoort nodigen u 
graag uit voor een bezoek. 
Het museum is van woens-
dag t/m zondag geopend van 
13.00 tot 17.00 uur.

De saxofoon is vooral door de 
lichte muziek bekend gewor-
den. Er is echter ook veel klas-
siek repertoire voor dit instru-
ment geschreven, echter maar 
weinig voor saxofoon en (kerk)
orgel. Beide instrumenten blij-
ken echter uitstekend bij elkaar 
te passen zowel in oudere mu-
ziekstukken van bijvoorbeeld 
Geminiani en Händ el als in de 
wat modernere werken van 
Rheinberger en Guil mant. Van 
de laatste twee componisten 
worden orgelcomposities ge-
speeld die speciaal voor deze 
combinatie zijn bewerkt. Er 
zal een gevarieerd klassiek 
programma van ongeveer een 
uur worden gebracht. Het con-
cert, dat om 15.00 uur begint, is 
gratis toegankelijk en aan het 
einde zal een openschaal col-
lectie gehouden worden.

het klavecimbel. Na de schit-
terende prestatie van Van 
Beijnum, speelden de beide 
tovenaars van de viool het 
zeer mooie Concert voor 2 
violen, eveneens van Bach. 
Het samenspel van Verheij 
en Van Beijnum kwam tot 
grote hoogte, waarbij de eer-
ste via oogcontact de ster in 
wording aanmoedigde. Zij 
klapte dan ook om het hardst 
en vol trots toen het stuk ten 
einde was.

Na de pauze een van de 
mooiste stukken die in de 
Barok geschreven zijn: de 
Vier Jaargetijden van de 
Italiaanse priester/com-
ponist Antonio Vivaldi en 
natuurlijk, hoe kan het ook 
anders, kwamen de soli van 
Emmy Verheij. Een adem-
loos luisterend Zandvoorts 
publiek werd helemaal in 
vervoering gebracht met 
het schitterende spel van de 
‘Grande Dame’, die perfect 
ondersteund werd door haar 
ensemble. 

Een concert van zeer hoog 
niveau, dit jubileumconcert 
van Classic Concerts. Na 
afloop werd iedereen nog 
getrakteerd op een hapje 
en een drankje en nu maar 
hopen dat de wens van Toos 
Bergen, voorafgaande aan 
het concert, werkelijkheid 
wordt. Zij wenste, als verjaar-
dagcadeautje voor de stich-
ting, minimaal een verdub-
beling van de Vrienden en 
donateurs van de stichting 
Classic Concerts. Meldt u zich 
ook aan, ze hebben het hard 
nodig. Meer hierover vindt u 
op www.classicconcerts.nl.  
Ik zeg: Doen!

Een van de kunstwerken die slaan op het thema ‘Voetlicht’

Cees Verschoor  en Hans Boetje

Een trotse Emmy Verheij met haar protegé

In de rij voor het jubileumconcert



Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week 

Medina Woninginrichters 

www.medina-woninginrichting.nl

023-531 78 40 
Haltestraat 56
2042 LP Zandvoort

Aanbieding voor de maand augustus: Quick Step laminaat 
gratis meten - 10% korting

(Vouw)gordijnen	 Tapijt
Vitrages	 Vinyl
Luxaflex	 Laminaat
Zonwering	 Parket

Wist u al dat wij weer 
de nieuwe collectie meubelen 

binnen hebben?
www.de-bode.nl

Pashouders 5% korting

 Hele maand augustus voor Pashouders:

Mager Rundergehakt
Heel kilo  € 5,95

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

TEGOEDBON 
VOOR 1 GRATIS 

ZANDKORREL

Bestel nu de ZandvoortPas 2010

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 vanaf 1 januari 2010 tot en  
met 31 december 2010.

Uw op naam gestelde ZandvoortPas 
wordt, tezamen met een welkomstkado, 
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.

Voor Pashouders:
10% korting op alle ritten
(behalve actieritten)
023-8885588

Cuvee Pierre Ponelle
Een- Liter- Lang- Lekker

In Rood, Wit en Rosé  Per fles:  Nu € 5,95
En Twee flessen:  Nu voor Slechts € 8,95

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

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

ZandvoortPas houders 10% korting

Speciale augustus actie: Ieder 2e overhemd

10 euro korting! 
m.u.v. afgeprijsde artikelen

Nu ook kostuums!

    Walk of Fame

Bakkerstraat 2A, Zandvoort - 023-5735902
Geopend van dinsdag t/m zondag 



Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week 

Algemeen:
Autobedrijf Zandvoort - K. Onnesstraat 
Taxicentrale fred Spronk - 023-8885588
Psychologiepraktijk Ab van der Neut - 
06-31393790

Winkeliers: 
Bruna Balkenende - Grote Krocht
Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht
Kaashuis Tromp - Grote Krocht
Slagerij Horneman - Grote Krocht
Slagerij Vreeburg - Haltestraat

Verzorging en vrije tijd: 
foto Menno Gorter - Grote Krocht
Massage bij Rosa - www.massagebijrosa.nl
Plony’s Haarwinkel - Kosterstraat
Toerkoop Reisbureau - Grote Krocht

Mode en trends: 
Belli E Ribelli Kinderkleding - Haltestraat
Bibi for Shoes - Kerkstraat
Blitzkickers - Haltestraat 61A
Graveer een keer - 023-888 77 58
Sea Optiek - Haltestraat
Walk of fame - Bakkerstraat 2A

Wonen en onderhoud:  
Avenue Living & Giving - Kerkstraat
De Bode woonaccessoires - Kerkstraat
Koene Cleaning Service - 06-1432444
Medina woninginrichters - Haltestraat 
Marlène Sjerps Internet - 06-18868837
Versteege’s IJzerhandel - Pakveldstraat
Rep-it - 023-5719666 / 06-44696001

Horeca: 
Harocamo - Kerkstraat
Mollie & Co Restaurant - Verlengde Haltestraat
Open Golf Zandvoort - Duintjesveldweg 
Zaras, Café Restaurant - Haltestraat

Lijst van deelnemende bedrijven 
(in alfabetische volgorde) 

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

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

Plony’s
Haarwinkel

Kabel-internet/adsl installateur
helpt bij alle
PC-PROBLEMEN.
Advies en aanleg (draadloos) netwerk.
Ook avonden/weekend.
Rep-it, totaalservice voor
computergebruikers.
023-5719666 of 06-44696001.
Met garantie en KvK.

Startaanbieding:
Pashouders 25% korting

Voor persoonlijk advies en begeleiding in relaties 
(partners en ouder/kind). 

Praktisch, kortdurend en doeltreffend.
Eerste consult 15% korting 

Ab van der Neut - psycholoog NIP
 06 31393790 • info@abvanderneut.nl 

Mental Coach
Ab van der Neut

Woensdag en donderdag gesloten. Keuken v.a. 18.00 uur geopend.
Haltestraat 75 • Tel. 023 571 89 49 • www.mollieenco.nl

Voor pashouders: 
”Een zomers dessert”  
coupe Limoncello voor 4 euro, i.p.v. € 5,50.

Ondernemers opgelet:
Meedoen aan de ZandvoortPas 
vergroot uw vaste klantenkring

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

 enkele voordelen voor u op een rijtje:
•  ruim 1000 huishoudens zijn in het bezit van een zandvoortpas
•  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.zandvoortsecourant.nl/zandvoortpas
•  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…)
•  ter ondersteuning zijn gratis toonbankstandaards en/of raamschildjes verkrijgbaar,  
 waarop u zelf uw  zandvoortPas aanbiedingen kenbaar kunt maken
•  vraag naar de zeer voordelige tarieven en de uitgebreide mogelijkheden 



BROOD
voor PAKISTAN

Uw en onze hulp is broodnodig!

KOOP NU ONS SPECIALE MONNIKENBROOD 
EN HELP ZO DE GETROFFEN MENSEN IN PAKISTAN
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volledige 

opbrengst

naar 
pakistan

De actieweek duurt van donderdag 26 augustus t/m woensdag 1 september 2010. Zolang de voorraad strekt.

www.vvlp.nl

[9465] Pakistan aktie advertentie VV.indd   1 23-08-10   16:10
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Sonja furth borrelt van enthousiasme als zij vertelt over 
haar werk als vrijwilligster bij Nieuw Unicum. “Was ik er 
maar tien jaar eerder mee begonnen. Het is zo'n dank-
baar werk en je krijgt er zoveel voor terug. Ik kan het 
iedereen aanraden”.

Sonja furth: 
“Was ik maar tien jaar eerder ermee begonnen”

door Tom Hendriks

Zestien lentes telde Am-
ster damse Sonja toen zij 
met haar ouders in Zand-
voort een huis in de scha-
duw  van de Watertoren 
betrok. Vreselijk vond zij 
het, wonen in een dorp. 
Maar het wende  snel, ze-
ker nadat zij haar toekom-
stige man had ontmoet. 
Ook een Amsterdammer, 
die al wat langer in Zand-
voort woonde. Zeven jaar 
waren zij verloofd, voor-
dat hun huwelijksbootje 
van wal stak. Twee doch-
ters kregen zij, maar de 
tweede geboorte bracht 
veel zorgen en verdriet 
met zich mee.

En zo'n negen jaar gele-
den vond Sonja ineens 
haar echtgenoot dood in 
een stoel en werd haar 
wereld opnieuw com-
pleet op zijn kop gezet. 
Met grote  hulp van haar 
dochters wist zij letterlijk 

orde op zaken te stellen en 
verhuisde zij tevens  naar 
een comfortabele flat met 
uitzicht op circuit en duinen. 
En daar zat zij dan doodon-
gelukkig te zijn.

Op een sombere, mistige 
morgen in oktober brak in 
haar hoofd echter de zon 
door. Zij pakte de telefoon 
en belde Nieuw Unicum met 
de  vraag, of men nog een 
vrijwilligster  kon gebrui-
ken. “Mijn jongste dochter 
was daar voor haar handi-
cap vroeger  in behandeling 
geweest en zij hebben toen 
zo goed geholpen, dat ik 
besloot nu daar te gaan hel-
pen”. Met open armen werd 
Sonja ontvangen en ze kon 
meteen wel blijven. 

Eerst als koffiejuffrouw, 
maar er kwamen steeds 
meer bezigheden bij. Helpen 
bij het handwerken, bij het 
koken. Wandelen met de 
rolstoel, praten, spelletjes 
doen. Er zijn altijd wel be-

zigheden en er zijn altijd 
handen tekort. 

“Het was wel wennen in 
het begin. Je ziet zoveel 
narigheid om je heen, je 
moet leren om dat niet in 
je hoofd mee naar huis te 
nemen. Maar ik heb fantas-
tische collega's, we hebben 
veel steun aan elkaar.  De 
vrijwilligers krijgen oplei-
dingen hoe je in bepaalde 
situaties moet handelen. 
En het is heerlijk om waar-
dering te ontvangen van 
de bewoners. Een lachje, 
een woordje, al is het soms 
moeilijk verstaanbaar.”

In het begin was  Gouden 
Helper Sonja Furth bijna 
elke ochtend in Nieuw 
Unicum te vinden, maar ne-
gen jaar verder heeft zij toch 
weer bezigheden in haar 
eigen leven gevonden. Nu 
is zij op dinsdagochtend in 
Nieuw Unicum bezig en de 
hele donderdag. En natuur-
lijk op de spelletjesavond op 
woensdag. En als er moet 
worden ingevallen staat zij 
ook klaar, indien haar eigen 
agenda dat toelaat.

Waar zij niet over uitgepraat 
raakt is de geweldige  sfeer 
in Nieuw Unicum en zij heeft 
al menigeen kunnen over-
halen het vrijwilligersleger 
te komen versterken. Sterk 
punt daarbij vindt Sonja de 
goede begeleiding en waar-
dering, die de vrijwilligers op 
allerlei manieren ontvangen 
van directie en de beroeps-
krachten. Binnenkort wordt 
het 40-jarig jubileum van 
Nieuw Unicum gevierd en 
er wordt nog heel geheim-
zinnig gedaan over hoe dat 
feest er uit komt te zien. 
Maar Sonja Furth heeft er 
alle vertrouwen in dat het 
weer fantastisch wordt.

Sonja Furth Open huis in de Agatha kerk 

Inspraakprocedure Parkeernota is gestart

Op zaterdag 4 september staat de deur van de Agatha kerk 
van 12.00 tot 17.00 uur wagenwijd open voor gelovige en 
niet-gelovige, met en zonder drempelvrees. De medewer-
kers van de Agathaparochie presenteren op deze dag di-
verse activiteiten in een gevarieerd programma. 

Vorige week donderdag is de inspraakprocedure Parkeer-
nota van start gegaan. Het stuk ligt ter visie bij de Centrale 
Balie in het raadhuis, waar u tijdens openingsuren deze 
nota bestuderen. Tevens is het te vinden op de gemeente-
lijke website. Burgers van Zandvoort kunnen nu hun visie 
kenbaar maken. Deze visies zullen uiteindelijk meegewo-
gen worden bij de vaststelling van het stuk door de ge-
meenteraad om te komen tot een integraal parkeerbeleid.

In en rond het kerkgebouw 
zijn er informatiestands, 
een fotopresentatie, twee-
dehands boeken, een beel-
denexpositie in de tuin en 
er is veel informatie over 
de Agathaparochie, kerk en 
begraafplaats. De kinderen 
kunnen vanaf 13.30 uur schil-
deren, glas in lood ramen 
ontwerpen en zelf kaarsen 
maken. Op het hoofdpodium 
is een doorlopend program-
ma vanuit drie gezichtspun-
ten: voor het zingen de kerk 
in, voor dienstverlening de 
kerk uit en als muren konden 
spreken. 

Het programma is als volgt: 
12.00 uur: Opening door 
pastor Dick Duijves en 
Dichter bij Zee Ada Mol. 
Agathabrunch, verzorgd 

Parkeren in Zandvoort: 
Iedereen heeft er wel een 
mening over. Ook de Zand-
voortse gemeenteraad 
signaleerde een aantal 
problemen in het huidige 
par keer beleid. Om deze pro-
blemen in kaart te brengen 
en oplossingen te bedenken, 
heeft de raad de werkgroep 
'Parkeren' in het leven geroe-
pen. Deze werkgroep heeft 
zich gebogen over de Zand-
voortse parkeerproblematiek 
en de raad de opdracht ge-
geven om te komen tot een 
integraal parkeerbeleid.

door vrijwilligers en aan-
geboden aan al wie bin-
nenloopt, begeleid door 
muziek van Michel Duijves 
(klarinet).

 ‘Festival van bijna 
verboden liederen’. Ode aan 
Huub Oosterhuis. Als geen 
ander geeft hij nieuwe 
woorden aan waar gelo-
ven over gaat. Met mede-
werking van: Paul Waerts 
(piano) en Hedwig Jurrius 
(dirigent en koor).

 ‘Het land van de 
bezoeker’. Enkele huisbe-
zoeken, geïmproviseerd 
door leden van toneelver-
eniging Wim Hildering. 
Thema: ‘Waarover gaat in 
godsnaam een pastoraal 
gesprek?’ Medewerking: Tilly 

Naast de nauwe betrok-
kenheid van deze raads-
werkgroep, hebben ook 
andere belangengroepe-
ringen in Zandvoort, zoals 
de Vereniging van Strand-
pachters Zandvoort, het 
OPZ, Kon. Horeca Nederland 
afdeling Zand voort, OVZ, 
Strandventers Vereniging 
Zand voort, Stand plaats-
houdersvereniging Boule-
vard Zandvoort en de KvK 
input geleverd om de pro-
blemen en mogelijke oplos-
singen inzichtelijk te maken. 
Daarnaast zijn er tijdens een 

Boddaert, bezoekmedewer-
kers Agathaparochie.

 Agathakoor ‘klas-
siek’. Enkele hoogtepunten 
uit het klassieke repertoire 
van het koor (Schubert, 
Haydn, De Haan). M.m.v. In-
strumen taal Ensemble, Paul 
Waerts en Hedwig Jurrius.

 Joris Obdam, 
straatpastor te Haarlem, ver-
telt over zijn werk in de bin-
nenstad. Agatha werkgroep 
‘diaconie’ over enkele van 
haar activiteiten (voedsel-
bank, kindervakantie).

Hein-Jan van 
Ogtrop, plebaan van de 
Kathedrale Basiliek en ‘ker-
kengek’, geeft zijn visie op 
de Agatha van de Amster-
damse School architect 
Pierre Cuijpers jr.  

Agatha en de oe-
cumene in Zandvoort ge-
zangen uit Taizé.

 De finale.

inloopavond door de inwo-
ners van Zandvoort ook veel 
suggesties gedaan die het 
parkeerbeleid in Zandvoort 
zouden moeten verbeteren. 

Al deze meningen en sug-
gesties zijn meegewogen 
bij de totstandkoming van 
het stuk 'Beleidsintentie 
Parkeernota 2010', het stuk 
waarop u als inwoner of on-
dernemer inspraak heeft! 
Naar aanleiding van de inge-
komen inspraakreacties zal 
een reactienota over al deze 
reacties worden opgesteld. 
De definitieve ‘Parkeernota 
2010’ zal vervolgens ter 
vaststelling aan de gemeen-
teraad worden aangeboden. 
Het uiteindelijke doel van de 
Parkeernota 2010 is te ko-
men tot een evenwichtige, 
efficiënte en kostendekken-
de regeling van het parkeren 
in heel Zandvoort.
Bron: Gemeente Zandvoort



Rijksoverheid

Zienswijzeprocedure ontwerp-ministeriële regeling uitbreiding 
toepassing vaste bochtstraal technologie tussen Hoofddorp en 
Nieuw Vennep (CROS pilot 3b plus)
De ministers van Verkeer en Waterstaat en Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer maken het volgende bekend:

Van 26 augustus tot en met 22 september 2010 ligt de ontwerp-ministeriële regeling ter inzage voor de toepassing van de vaste bochtstraal techniek 
op de Spijkerboorvertrekroute vanaf de Kaagbaan tussen Hoofddorp en Nieuw-Vennep. 
Deze ministeriële regeling biedt de mogelijkheid om tijdelijk een afwijking in het vliegverkeer toe te staan met het doel de geluidshinder voor 
omwonenden van de luchthaven Schiphol te verminderen. 
Door het toepassen van de vaste bochtstraal techniek zijn vliegtuigen beter in staat bestaande vertrekroutes nauwkeurig te vliegen. Hierdoor wordt 
er minder over bebouwd gebied gevlogen en zullen naar verwachting de geluidshinder en geluidsbelasting in de eerste bocht van de vertrekroute 
in totaal verminderen.
Op grond van de Wet luchtvaart, de Wet milieubeheer en de Algemene wet bestuursrecht kunt u in deze periode uw zienswijze geven op deze 
ontwerpregeling.

Achtergrond
De uitbreiding van de toepassing vaste bochtstraal technologie tussen Hoofddorp en 
Nieuw-Vennep (CROS pilot 3b plus) komt voort uit het advies van de Tafel van Alders en 
is opgenomen in artikel 17 van het Convenant Hinderbeperking en ontwikkeling Schiphol 
tot 2020. 
De maatregel is een vervolg op de eerder succesvol gebleken hinderbeperkende maatregel 
CROS pilot 3b. In die maatregel werd de vaste bochtstraal techniek op de eerste bocht 
van de Spijkerboorvertrekroute vanaf de Kaagbaan tussen Hoofddorp en Nieuw-Vennep 
toegepast door alleen KLM Boeing 737’s. CROS pilot 3b is na twee jaar experimenteren 
eind 2009 succesvol geëvalueerd en na positief advies van de Commissie Regionaal Overleg 
luchthaven Schiphol (CROS) definitief ingevoerd in wet- en regelgeving.

Voorliggende ontwerp-ministeriële regeling gaat over de verdere uitbreiding van de toe-
passing van de vaste bochtstraal technologie door zoveel mogelijk vliegtuigen en andere 
vliegmaatschappijen en niet meer alleen de KLM Boeing 737’s. Naar verwachting zal als 
gevolg hiervan de hinder in de omgeving van Hoofddorp, Nieuw-Vennep, Zwaanshoek
 en Cruquius verminderen. 

Het experiment start op 21 oktober 2010 voor de periode van één jaar tot 31 oktober 2011. 
Vanaf de start zullen alle toestellen van KLM (exclusief de Boeing 747’s, Fokkertoestellen 
en de McDonnell Douglas MD-11) de vaste bochtstraal techniek toepassen. In het eerste 
kwartaal van 2011 zullen naar verwachting ook andere luchtvaartmaatschappijen en de KLM 
McDonnell Douglas MD-11 aansluiten bij dit experiment. 
In september 2011 wordt de maatregel geëvalueerd en zal de CROS de ministers adviseren 
over het al dan niet stopzetten, verlengen of definitief invoeren van deze hinderbeperkende 
maatregel in wet- en regelgeving.

Hoe komt u aan meer informatie?
Downloaden:
De ontwerp-ministeriële regeling is van 26 augustus tot en met 22 september 2010 
te downloaden via www.centrumpp.nl.

Inzien:
U kunt van 26 augustus tot en met 22 september 2010 de ontwerpministeriële regeling 
tijdens de reguliere openingstijden inzien op de volgende locaties:
-  de gemeentehuizen van Aalsmeer, Abcoude, Alkemade, Alphen aan den Rijn, Amstelveen, 

Amsterdam, Beverwijk, Castricum, De Ronde Venen, Diemen, Haarlem, Haarlemmerliede 
en Spaarnwoude, Haarlemmermeer, Heemskerk, Hillegom, Kaag en Braassem,Landsmeer, 
Leiden, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Oostzaan, Ouder-Amstel, 
Teylingen, Uitgeest, Uithoorn, Velsen, Weesp, Wormerland, Zaanstad en Zandvoort;

-  de stadsdeelkantoren van Amsterdam: Nieuw-West, Noord, West, Centrum, Zuid, 
Zuidoost en Oost;

-  de bibliotheken van de provinciehuizen van Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht;
-  het informatiecentrum van het ministerie van Verkeer en Waterstaat in Den Haag;
-  het Centrum Documentaire Informatie van het ministerie van Volkshuisvesting, 
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer in Den Haag;

-  de kantoren van Rijkswaterstaat Noord-Holland in Haarlem, Rijkswaterstaat Zuid-Holland 
in Rotterdam en Rijkswaterstaat Utrecht in Utrecht.

Vragen?
Voor vragen en nadere informatie kunt u contact opnemen met ambtenaren van het 
ministerie van Verkeer en Waterstaat, directie Luchthavens, telefoon 070 351 73 38. 
Hier kunt u ook documenten opvragen. 
Voor vragen over de zienswijzeprocedure kunt u terecht bij het Centrum Publieks-
participatie, telefoon 070 456 96 02.

Hoe kunt u reageren?
U kunt van 26 augustus tot en met 22 september 2010 schriftelijk of mondeling reageren 
op de ontwerp-ministeriële regeling. 

In uw zienswijze kunt u ingaan op alle aspecten van de ontwerp-ministeriële regeling. Zo kunt u 
bijvoorbeeld ingaan op de volgende punten: 
-  Staan er naar uw mening onjuistheden in de ontwerp-ministeriële regeling?
- Zijn er grote zaken en/of grote belangen over het hoofd gezien? 
- Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u dat toelichten? 
-  Heeft u specifieke opmerkingen met betrekking tot de monitoring en evaluatie van dit experiment?
Wij stellen het op prijs als u uw zienswijze toelicht met argumenten en als u aangeeft op welk onderdeel 
van de ontwerp-ministeriële regeling uw zienswijze betrekking heeft.

Via internet:
Via www.centrumpp.nl kunt u online uw zienswijze geven op de ontwerp-ministeriële 
regeling door het invullen van het zienswijzeformulier. 

Schriftelijk:
Uw schriftelijke zienswijze kunt u sturen naar: Centrum Publieksparticipatie, Ontwerp-
ministeriële regeling uitbreiding toepassing vaste bochtstraal techniek Hoofddorp en 
Nieuw-Vennep, Postbus 30316, 2500 GH  Den Haag.

Mondeling:
U kunt uw zienswijze ook mondeling geven. Belt u hiervoor met het Centrum Publieks-
participatie tijdens kantooruren, telefoon 070 456 96 02. Er wordt dan met u afgesproken 
dat een notulist u terugbelt en uw mondelinge zienswijze noteert. 

Wat gebeurt er met uw reactie?
Het Centrum Publieksparticipatie verwerkt alle reacties. De gebundelde, geanonimiseerde 
zienswijzen kunt u een aantal weken na afloop van de zienswijzeperiode downloaden via 
www.centrumpp.nl. Indieners van zienswijzen worden geïnformeerd zodra de gebundelde 
reacties beschikbaar zijn.

Mede op basis van de zienswijzen en advisering door CROS en de Tafel van Alders stellen 
de ministers van Verkeer en Waterstaat en Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en 
Milieubeheer de ministeriële regeling voor uitbreiding van de toepassing vaste bochtstraal 
technologie tussen Hoofddorp en Nieuw-Vennep definitief vast. Indieners van zienswijzen 
worden hiervan op de hoogte gesteld en krijgen op hoofdlijnen antwoord op hun ingebrachte 
reactie. Na vaststelling wordt de definitieve regeling gepubliceerd in de Staatscourant.

Gezamenlijke aanpak toekomst 
Schiphol en de regio
In oktober 2008 bracht de voorzitt er van de Tafel van Alders, de heer Hans 
Alders, een advies uit aan de ministers van Verkeer en Waterstaat en Volkshuis-
vesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer over de toekomst van Schiphol en 
de regio voor de periode tot 2020. Kern van het advies was om het netwerk van 
verbindingen op Schiphol verder te ontwikkelen en maatregelen te nemen om 
hinder van vliegverkeer te verminderen. Aan de Tafel van Alders nemen diverse 
partijen deel: Schiphol Group, KLM, Luchtverkeersleiding Nederland, het Rijk, 
betrokken bestuurders van provincies en gemeenten en vertegenwoordigers van 
bewoners via de Commissie Regionaal Overleg luchthaven Schiphol (CROS) en 
de Vereniging Gezamenlijke Platforms (VGP).

De centrale vraag voor de gezamenlijke overlegtafel was het vinden van een 
balans tussen de ontwikkeling van Schiphol als nationale luchthaven en de 
bescherming en duurzame ontwikkeling van de omgeving. Het doel van de 
afspraken is het cruciale netwerk van de luchtvaartmaatschappijen op Schiphol 
te versterken en tegelijkertijd hinderbeperkende maatregelen in te voeren 
die leiden tot in totaal minder geluidoverlast voor de omgeving van Schiphol. 
Het Aldersadvies is overgenomen door het Kabinet en de Tweede Kamer. 
De afspraken in het advies worden uitgevoerd door een gezamenlijke 
uitvoeringsorganisatie van betrokken partijen.

Voordat hinderbeperkende maatregelen defi nitief worden ingevoerd in wet- en 
regelgeving worden deze beproefd in de praktijk met een ministeriële regeling. 
Daarbij wordt het verloop van de maatregel nauwkeurig gemonitord en geëva-
lueerd. De Commissie Regionaal Overleg luchthaven Schiphol (CROS) adviseert 
het Rijk over het succes van het experiment en de besluitvorming over eventuele 
defi nitieve invoering in wet- en regelgeving.

Voorafgaand aan de start van een experiment wordt de ontwerp-ministeriële 
regeling nogmaals voorgelegd aan alle omwonenden in de omgeving van 
Schiphol door middel van een wett elijke zienswijzeprocedure van vier weken op 
basis van de Wet luchtvaart, de Wet milieubeheer en de Algemene wet bestuurs-
recht.
 
Actuele informatie over Schiphol en meer uitgebreide informatie over de hinder-
beperkende maatregelen van de Tafel van Alders vindt u op: www.alderstafel.nl, 
www.crosnet.nl, www.rijksoverheid.nl.
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Weer

Temperatuur

Max 21 19 18 18

Min 13 16 13 13

Zon 10% 55% 70% 65%

Neerslag 90% 65% 65% 45%  

Wind zzw. 6 wnw. 5 w. 4 wnw. 5

Begin september 
wellicht beter weer

Het weekend weerbericht van zandvoort en omgeving

Toch zijn dit soort uitermate 
wisselvallige zomermaan-
den min of meer normaal 
voor ons in Nederland. De 
afgelopen pakweg twintig 
jaar was een groot aantal 
zomers ronduit goed en 
kwamen regenachtige zo-
mers vrij zelden meer voor. 
De laatste jaren is er weer 
een voorzichtige trend waar-
neembaar naar wisselvalli-
ger hoogzomers.

Dit heeft alles te maken met 
de afwezigheid van een ste-
vig hogedrukgebied boven 
Noord-Europa, inclusief 
bestendige oostenwinden. 
Zo’n situatie wil er maar 
niet ontstaan en ook in de 
winter ontbreekt deze. Het 
gevolg is dat zowel lang-
durige zomers als winters 
ontbreken met veel stabi-
liteit. Halverwege de jaren 
negentig lukte het nog wel 
en naast twee prachtige zo-
mers (1994 en ’95) werd toen 
ook nog de elfstedentocht 
gereden in januari 1997. 

Deze donderdag is een rond-
uit slechte dag met regen. 
Wederom kan er meer dan 
10 millimeter regen naar be-
neden gaan komen en mo-
gelijk valt er zelfs veel meer 
water. Op vrijdag en zater-

dag is het vervolgens weer 
de beurt aan iets vriende-
lijker weer met kans op een 
paar buien. Er staat steeds 
veel wind.

Zondag zou ook redelijk 
moeten gaan verlopen, 
maar het weer is momen-
teel zo onbetrouwbaar als 
de neten, om het maar eens 
banaal te zeggen, dus een 
droog weergarantie valt 
beslist niet te geven. Wat in 
ieder geval zeker is, is het te 
verwachten temperatuur-
beeld. Op de meeste dagen 
wordt de 20 graden nauwe-
lijks of niet gehaald.

Toch nog een lichtpuntje, 
want de diverse weermo-
dellen geven voor de eerste 
septemberfase wel beter 
weer aan. Toenemende in-
vloeden van hoge druk zou-
den de regendrift moeten 
kunnen gaan onderdrukken. 
Met wat geluk blijft het dan 
eens een keer langer dan 3-4 
dagen op rij droog en dat is 
al heel wat in deze wissel-
vallige tijden. Vaak knapt 
het weer begin september 
netjes op in Nederland.   
Meer weerinfo is er op 
www.weerprimeur.nl

weerman Marc Putto 

Ouderwets halen en brengen was het weer de afge-
lopen dagen met het weer. Afgelopen maandag werd 
zo’n 55 millimeter regen afgetapt op enkele plekken in 
het westen van het land. In Zandvoort en Bentveld ging 
het ‘maar’ om twee emmers per vierkante meter, maar 
droog was het geenszins.

 Do. Vr. Za. Zo. 

Pluspunt Zandvoort
Flemingstraat 55

023. 574 03 30
www.pluspuntzandvoort.nl

Open middag: 
vrijdag 3 september 16:00 - 20:00 uur

Veel docenten aanwezig. U kunt actief kennis 
maken met een deel van het cursusaanbod

Peuters in Beweging 2 t/m 4 jaar
Samen met je (groot)ouders de wereld spelenderwijs verkennen
Woensdag 9:30 – 10:30  22 september t/m 1 december

Website bouwen voor Kids
Vrijdag 16:00 – 17:30 uur  10 september t/m 22 oktober

Klussen voor vrouwen
Vrijdag 13:30 – 15:00 5 november – 10 december

Aquarelleren 
Dinsdag 9:30 – 12:00  7 september – 14 december

Open Atelier
Dinsdag 13:00 – 15:30  7 september – 14 december

Workshop numerologie
Maandag 13:00 – 16:00  27 september

Omgaan met hyperventilatie / stress
Dinsdag 19:00 – 22:00 uur  28 september t/m 12 oktober

Improvisatie Toneel (theatersport)
Maandag 20:00 – 22:00 uur 20 september t/m/13 december

Bridge voor beginners 
Maandag 20:00 – 22:30 uur 20 september t/m 29 november

Spreken in het openbaar
Maandag 19:30 – 22:00 uur 18 oktober t/m 13 december

Yoga Actief
Dinsdag  10:00 – 11:30 uur & 20:00 – 21:30 uur  
5 oktober t/m 14 december

Hatha Yoga
Vrijdag 11:00 – 12:00 uur   24 september t/m 17 december

Engelse conversatie
Donderdag 13:00 – 14:30 uur    23 september t/m 16 december

Spaans Beginners
Woensdag 19:00 – 20:30 22 september t/m 15 december

Spaans Beginners III en IV (licht gevorderd)
Woensdag 20:30 - 22:00  22 september t/m 15 december

Franse Conversatie I
Donderdag 16:45 – 17:15 30 september t/m 16 december

Website bouwen en onderhouden 
(hiervan hebben we ook een kindercursus)
Woensdag 20:00 - 22:00 15 september t/m 20 oktober

Digitale fotobewerking 
(hiervan hebben we ook een kindercursus)
Donderdag 20:00 – 22:00  16 september t/m 21 oktober

Houding en Conditie op muziek 55 plus
Donderdag 14:30 -15:30 uur  23 september t/m 16 december

Glas in lood, Mozaïek,  
Boetseren en Beeldhouwen,

 Intuïtief tekenen en schilderen 

voor meer informatie en inschrijfformulieren: 
www.pluspuntzandvoort.nl
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300 gram schelvisfilet,
wat citroensap,
olijfolie van goede kwaliteit,
1 laurierblad,
2 of 3 kruidnagels,

lichte rode wijn,
2 of 3 theelepels 

allesbinder,
2 of 3 eetlepels 

kookroom,

Bereiding:
Spoel de visfilets af onder koud stromend water en dep ze droog met keukenpapier. Wrijf 
ze in met een mengsel van citroensap, zout en peper. Besmeer een ovenvaste schaal met 
de olijfolie en leg de filets erin. Schik er het laurierblad en de kruidnagels tussen. Schenk 
er zoveel rode wijn bij tot alles net bedekt is. Leg een deksel op de schaal en plaats hem 
in het midden van de op 200ºC. voorverwarmde oven. Temper direct na het sluiten van 
de ovendeur de warmte tot 180ºC. Verwarm 2 borden voor. Neem de schaal na 12 tot 14 
minuten, afhankelijk van de dikte van de vis, uit de oven. Schenk het kookvocht door een 
zeefje in een steelpan. Houd de filets warm. Breng het kookvocht opnieuw aan de kook 
en laat het gedurende 5 minuten zachtjes doorkoken. Roer de allesbinder en de slagroom 
erdoor. Voeg naar smaak peper en zout toe. Roer vlak voor het opdienen de peterselie door 
de saus. Leg de filets op de voorverwarmde borden en schenk de saus erover. Serveer met 
sugarsnaps en wilde rijst.

Benodigdheden:

Kook eens anders
Recept Recept

ko
ok

ru
br

ie
k

Schelvisfilets in rode wijnsaus
Hoofdgerecht voor 2 personen

Bent u zich tijdens Culinair Zandvoort ook zo te buiten gegaan aan al die lekkernijen  
die de Zandvoortse chefs presenteerden? Dan wordt het nu toch echt weer tijd om  

even aan ‘de lijn’ te denken. Daarom deze week een recept dat tot de ‘light klasse’ behoort.

1 mespunt suiker,
1 etl fijngehakte 

peterselie,
zout en peper uit 

de molen.

Dier van de Week
Tjip is rustig en ontzettend lief, 
een echte knuffelkont zoals je dat 
noemt. Hij houdt van heel veel 
aandacht en is dan ook een echte 
schoothond. Hij is erg sociaal met 
andere honden maar of hij met kat-
ten overweg kan is niet bekend.  

Tjip is ongeveer 10 jaar en hij is een 
klein beetje doof. Maar met wat extra aandacht en liefde zal dat zeker goed komen. 
Omdat Tjip erg veel van slapen houdt zoekt hij een huis dat rustig genoeg is voor zijn 
kleine dutjes, maar levendig genoeg voor zijn dagelijkse portie aandacht en zijn wan-
delingetje. Lange wandelingen zijn voor Tjip niet zo nodig, door een probleem aan zijn 
knie zijn kleine ommetjes voor hem voldoende.

Een huis met kinderen is misschien een beetje te druk voor Tjip. Het tehuis zoekt voor 
hem een baasje dat veel thuis is en hem dagelijks de aandacht en knuffels kan geven 
die hij verdient. Misschien bent u dit wel? Kom eens langs om kennis te maken met deze 
lieve hond, zeker weten dat u meteen verkocht bent!
Dierentehuis Kennemerland, Keesomstraat 5, is van maandag tot en met zaterdag ge-
opend van 11.00 tot 16.00 uur. Tel. 5713888. www.asielzandvoort.dierenbescherming.nl

Afgelopen weekend heeft een boswachter van PWN een 
dode boommarter gevonden in de berm van de Zeeweg. 
De boommarter, een vrouwtje, is vrijwel zeker doodgere-
den op de Zeeweg.

Boommarter dood gevonden op de zeeweg 

De boommarter is een zeer 
zeldzaam, beschermd dier dat 
vrijwel niet wordt waargeno-
men in de Ken nemer duinen. 

Wel zijn er waarnemingen be-
kend uit het duingebied van 
Waternet en van boven het 
Noordzeekanaal vanuit het 

Noord-Hollands duinreser-
vaat. Er lijkt zich echter een 
kleine populatie van boom-
marters te vormen in Zuid-
Kennemerland. Maar omdat 
het dier erg schuw is en zich 
moeilijk laat observeren, is er 
nog veel onduidelijk over.

Binnen Het Nationaal Park 
Zuid-Kennemerland wordt 
momenteel hard gewerkt 
om een natuurbrug over de 
Zandvoortselaan te realiseren. 
Daarna is er ook een wens om 
over de Zeeweg van Overveen 
een veilige oversteek te ma-
ken. Zodat de boommarter 
en al haar kameraden straks 
veilig over kunnen steken.

tweede Paranormale strandbeurs 
Bij paviljoen Meijer aan Zee (16) vond in juli de eerste paranormale strandbeurs plaats. 
Vanwege het grote succes van die beurs, volgt er komende zondag een tweede editie. 

De aanwezige paragnos-
ten, mediums, healers, 
tsolkin reader, tarotleggers 
e.a. zijn door Lona zorgvul-
dig geselecteerd. Zij willen 
graag antwoorden geven 
op wat bij de ander speelt. 

Ook zullen lezingen wor-
den gehouden waarin dui-
delijkheid wordt gegeven 
over een aantal spirituele 
onderwerpen. Tevens zal er 
een verkoopstand zijn met 
bijzondere artikelen.

De beurs is van 11.00 tot 
17.00 uur bij paviljoen Meijer 
aan Zee (16). Entree € 4,50 
en kinderen onder de 12 jaar 
gratis. Voor verdere informa-
tie kan je kijken op www.
mooyspiritcentrum.nl

talent gezocht voor Kunstfestijn 2010
Het Kunstfestijn was afgelopen twee jaar een succes. Daarom heeft de organisatie beslo-
ten om op 12 september 2010 met een 3e editie te komen. Zij zijn daarvoor op zoek naar 
talentvolle jonge mensen met een passie voor muziek, dans, circus, poëzie, cabaret, rap, 
musical of toneel. Het maakt niet uit of het een groep of een solo-act betreft, zolang het 
maar kwaliteit heeft. 

Onder het  motto 
‘Verzin het maar!’ wil-
len ze laten zien dat 
jonge Nederlandse po-
diumkunstenaars heel 
wat te bieden hebben 
tijdens de shows op het 
Raadhuisplein in Zand-
voort. Dit jaar zal er een 
show plaats vinden op 
12 september van 13.30 
uur tot 16.00 uur voor 
jong talent van 7 tot 
21 jaar. Net als elk jaar 
zorgt de organisatie in 
samen werking met het 
OVZ Cultuurfonds voor 
een grote show vol met 
talent door heel Nederland. 
Hiervoor wordt net als elk 
jaar voor de muziekpaviljoen 

op het Raadhuisplein geko-
zen, een prima plek voor een 
mooi evenement.

De organisatie voorspelt 
een passende prijs voor de 
winnaars. Alles is welkom 
op het podium van onge-
veer 36m2. Het belangrijk-
ste is dat de act origineel 
is. "Het gaat om de passie 
die je ervoor hebt", zegt de 
organisatie. Volgens hen 
is het een kick om op het 
mooie en prominente po-
dium midden in de bad-
plaats te staan, waar op 
een mooie dag tiendui-
zenden mensen voorbij 
lopen. Als je overtuigd 
bent van jouw talent, al 
over enige podiumerva-

ring beschikt en dit live wilt 
laten zien, geef je dan snel op 
via www.onair-events.nl.
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Op bezoek bij mevrouw Molijn-van den Hoek(87) en echt-
genoot de heer Molijn (90) zijn we net een week te laat. 
Want op 16 augustus was het echtpaar maar liefst 65 jaar 
gehuwd. Een bezoek van de burgemeester en echtgenote 
op die dag werd zeer op prijs gesteld. Zij hadden een ge-
zellig gesprek, vertelde het echtpaar Molijn ons direct bij 
binnenkomst. Leuk om zo kennis te maken met je bur-
gervader. 

Het golftoernooi met de oudste deelnemers in Zandvoort 
is nog steeds aan het groeien. Op dinsdag 17 augustus 
kwamen de bewoners van Oldenhove uit Overveen  met 
18  spelers, begeleid door vrijwilligers, naar de baan van 
Open Golf Zandvoort om voor de trofee te spelen. 

Mijlpaal voor echtpaar Molijn-van den Hoek

oldenhove open 2010 wordt steeds groter

seniorenpagina
Heeft u tips? Mail dan naar senioren@zandvoortsecourant.nl

In hun gezellige en com-
fortabel ingerichte woning 
in Residence Sterre der 
Zee is het heerlijk toeven, 
zo geven de echtelieden 

Ouderdom komt met gebre-
ken, maar hoe zit dat met de-
mentie? Is dementie onver-
mijdelijk? Kunnen medicijnen, 
vitaminen, voeding of geheu-
gentraining dementie voor-
komen? Speelt erfelijkheid 
of leefstijl een rol? Gastheer 
(‘kroegbaas’) Hans Houweling, 
ouderenarts, gaat hierover in 
gesprek met geriater Kees 

volmondig aan. Vanuit de 
huiskamer kijken we uit op 
een rustig gedeelte van de 
Brederodestraat. Verkeer 
is er niet te horen. Beiden 

Kalis vaart die verbonden is 
aan het Kennemer Gast huis.

Het Alzheimer café vindt 
plaats in Ook Zandvoort, 
Flemingstraat 55. Inloop 19.00 
uur, aanvang 19.30 uur (tot 
21.30 uur). Bus 81 stopt voor de 
deur. Informatie over Belbus 
en vrijwilligers: Pluspunt, tel. 
5717373.        

vinden dat afgelopen 16 
augustus een zeer plezie-
rige dag was waarop ze 
graag terugkijken. Trots 
zijn zij vooral op de brieven 
van Commissaris van de 
Koningin Johan Remkes na-
mens de provincie Noord-
Holland en van de koningin 
zelf, met daarin de tekst: 
“Hare Majesteit zendt u 
gaarne haar hartelijke ge-
lukwensen ter gelegenheid 
van uw 65-jarig huwelijk op 
16 augustus aanstaande.” 
Een brief die uiteraard zui-
nig en zorgvuldig zal wor-
den bewaard.

Zo begon het
Op 16 augustus 1945 wer-
den de heer J.H.W. Molijn 
en mevrouw M. van den 
Hoek in Haarlem in de 
echt verbonden.  Een lang 
en werkzaam leven volgde 
waarin de heer Molijn on-
der andere in dienst is bij 
Corodex in Nieuw Noord. In 
1955 verhuizen beiden naar 
Zandvoort en in 1968 wordt 
de heer Molijn eigenaar van 
het bekende productiebe-
drijf  Corodex. Pas in 1995, 

Na de gebruikelijke ont-
vangst met koffie en gebak 
werden de flights ingedeeld 
en kon men het parcours van 
9 holes spelen. Spanning, 
gezelligheid en bijzondere 
verrichtingen kon men ook 
deze keer bewonderen.  
Zoals meneer Rutte, die van-
uit zijn rolstoel  een ‘Hole in 
One’ speelde. Na een goed 
uur was de strijd gestreden 

De heer en mevrouw Molijn zijn al 65 jaar samen

Meneer Rutte speelt vanuit zijn rolstoel 

Ja, als de zon schijnt is het terras van Huis in de Duinen al-
tijd bezet.  Vele ouderen genieten elke dag, als het even kan, 
van de zonnestralen op het uitgebreide terras van dit zorg-
centrum. En vooral ’s middags is het er vaak druk.  Hoe kan 
het ook anders, mooi weer, een beetje afgelegen dus lekker 
rustig, en met vrienden of vriendinnen, beter kan haast niet.

Na de onderbreking van de zomervakantie gaat  het Alz-
heimer café Zandvoort woensdag 1 september weer open. 
Het thema van die avond is: kun je dementie voorkomen? 

als de zon schijnt…

Kun je dementie voorkomen? 

Met of zonder rolstoel, met of 
zonder rollator weten vooral 
de bewoners het gastvrije 
terras altijd weer te vin-
den. Heerlijk genieten van 
een drankje van brasserie ’t 
Duinpannetje met uitste-
kende bedieningsservice en 
lekker met elkaar de laatste 
nieuwtjes, vaak zijn het zelfs 
roddels, uitwisselen. 

Op veel verzoek zal de bras-
serie de komende weken 
nog een barbecue met live-
muziek op het terras gaan 
organiseren. Want dat was 
voor bewoners en hun fami-
lie een tweetal weken gele-
den een unieke en bijzonder 
plezierige ervaring. Dat wil-
len ze graag nog wel eens 

meemaken. Binnenkort zal 
de datum bekend worden 
gemaakt maar dan moeten 
de weersvoorspellingen wel 
gunstig zijn, want met regen 
of veel wind is barbecueën 
niet echt leuk.

Ook de succesvolle thema-
avonden, met dineren in de 
eetzaal, krijgen in septem-
ber weer een vervolg. Zeker 
interessant voor senioren 
en hun familie die in of in 
de omgeving van het Huis 
in de Duinen wonen, zijn 
het gezellige dineravonden 
met opvallende menu’s. De 
Zandvoortse Courant is be-
nieuwd wat de volgende the-
ma-avond zal brengen. Houdt 
u deze krant in de gaten!

Drukbezet terras van Huis in de Duinen

en kon men in het clubhuis 
afwachten wat de score en 
ranking zou zijn. De uitein-
delijke winnaar was de 90 
jarige heer Hendriks, die de 
trofee ook al eerder had ge-
wonnen.  
Met dank aan de vrijwilligers 
en Open Golf Zandvoort en 
met een groet vertrokken 
de spelers met een welge-
meend "tot volgend Jaar".

op 75-jarige leeftijd, vindt 
hij dat hij lang genoeg ac-
tief is geweest en doet zijn 
zaak over aan één van zijn 
twee dochters. Dodo Molijn, 
getrouwd met Ton Ariesen, 
zette het bedrijf nog ruim 
10 jaar langer voort waar-
na eind 2009 het definitief 
wordt verkocht. 

Tegenwoordig
Nu ze midden in het dorp 
wonen, is het vooral heerlijk 
om zelf alles nog te kunnen 
regelen. Winkels genoeg in 
de buurt want ze wandelen 
zo vanuit hun huis via de 
Grote Krocht het centrum 
in. Een rollator geeft dan 
extra steun aan de wat on-
willige benen van de heer 
des huizes. Mevrouw Molijn 
zou eigenlijk wel wat meer 
in de duinen willen wande-
len maar vindt er in haar 
eentje niet veel meer aan. 
Vroeger deed ze dat name-
lijk  regelmatig met de hond 
maar die is er niet meer. Nu 
genieten de beide senioren 
volop van elkaar, hun kinde-
ren en twee kleinkinderen, 
die regelmatig langskomen.
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Taoïstische Tai Chi TM

interne kunsten voor gezondheid

De Taoïstische Tai Chi Vereniging Nederland 
start nieuwe beginnersklassen met een 
vrijblijvende introductieles

maandag 6 september 9.30 - 11.30 uur
maandag 27 september 20.00 - 22.00 uur

Locatie: Jeugdhuis Protestantse Kerk, Kerkplein 1

Meer informatie en andere leslocaties in Nederland

Taoïstische Tai Chi Vereniging Nederland
Tel 023-8795396 - info.midden@taoist.nl

www.taoist.nl – www.taoist.org

De informatie pagina van de sportraad
www.sportinzandvoort.nl

De ZBC (Zandvoortse 
Bridge Club) is een bloei-
ende vereniging die al 
ruim 60 jaar bestaat. De 
vereniging werd in 1946 
opgericht door vier leden 
en telt nu, na vele jaren 
van gestage groei, meer 
dan honderdzestig leden. 
Er wordt op woensdag-
avond en op donderdag-
middag gespeeld in het 

Bij ZHC staat in principe 
de gezelligheid voorop 
met als goede tweede het 
edele hockeyspelletje. Op 
het ogenblik spelen er tien 
jeugdteams competitie en 
er is een damesteam inge-
schreven bij de onderbond. 
Uiteraard zijn andere da-

Gemeenschapshuis aan de 
Louis Davidsstraat. 

Naast de mogelijkheid om 
te bridgen onder deskundige 
leiding en arbitrage, biedt de 
vereniging veel gelegenheid 
voor gezellige contacten. Het 
speelseizoen voor de beide 
dagen loopt van september 
tot en met mei. De speeltij-
den zijn: woensdagavond 

mes, maar ook jeugd, meer 
dan van harte welkom om 
ook eens de hockeystick ter 
hand te nemen.

Om vooral de jeugd dat op 
een goede manier aan te 
leren, heeft ZHC een aantal 
( jeugdige) trainers die ieder 

zandvoortse Bridge club zandvoortsche Hockey club
September staat weer voor de deur dus gaat het bij de Zand-
voortse bridgers weer kriebelen. Dan starten namelijk het 
nieuwe seizoen met competities in de diverse lijnen.

Ook bij de Zandvoortsche Hockeyclub (ZHC) staat het seizoen 
weer op het punt van beginnen. Hockey wordt in Nederland 
steeds populairder. Dat heeft natuurlijk alles te maken met 
de successen van de nationale dames- en herenploegen. De 
Zandvoortsche Hockeyclub is een kleine gezellige vereniging 
die geen wachtlijsten hanteert.

van 19.20 tot 23.15 uur en 
donderdagmiddag van 12.50 
tot 17.00 uur. Voor de liefheb-
bers organiseert de vereni-
ging in de zomermaanden, 
op de woensdagavond een 
zomercompetitie.

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 fami-
lie of vrienden te bridgen, of 
u hebt het spel op een cursus 
geleerd, dan kunt u zonder 
angst instappen en ervaren 
hoeveel leuker en spannen-
der het competitiebridge is. 
U heeft echter wel een part-
ner nodig, want er wordt 
altijd in paren gespeeld. De 
eerste twee keer mag u gra-
tis komen proberen, daarna 
dient u lid te worden. Als u 
bridge nog niet beheerst, 
dan wordt aangeraden om 
eerst de beginnerscursus 
van Pluspunt te volgen. Voor 
meer inlichtingen kunt u te-
recht aan de zaal.

een leeftijdsgroep trainen. 
Deze trainers komen uit ei-
gen gelederen en zijn goed 
opgeleid, naar richtlijnen van 
de nationale bond. Om niet 
teveel op vrijwilligers afhan-
kelijk te zijn, draaien ouders 
een paar keer per jaar een 
bardienst en worden ze in-
gedeeld om de teams naar 
een uitwedstrijd te vervoe-
ren. Ook de seniorenleden 
zullen bij toerbeurt een 
dienstje moeten draaien. Dit 
zorgt voor een grote saam-
horigheid onder de ouders, 
die vaak een ‘hockeyverleden’ 
hebben, en de seniorenleden. 

De hockeyjeugd van Zand-
voort wordt op de woens-
dag getraind. Tussen 16.00 
en 21.00 uur worden de 
diverse leeftijdsklassen op 
de velden onderwezen, de 
jongsten als eerste en de ou-
dere jeugd op een later tijd-
stip. Iedere training duurt 
een uur. Meer informatie 
over de ZHC kunt u vinden 
op: www.zhconline.nl.

Badminton, 
vanaf  2 september kan het weer ! 

Tegen inlevering van deze advertentie kunt u 3 x gratis meedoen bij 
Badminton Vereniging Zandvoort om de sfeer te proeven en daarna pas 
te beslissen of u lid wilt worden! De club speelt elke donderdagavond 
van 20.30 tot 22.30 uur in de Korversporthal. Kosten voor een heel 
seizoen zijn slechts € 95. We beginnen zogezegd op 2 september en 
kijken uit naar uw komst. 
Meer info kunt u krijgen door een mail te sturen naar bvz@ziggo.nl 
U kunt ook contact opnemen met Bob Besselink: 0654791816 
 Djurre Boukes: 0625105454

In uw eigen Zandvoort, heerlijk sporten,  
bewegen en ontspannen. Badminton!! 
Nee, niet zoals op de camping maar voor  
het “eggie”. Onder begeleiding van ervaren 
spelers en speelsters wordt u wegwijs gemaakt 
in dit mooie spel. In uw eigen tempo, op uw 
eigen niveau, heerlijk ontspannen inspannen.  
Probeer het eens!!
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SV Zandvoort wint eerste wedstrijd in HD Cup

Succes voor jeugdige golfers

Australiër wint NAM-REM race

Het eerste elftal van SV Zandvoort heeft de eerste zege 
van het seizoen te pakken. In een niet bijster spannende 
wedstrijd werd zaterdag op eigen veld tegenstander HSV 
uit Heiloo met 3-0 aan de zegekar gebonden. Het was de 
eerste wedstrijd in de strijd om de KNVB beker. Ook de re-
serves van Zandvoort wonnen hun eerste wedstrijd.

Afgelopen week werd op vijf Noord-Hollandse golfbanen 
het NGf 5-banen jeugdgolftoernooi gehouden. een jaar-
lijks terugkerend topevenement voor de beste jeugdspe-
lers van Nederland. 

Afgelopen zaterdag was vlak voor het Zandvoortse Casino 
de start van de jaarlijkse NAM-REM race voor catamaranzei-
lers. Een race, georganiseerd door de Watersport Vereniging 
Zandvoort, over zo’n 50 kilometer naar de boei die heden 
ten dage de plaats van het voormalige Remeiland markeert.  

Maurice Moll wordt gestopt

Nigel Lancaster begeleidt een van zijn pupillen

Op weg naar de start | foto: Rob Bossink

Tegenstander HSV, 2e klasse 
zondag, had in de voorbe-
reiding naar het nieuwe 
seizoen nog geen wedstrijd 
verloren en Zandvoort daar-
entegen niet een gewonnen. 

Coach Nigel Lancaster van 
Open Golf Zandvoort mag 
trots zijn op het feit dat 3 van 
zijn 4 deelnemende pupillen 

Onder de deelnemers waren 
vele toppers uit binnen- en 
buitenland vertegenwoor-
digd. Zo’n dertig bemannin-
gen van Hobie 16 en Formule 
18 boten probeerden zich 
rond 12.00 uur in de meest 
gunstige startpositie te ma-
noeuvreren. Dat was gezien 
de stevige wind niet voor ie-
dereen even gemakkelijk.  

Bij de iets verlate start rond 
12.10 uur was het de Aus-
tralische wereldkampioen 
For mule 18 Darren Bundock 
met bemanning Jeroen van 
Leeuwen die met een blik-
semstart al na 200 meter 
de koppositie innam. In hun 
kielzog meteen de 1453 met 
Christa van Helden en Thijs 
Visser, op een afstandje ge-
volgd door 2452 met Jan van 
Ek en Hero Mulder. Een span-
nende race volgde waarbij de 
boten van de KNRM en red-
dingsbrigades van Zandvoort, 
Katwijk, Bloemendaal en 
Noordwijk de veiligheid goed 
in het oog hielden.  Een zeil-
evenement dat ook vanaf de 
kust door veel publiek belang-

En aangezien er algemeen 
wordt aangenomen dat de 
zondag klassen sterker zijn 
dan hun gelijken op de za-
terdag, waren een hoop sup-
porters niet zo zeker van een 

in de top 5 van de respectie-
velijke categorieën zijn geëin-
digd, waarbij Stijn Hermans 
zelfs het kampioenschap van 

stellend werd gevolgd.  

Na precies 2 uur en 51 mi-
nuten wist Darren Bundock 
als winnaar van de NAM-
REM race voor het casino te 
finishen.  Een kleine vijf mi-
nuten later gevolgd door de 
zilveren Mischa Heemskerk 
en Bastiaan Tentij, de win-
naars van 2009. Als eervolle 
derde eindigde schipper Wim 
Geijsen en Rico van Capelle.  

Onze kersverse Europese kam-
pioen schipper Gerard Loos en 
bemanning Pieter Ruitenburg 
wisten de Remrace als negen-
de met een tijd van 3 uur en 
9 minuten te beëindigen. In 
totaal wisten zo’n 27 beman-
ningen hun boot aan de finish 
te brengen en een eindtijd te 
noteren. 

Een ware slijtageslag op zee is 
weer gestreden waarbij vele 
uitvallers vakkundig door 
de diverse reddingswerkers 
professioneel werden opge-
vangen. Zeker wordt weer 
uitgekeken naar de volgende 
ontmoeting in 2011.

voetbal

golf

zeilen

zege. Het zou echter totaal 
anders uitpakken.

Simpele overwinning
Een niet bepaald op oorlogs-
sterkte aanwezige selectie 
van trainer Pieter Keur ging 
aftastend van start. Ook de 
gasten uit Heiloo moesten 
nog ontdekken hoe deze 
middag de vork in de steel 
stak. Over en weer kwamen 
aarzelend wat aanvallen op 
gang maar de hele eerste 
helft kwamen de beide kee-
pers niet echt in de proble-
men. Vlak na rust, met de be-
hoorlijk sterke wind in de rug, 
kwamen onze plaatsgenoten 
al vrij snel op voorsprong. Ivo 
Hoppe kon aan de rand van 
het strafschopgebied de bal 
in vrije positie ontvangen 
en lobde meesterlijk de bal 
in de verre hoek, 1-0. Hierna 
was het aan HSV om het 
Zandvoortse doel te zoeken. 
Een aantal keren kwamen 
ze dicht in de buurt maar 

beste jongen in categorie 2 
(handicap 7,5-12) in de wacht 
wist te slepen. Zijn twee an-
dere pupillen, Douwe Link en 
Mitchel Schoorl, wisten door 
te dringen tot de top 5 van 
de hoogste categorie (han-
dicap 0-7.4) en eindigden na 
vijf dagen op respectievelijk 
de 3e en 4e plaats. Bruce 
Lancaster kwam ook uit in 
de hoogste categorie, maar 
hem het lukte dit keer niet 
een plaats bij de top 10 te 
behalen. 

Stijn Hermans verklaarde na 
afloop bijzonder blij te zijn 
met het behaalde resultaat 
en hij hoopt de stijgende 
lijn in de toekomst te kun-
nen continueren. En dan te 
bedenken dat deze 15-jarige 
Zandvoorter pas 2 jaar gele-
den zijn hockeystick aan de 

Rectificatie Spinning on the Beach
In de aankondiging van het Spinning on the Beach-
evenement van komend weekend, in de editie van vorige 
week van de Zandvoortse Courant, is een zeer storende 
fout geslopen. In het artikel wordt zondag 29 augustus 
genoemd als datum. Dat is echter abusievelijk. De juiste 
datum is zaterdag 28 augustus. Onze excuses voor het 
ongemak.

doelman Jorrit Schmidt 
steekt nu al in een goede 
vorm. Ook het onzuivere 
spel van HSV zorgde ervoor 
dat ‘de nul’ voor Zandvoort 
gehandhaafd bleef. Toen de 
nieuwe aanwinst van Keur, 
Jordy Schuurman, ook nog 
eens de 2-0 wist aan te teke-
nen, was in feite de wedstrijd 
beslecht. De 3-0 van invaller 
Maurice Moll, gescoord via 
een verdediger, was slechts 
voor de statistieken van be-
lang.

Ook het tweede elftal heeft 
in de eerste ronde van de 
KNVB beker een overwinning 
geboekt. In Nieuw Vennep 
konden de reserves van VVC 
niet winnen van het elftal 
van coach Jan v.d. Leden. De 
Zandvoorters namen een 4-3 
overwinning mee terug naar 
de kust. Zaterdag gaat het 
eerste elftal naar Limmen 
voor de derde wedstrijd. 
Deze begint om 14.00 uur.

wilgen hing en de overstap 
maakte naar de golfsport. 
Lancaster, zelf oud tourspeler 
en in het verleden jarenlang 
coach van het Nederlands 
damesteam, verklaart het 
succes van zijn pupillen na 
amper een jaar coaching en 
opleiding uit het feit dat ple-
zier in het spel bij hem voor-
op staat. Mentale training, 
vernieuwende methoden en 
verrassende inzichten moe-
ten van zijn leerlingen echte 
winnaars maken. Lancaster is 
recent zelfs afgereisd naar de 
VS om zijn licht op te steken 
bij de wereldberoemde IMG 
Leadbetter Golf Academy in 
Florida, wereldwijd de golf-
school voor (internationale) 
jeugd. De jeugd van Open 
Golf Zandvoort heeft een 
veelbelovende toekomst in 
het vooruitzicht!
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Gemeentelijke publicatie week 34 - 2010

Vergadering college 
De besluitenlijst van de collegevergadering van week 33 en 
de verdere in week 33 door het college genomen besluiten 
zijn in week 34 vastgesteld. De besluitenlijst is in te zien bij de 
Centrale Balie en op de website. 

Gemeentehuis 2 september gesloten
Op donderdag 2 september is het gemeentehuis de hele dag 
gesloten. Wel kunt u tussen 8.30 uur en 9.30 uur terecht bij 
de burgerlijke stand om aangifte te doen van een geboorte 
of overlijden.

Ingekomen vergunningenaanvragen
Bouw-, sloop- en reclameaanvragen
Zandvoort:
- Petrus de Blockstraat 1, plaatsen dakopbouw, ingekomen 17 
augustus 2010, 2010-192Rv.
- Van Lennepweg 33, verwijderen asbesthoudend materiaal, 
ingekomen 17 augustus 2010, 2010-193S.
- Swaluëstraat 39 en 41, aanvraag splitsing van woonruimte, 
ingekomen 19 augustus 2010, 2010-194Sp.

Let op. De hierboven genoemde aangevraagde vergunningen 
liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt deze inzien tij-
dens openingstijden. Deze publicatie betekent niet dat u uw 
zienswijze over deze aangevraagde bouwplannen kenbaar 
kunt maken. Slechts indien voor deze bouwplannen vrijstelling 
van het bestemmingsplan of bouwverordening kan worden 
verleend, kan tegen ons voornemen daartoe een zienswijze 
kenbaar worden gemaakt. Een voornemen tot het verlenen van 
vrijstelling wordt afzonderlijk gepubliceerd. Deze publicatie 
betekent ook niet dat u een bezwaarschrift kunt indienen. 
Mocht de vergunning of vrijstelling worden verleend dan zal 
dit worden gepubliceerd en pas dan kunnen belanghebbenden 
bezwaar indienen.

Verzonden besluiten
Bouw-, sloop- en reclamevergunningen
Zandvoort:
- Brederodestraat 70, veranderen kozijn in voorgevel, verzonden 
18 augustus 2010, 2010-169Lv.
- Haltestraat 23c, plaatsen dubbele deur in voorgevel, verzon-
den 20 augustus 2010, 2010-191Lv.

Verkeersbesluit Solexrace
Het college van Burgemeester en Wethouders heeft besloten, 

gemotiveerd bezwaarschrift indienen. De datum van bekend-
making is de verzenddatum van de vergunning. Indien het 
geen vergunning betreft is dit de publicatiedatum. U richt uw 
bezwaarschrift met vermelding van “bezwaar” in de rechter-
bovenhoek van uw brief aan het college van Burgemeester 
en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort. Het bezwaar 
schorst in beginsel niet de werking van het besluit waartegen 
het is gericht. In geval van spoed kunt u een verzoek om een 
voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter 
van de Rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, Postbus 1621 
2003 BR Haarlem. Een dergelijk verzoek dient vergezeld te gaan 
van een afschrift van het bezwaarschrift.

Indien het een vergunning betreft voor evenementen, verto-
ningen op of aan de weg, het houden van optochten, snuf-
felmarkten, verruiming sluitingsuur, ontheffing Zondagwet, 
exploitatie of speelautomaten, dient u uw bezwaarschrift aan 
de burgemeester te richten. 

ten behoeve van de Solexrace, om gedurende het evenement:

1. over te gaan tot de plaatsing van afsluitingen inclusief de 
borden conform model C01 van bijlage I van het Reglement 
Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 op de volgende locaties:
- Op het Raadhuisplein direct ten westen van de Louis Davids-
straat;
- Op het Raadhuisplein direct ten westen van de Oranjestraat;
- Op het Gasthuisplein direct ten westen van de Swaluëstraat;
- In de Rozenobelstraat direct ten westen van de Swaluës-
traat;
- In de Pakveldstraat direct ten westen van de Swaluëstraat;
- In de Prinsenhofstraat direct ten westen van de Swaluëstraat, 
met vooraankondigingsbord direct ten oosten van de Burge-
meester Engelbertstraat;
- In de Spoorbuurtstraat direct ten westen van de Achterweg;
- In de Haltestraat direct ten noorden van de Achterweg, met 
vooraankondingsbord direct ten zuiden van de Zeestraat;
- In de Diaconiehuisstraat direct ten westen van de Nieuw-
straat;
- In de Koningstraat direct ten oosten van de Haltestraat, met 
vooraankondingsbord direct ten westen van de Oosterstraat;
- In de Kanaalweg direct ten oosten van de Haltestraat, met 
vooraankondingsbord direct ten westen van de Oosterstraat;
- In de Willemstraat direct ten oosten van de Haltestraat, met 
vooraankondingsbord direct ten westen van het Schoolplein;
- In de Schoolstraat direct ten oosten van de Haltestraat, met 
vooraankondingsbord direct ten westen van het Schoolplein;

2. op woensdag 25 augustus de borden E01 van bijlage I van het 
Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 met onder-
bord “Zondag a.s.” te plaatsen op het parcours van de Solexrace;

3. dat het op zondag 29 augustus van 16:00 tot 00:00 verboden 
is te parkeren op het parcours van de Solexrace;

4. vergunningshouder voor de desbetreffende wegen kunnen 
parkeren op het De Favaugeplein van zondag 29 augustus 
08:00 tot maandag 30 augustus 12:00;

De gemeente neemt dit verkeersbesluit om de Solexrace veilig 
en gezellig te laten verlopen. Inwoners en ondernemers wor-
den vriendelijk verzocht rekening te houden met de genomen 
verkeersmaatregelen. 

Bezwaarschriften
De hierboven genoemde verleende vergunningen/ genomen 
besluiten liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt ze 
inzien tijdens openingstijden. Belanghebbenden kunnen ge-
durende een termijn van zes weken na bekendmaking een 

Centraal telefoonnummer 
Alle afdelingen zijn bereikbaar via (023) 574 01 00, maandag 
t/m donderdag 8.30 - 17.00 uur en vrijdag 8.30 - 16.00 uur. 
Melding of klacht? 
Bel met de Centrale Meldlijn (023) 574 02 00, óf vul op de  
website het digitale formulier in óf stuur een brief naar de 
klachtencoördinator. 
Openingstijden Centrale Balie 
Maandag t/m woensdag:  08.30  -  16.00 uur 
Donderdag:  08.30  -  20.00 uur 
Vrijdag:  08.30  -  12.30 uur 
Tijdens de donderdagavondopenstelling kunt u maar voor een 
beperkt aantal zaken terecht: paspoorten en rijbewijzen e.d. 
Openingstijden begraafplaats 
De algemene begraafplaats en dierenbegraafplaats aan de 
Tollensstraat zijn dagelijks open tussen 08.00 - 18.00 uur. 
Collegelid spreken? 
Een afspraak maken met een collegelid doet u via het centrale 
telefoonnummer. Daarbij geeft u aan waarover u het collegelid 
wilt spreken. Het kan zijn dat u eerst naar een vakafdeling 
verwezen wordt. 
Vragen over een bouwplan? 
Voor vragen over concrete of gewenste bouwplannen is de 
werkeenheid Vergunningverlening op werkdagen telefonisch 
bereikbaar tussen 08.30 en 16.00 uur. 
Op zoek naar werk of aanbieden van vacature? 
Werkgevers en werkzoekers maken gebruik van 
www.werkeninzandvoort.com. 
Voor het vinden of aanbieden van banen in Zandvoort. 

DORSMAN.NL OF 023-5714534

Inboedelverzekering
Snel en goed geregeld

‘Sporten is gezond!’
www.sportinzandvoort.nl



Zandvoortse Courant • nummer 34 • 26 augustus 2010

23

Hugoos
Mooy Spirit Centrum
Pluspunt Boomhut
Pluspunt 
Rosarito
Sea Optiek
Sentinel Alarm b.v.
Shanna's Shoe 
 Repair & Leatherwear
Stichting Spinning 
on the Beach
Studio 118 Dance
Taoïstische Tai Chi 
Vereniging
Uitvaartcentrum 
 Haarlem
Van Aacken 
 Glaszettersbedrijf
Van Vessem & Le Patichou
Yanks Saloon

Administratiekantoor K. Willemse
Algemene uitvaartbegeleiding 
 Zandvoort
Autobedrijf KariMo
Autobedrijf Zandvoort 
Badminton Vereniging Zandvoort
Beach Club Tien
Bloemsierkunst Jef & Henk Bluijs
Boom Strandpaviljoen 11
Café Oomstee
Cense en van Lingen
Centrum Publieksparticipatie
Circus Zandvoort
Club Nautique
Dansschool Rob Dolderman
De Salon
Dorsman Assurantiën
Groenestein & Schouten 
 Fin. diensten
Harocamo 

adverteerders

autosport - dtm

autosport

Gary Paffett op herhaling

Drie belangrijke raceklassen in bijprogramma

Net als vorig jaar, wist ook dit jaar de Britse Mercedesrijder 
Gary Paffett de DTM race op Zandvoort te winnen. Enig for-
tuin had Paffett wel, omdat Audi rijder Timo Scheider uit 
Duitsland zeer slecht weg kwam vanaf de eerste startplek. 

Rondom de DTM werden verschillende competities verre-
den. De formule 3 Euro Serie, de Porsche Carrera Cup en de 
SEAT Leon Supercopa zorgden voor mooie races. 

Gary Paffet finishte opnieuw als eerste in Zandvoort | foto: Chris Schotanus

Dillon Koster (r) reed een onopvallende race | foto: Chris Schotanus

Scheider heeft een haat 
liefde verhouding met het 
Zandvoortse circuit . De 
Duitser komt vaak goed voor 
de dag, maar evenzo ligt het 
pechduiveltje op de loer tij-
dens de training of de race. 
Toen hij enkele jaren geleden 

Valtteri Bottas wist zijn kunst-
stukje tijdens de Masters of 
Formula 3 niet voort te zetten 
tijdens de twee races in de 
Formula 3 Euroseries. De Fin 
zat wat grommig achter de 
tafel in het mediacentrum na 
zijn tweede plaats in de eer-
ste race. De race werd gewon-
nen door de Italiaan Edoardo 

in bijna gewonnen positie lag 
met de Opel op het Circuit 
Park Zandvoort ging het mis 
bij een pitsstop. Een monteur 
zette het rechtervoorwiel niet 
goed vast en op die manier 
kon Scheider enkele meters 
verderop de strijd staken. Niet 

Mortara. De teamgenoot van 
Mortara, de Duitser Marco 
Wittmann kwam achter 
Bottas als derde over de finish.

Voor de tweede race kwamen 
de eerste acht van de eerste 
race in omgekeerde volgorde 
op de startopstelling terecht. 
Het gaf de Portugees Antonio 

lang daarna verdween Opel 
uit de DTM.

Bewonderenswaardig was 
de wederopstanding van de 
tweevoudig DTM kampioen in 
de Audi. Vanaf de tiende plaats 
vocht Scheider zich een weg 
naar voren en werd bij het val-
len van de finishvlag de best 
geklasseerde Audi met een 
derde plaats. De Schot Paul 
Di Resta en de latere winnaar 
Gary Paffett bleven buiten 
bereik voor de regerend kam-
pioen. 

De twee Mercedesrijders ble-
ven in elkaars buurt. Di Resta 
probeerde het wel, maar 
Paffett was te sterk. Door 
zijn derde overwinning op 
Zandvoort kwam Paffett daar-
mee op gelijke hoogte met 
de Zweed Mattias Ekström 
die ook drie keer eerder wist 
te winnen op het circuit van 
Zandvoort.
 

Felix da Costa de gelegenheid 
om de tweede Formule 3 race 
te winnen. Da Costa is niet bij-
gelovig van karakter, bleek aan 
het feit dat hij reed met start-
nummer dertien. Hij wist de 
Belg Laurens Vanthoor, voor-
malig rijder bij het team van 
Frits van Amersfoort, achter 
zich te houden. De Spaanse 
rijder Roberto Merhi comple-
teerde het erepodium door als 
derde te finishen.

Porsche Carrera Cup 
In de Porsche Carrera Cup was 
Nick Tandy de meest geluk-
kige rijder. De Brit deed met 
zijn overwinning vooral goede 
zaken in het tussenklasse-
ment. Tandy kreeg hulp van de 
Nederlander Jaap van Lagen, 
die donderdagmiddag laat 
gebeld werd door het team 
van Franz Konrad. “Of ik nog 
wat te doen had dit weekend 
en of ik wat over Zandvoort 

Meld je nu aan voor 
de JeugdSportPas

De JeugdSportPas (JSP) is een initiatief van de gemeente 
Zandvoort en Sportservice Heemstede-Zandvoort en is be-
doeld voor alle kinderen van de basisscholen in Zandvoort. 
Door samenwerking met sportverenigingen, de sportaan-
bieders en de scholen in Zandvoort, krijgen leerlingen uit 
de groepen 4 tot en met 8 de mogelijkheid om kennis te 
maken met veel verschillende sporten. Woon jij in Zand-
voort en zit je in die groepen van de basisschool? Meld je 
dan nu aan! Deelname kost € 5.

De JeugdSportPas in Zand-
voort is sinds de kennisma-
king in 1998 ieder jaar ge-
groeid en is een groot succes. 
Het afgelopen schooljaar 
hebben 350 leerlingen van 
Zandvoortse basisscholen 
deelgenomen aan verschillen-
de sporten! Vorig jaar konden 
ze vier kennismakingslessen 
volgen in tennis, golfsurfen, 
streetdance, reddingsbrigade, 
hardlopen, schaatsen en bad-
minton.

Via de scholen zal er in deze 
eerste schoolweek informatie 
aan de kinderen worden ver-
strekt. De deelnemende scho-
len zijn: de Han nie Schaft-
school, de Duin  roos school, 
de Bea trix school, de Maria-
school, de Nicolaasschool, de 
Oranje Nassauschool en De 
School. De inschrijving voor 
het nieuwe schooljaar is ge-
start op 23 augustus en kan 

via de speciale website, www.
sport serviceheemstedezand- 
voort.nl. Inschrijven voor blok 
1 kan nog tot en met 8 sep-
tember aanstaande. Ook be-
nieuwd naar het aanbod? Kijk 
dan op de site!

Bent u actief bij één van de 
Zandvoortse sportverenigin-
gen en/of sportaanbieders 
en heeft u interesse om met 
uw vereniging ook deel te ne-
men aan de JeugdSportPas 
in Zandvoort, kijk dan op de-
zelfde website. U kunt zich 
hier als vereniging digitaal 
aanmelden. Mocht u vra-
gen hebben over het project 
JeugdSportPas of het lukt u 
niet om in te schrijven voor 
een bepaalde sport of peri-
ode, neemt u dan contact op 
met Steffen van der Pol, te 
bereiken via jspheza@sport-
servicheemstedezandvoort.nl 
of via 023-5740116.

jeugdsportpas

Paffett deed ook goede za-
ken in het algemene klasse-
ment. Met de overwinning op 
Zandvoort naderde de Brit zijn 
merkgenoot en klassements-
leider Bruno Spengler tot ne-
gen punten. Spengler kwam 
zondag niet verder dan een 
zevende plek. Bovendien wond 
de Canadees zich geweldig op 
over de uitvoering van de pits-
stop strategie, omdat er teveel 
naar Scheider werd gekeken in 
plaats van naar de wedstrijd.

De uitslag: 1. Paffett (GB) Mer-
cedes 42 ronden in 1.07.04,346 
(gem. 161,820 km/u), 2. Di 
Resta (Sch) Mercedes op 0’396 
sec, 3. Scheider (Dui) Audi op 
12’238 sec.

Stand DTM na 6 races: 1. 
Spengler (CDN) Mercedes 
44 punten, 2. Paffett (GB) 
Mercedes 35 punten, 3. Paul 
Di Resta (Sch) Mercedes 33 
punten.

wist”, vertelde Van Lagen 
vrijdag na de training over 
dat telefoontje. Uiteindelijk 
liet de Wekerommer, die nor-
maal gesproken samen met 
Sebastiaan Bleekemolen in de 
Porsche Super Cup uitkomt, 
deze eenmalige aanbieding 
niet lopen en stapte in. Van 
Lagen legde achter Tandy be-
slag op de tweede plaats en 
oud DTM winnaar Uwe Alzen 
kwam als derde over de finish.

Seat Leon Super Copa
De Zandvoorter Dillon Koster 
kwam op het allerlaatste mo-
ment in actie in de Seat Leon 
Super Copa. Vorig seizoen 
reed Koster nog een heel sei-
zoen mee, maar nu is hij meer 
langs de zijlijn actief. Het tus-
sendoortje bleef onopvallend, 
hoewel Koster het er beter 
afbracht dan vorig jaar. Toen 
strandde zijn race al na enkele 
bochten.
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Het is zo goed als zeker dat het Wim Gertenbach College op zeer korte termijn uit Zand-
voort zal verdwijnen. Scholieren die nu daar naartoe gaan, zullen hoogst waarschijnlijk 
hun VMBO-diploma niet in Zandvoort kunnen halen. Het Wim Gertenbach College is al 
vanaf 1956 in Zandvoort gevestigd maar zal over twee jaar niet meer op Zandvoorts grond-
gebied te vinden zijn. Oorzaak is de bouw van twee nieuwe schoolgebouwen in Haarlem 
door de gemeente Haarlem, waar nu overcapaciteit aan ruimte dreigt te gaan ontstaan.

Sinds 1956 is de Gertenbach school gevestigd in het 
destijds nieuw gebouwde complex aan de Zandvoortselaan 19a

Wim Gertenbach College  
gaat weg uit Zandvoort

Het Wim Gertenbach Col le
ge is onderdeel van de Du
namare Onderwijs Groep 
(DOG), een grote organisa
tie die veel scholen bestuurt, 
niet alleen in Haarlem en 
Zandv  oort maar ook in plaat
sen als Velsen, IJmuiden en 
in de Haarlemmermeer. Er 
wordt gefluisterd dat er dit 
jaar al leerlingen die zich in 
wilden schrijven voor het 
Wim Gertenbach College, 
om onduidelijke redenen 
niet geplaatst konden wor
den. Deze moeten nu naar 
Haarlem en dat komt de 
overcapaciteit aldaar ten 
goede. De directeur van het 
Wim Gertenbach College 
Fred van Zanten kan, en 
waarschijnlijk mag, geen 
nadere inlichtingen ver
strekken maar ingewijden 

weten meer en hebben de 
Zandvoortse Courant in
gelicht, na het bericht van 
afgelopen zaterdag in een 
regionale krant.

Bouwplannen 
Het Zandvoortse college en 
raad hebben zich altijd po
sitief naar het Wim Ger ten
bach College gedragen en 
willen nu zelfs een nieuw 
schoolgebouw gaan bou
wen omdat het huidige ge
bouw volkomen gedateerd 
is. Al wat zij van de DOG wil
len is de garantie dat er de 
komende 15 jaar middelbaar 
onderwijs in Zandvoort kan 
worden aangeboden; niet 
meer en niet minder. Het be
stuur van de groep wil zich 
daar echter niet aan confor
meren waardoor er nu een 

situatie is ontstaan dat de 
gemeente Zandvoort zich 
moet gaan bezinnen op de 
genoemde bouwplannen. 

“De enige manier om Zand
voortse leerlingen in hun 
eigen dorp middelbaar on
derwijs te kunnen laten vol
gen, is het Wim Gertenbach 
College losmaken van 
de Dunamare Onderwijs 
Groep. Maar daar zitten 
wel veel haken en ogen 
aan”, aldus een ingewijde 
die niet met naam en toe
naam genoemd wil worden. 
De Zandvoortse wethouder 
van Onderwijs, Gert Toonen, 
wil op dit moment niet naar 
aanleiding van de berichten 
reageren omdat hij vindt 
dat het bestuur van de DOG 
nu aan zet is. 

Courant 
Zandvoortse 

3 23117Actueel Actueel Jazz Sport
Schade door
hevige storm
langs kust

Solexrace was
ludiek maar had
pech met weer

Haarlemse formatie
Jzzzzzp komt
naar Zandvoort

Zandvoorter op
podium van
Nürnbergring

6e jaargang • week 35
2 september 2010
Het wekelijkse nieuwsblad 

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

De Mannetjes

Stichting Opkikker

‘De Gertenbach 
leerlingen kunnen ook wel 
een opkikkertje gebruiken’

Gemeentehuis gesloten op 2 september. 
Lees meer op pag 21

Het Spinning on the Beach-evenement van Kenamju, 
dit jaar bij Club Nautique, heeft een schitterend bedrag 
opgeleverd voor de stichting De Opkikker. Meer dan 250 
deelnemers en sponsoren hebben ruim € 14.000 bijeen-
gebracht voor deze stichting die langdurig zieke kinderen 
en hun familie een hart onder de riem wil steken.

Drie lange rijen ‘hometrai
ners’ stonden in de lengte
richting van het terras van 
dit nieuwe jaarrondpavil
joen, waar drie uur lang 
meer dan 250 deelnemers 
zich in het zweet trapten 
maar geen meter vooruit 
kwamen. De temperatuur 
was perfect voor deze be
zigheid en de wind bracht 

alleen maar verkoeling. Na 
de drie uur kon organisa
tor Marcel van Rhee van 
Kenamju trots de eindscore 
bekendmaken. Dit jaar werd 
er € 14.044 bijeen gefietst en 
gesponsord. Niet zoveel als 
vorig jaar maar gezien de 
recessie een schitterend be
drag voor deze sympathieke 
organisatie.

Schitterend bedrag 

Auto Strijder
Zandvoort

www.autostrijder.nl

SCOOTMOBIELEN
ook met PGB (persoonsgebonden budget)

023 - 5 735 735
4-wielfietsen

BETER MOBIEL, Max Planckstraat 44

Sale
alle monturen
50%  korting!

Zandvoort Optiek

Kerkstraat 34-36
2042 JG Zandvoort

Tel. 023 - 57 12 466
www.zandvoortoptiek.nl

Stichting De Opkikker ontving een cheque van € 14.044

Benieuwd naar de
laatste nieuwtjes? 

Bezoek dan 
regelmatig 

onze website:
www.zandvoortsecourant.nl
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waterstanden

www.clubnautique.nl      telefoon 023 571 57 07 

in memoriamfamilieberichten

Iets te (ver)kopen?
Plaats een Zandkorrel

Zie pagina 10
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~ Regelen en uitvoeren van de uitvaart ~
~ Verzorging van overledene ~ 

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

023 -7515 666
Gevestigd in Zandvoort

Evert H. Schweitzer
Voor een stijlvolle en verzorgde uitvaart

Dag en nacht bereikbaar

Algemene Uitvaartbegeleiding Zandvoort

UITVAARTZORGCENTRUM ZANDVOORT
Tollensstraat 67, 2041 PR  Zandvoort.

Telefoon (023) 571 32 78.
www.uzn-nederland.nl

UITVAARTCENTRUM HAARLEM
Parklaan 36, 2011 KW  Haarlem.

Telefoon (023) 532 87 50.
www.uitvaartcentrumhaarlem.nl

Sinds 1992
uw uitvaartondernemer in Zandvoort.
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B I J   OB I J   OB I J   OB I J   OB I J   O V E R L I J D E NV E R L I J D E NV E R L I J D E NV E R L I J D E NV E R L I J D E N

Protestantse gem. Zandvoort
10.00 uur ds. D.C. Nicolai 
www.kerkzandvoort.nl

RK Parochie St. Agatha
10.30 uur pastor D. Duijves
www.aap-parochies.nl

RK Parochie Antonius & Paulus
10.30 uur pastor C. van Polvliet

kerkdiensten - a.s. zondag 

Bedroefd om de grote leegte die hij achterlaat, maar ook dankbaar 
voor de liefde en zorg waarmee hij ons omringde, delen wij u 
mede dat van ons is heengegaan mijn zorgzame man, onze 
vader, schoonvader, grootvader en bijna overgrootvader 

Simon Hendrik van der Meij 

in de leeftijd van 91 jaar. 

Trudy van der Meij - van Hattum 

Kinderen en 
Kleinkinderen, 

23 augustus 2010 

Herman Heijermansweg 113, flat 3 
2042 XR  Zandvoort 

De begrafenis heeft in familiekring plaatsgevonden. 

Er is een zandvoorter doodgegaan. 

In liefdevolle herinnering

1-9-2005                                                              1-9-2010

Hans Heiërman

De ‘scherpe kantjes’  gaan er van af na 5 jaar, 
maar elke dag mis ik nog steeds je liefde, 
positieve levenshouding en humor.

Ik houd van je!

Gonda

IeDere DAg geopenD voor 
ontbIJt, luncH en DIner

voor reServerIngen: 023-5713200
www.beAcHclubtIen.nl

 Aan het roer die avond stond
 het hart en scheepte maan en
 bossen bij zich in en zeilend
 over spiegeling van al wat het
 geleden had voer het met wind
 en schemering om boeg en tuig
 voorbij de laatste stad.
 (Gerrit Achterberg)

Heel verdrietig, maar met diep respect voor haar 
vechtlust gedurende de laatste jaren om bij ons te 
blijven, moeten wij U ervan in kennisstellen dat toch 
in vrede van ons is heengegaan

A. Vas Dias
Vas

Alkmaar,  Zandvoort, 
13 januari 1924 26 augustus 2010
 13.05 uur

Het leven is een bezield moment tussen 
twee oneindigheden en daar was Vas ook volkomen 

van overtuigd.

M.H. Olie-Potgieter
Ir. G. Friedhoffplein 17
2042 BP Zandvoort 

T.J.L. Veldwijk
Boulevard Paulus Loot 79A 
2042 AG Zandvoort

J.G.I. Vleut
Boulevard Paulus Loot 81
2042 AG Zandvoort 

Puppy †   Raïsa   Caesar  

Haar teraardebestelling heeft maandag 30 augustus j.l. 
in alle beslotenheid op Westerveld plaatsgevonden.
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Komende dinsdag is de eerste raadsvergadering na het zomer-
reces. De politiek wordt weer wakker geschud. Er is een vrij 
korte agenda met drie bespreekpunten opgesteld. Ook zijn er 
zeven hamerstukken die in de commissies al zijn afgehandeld.

Alle loketten van de gemeente, inclusief de remise aan de Kamerlingh Onnesstraat zijn van-
daag 2 september, gesloten. Dit in het kader van de jaarlijkse teambuildingdag voor de ge-
meentelijke ambtenaren.

Te bespreken zijn een krediet 
om een maatschappelijke 
kosten/batenanalyse van 
een mogelijke strandverbre
ding te kunnen maken, de 
jaarrekening van de stichting 
Openbaar Primair Onderwijs 
ZuidKennemerland en de 
Brand veilig heids verordening 
2010. 

Vooral de kosten voor de ana
lyse zal nog wat discussie op 
kunnen leveren. De fracties 

De Burgerlijke Stand is deze 
donderdagochtend, van 8.30 
uur tot 10.00 uur wel nog 

zijn het op een aantal pun
ten niet met elkaar eens. Zo 
wil OPZ een tekstuele aan
passing en het CDA staat 
op het standpunt dat indien 
de provincie niet meedoet, 
Zandvoort de volledige kos
ten, € 40.000, op zich neemt. 
GBZ vindt dat het onderzoek 
niet gedaan hoeft te worden 
omdat het al eerder is gedaan 
en niets uithaalt en GL wil 
tijdens de vergadering een 
stemverklaring afleggen. 

even open om uw geboor
te en overlijdensaangifte 
te kunnen doen. Ook Loket 

Eerste raadsvergadering 
van het nieuwe seizoen

Teambuildingdag zorgt 
voor gesloten gemeenteloketten

De jaarrekening van de 
stichting heeft bij D66 wat 
vragen opgeleverd die de 
wethouder schriftelijk zou 
beantwoorden. Mocht dat 
ondertussen gedaan zijn en 
er zijn geen verdere vragen, 
dan kan ook dit agendapunt 
snel afgetikt worden. Voor 
het laatste agendapunt wil
len D66 en GL in de fractie 
een definitief standpunt 
bepalen en GBZ wil voor de 
raadsvergadering onder
zocht hebben of de rechts
zekerheid gewaarborgd is. 
De vergadering begint om 
20.00 uur en de ingang tot 
de vergaderzaal is op het 
Raadhuisplein.

Zandvoort, zowel in het cen
trum als in Nieuw Noord, is 
gesloten.

Verschijnt iedere donderdag en wordt gratis
huisaanhuis bezorgd in heel Zandvoort en Bentveld!
Kantooradres: Kleine Krocht 2 • 2042 JN Zandvoort 
Tel 023 – 5732 752 • info@zandvoortsecourant.nl
openingstijden: maandag en dinsdag 09.00  17.00 uur.
Overige dagen op afspraak.
Advertentie acquisitie: Letty van den BrandKinderdijk 
Tel. 06 – 4342 9783 • letty@zandvoortsecourant.nl
advertenties@zandvoortsecourant.nl
bladmanager: Gillis Kok 
Tel. 06  460 460 26 • gillis@zandvoortsecourant.nl
centrale redactie: Joop van Nes 
Tel. 06 – 1448 2685 • joop@zandvoortsecourant.nl
vormgeving: IR Design Zandvoort 
Kleine Krocht 2  2042 JN Zandvoort
Druk: Dijkman offset 
Visseringsweg 40  Diemen
verspreiding: ZVO Verspreiders 
Tel. 061139 1478 • www.zvoverspreiders.nl
uitgever: Zandvoort Press B.V.
oplage: 9.250 exemplaren

colofon

“Hè, daar kikker ik nu echt van 
op”, zei ik nagenietend van 
een geurige kop bouillon. Mijn 
buitenlandse vriendin waar
mee ik op een zonnig terras in 
Amsterdam zat, keek me gek 
aan: “wat zeg je nou!” Zo een 
gekke uitdrukking had ze nog 
nooit gehoord. “Het is een ge
woon Nederlands woord hoor. 
Je knapt ergens van op. Wordt 
er vrolijker van. Dat noem je; 
opkikkeren. Kijk maar in je 
woordenboek.” “Ja, jij hebt 
iets met kikkers”, griezelde ze, 
“gisteren in jouw tuin werd 
ik er niet goed van. Ze spron
gen overal rond die engerds.” 
Nu had het een paar dagen 
flink geregend en dan zijn die 
groene springers behoorlijk 
actief. Tot groot ongenoegen 
van mijn vriendin. “Moet je 
kijken hoe mooi ze zijn”, wees 
ik haar er verschillende aan. Ze 
zaten geduldig en doodstil te 
wachten op hun prooi. Mugjes, 
vliegen, regenwormen. Zelfs 
Libelles zijn niet veilig voor hun 
snelle kaken. 
Jl. zaterdag moest ik aan 
mijn kikkers denken bij het 
fietsfestijn van ‘Spinning on 
the Beach’. Ook daar liep een 
grote kikker rond. Een nepper 
weliswaar maar hij/zij zag er 
écht uit. Het was bedoeld om 
Stichting De Opkikker te pro
moten. Ook om het mooie be
drag van ruim € 14.000 in ont
vangst te nemen dat door 240 
spinners bij elkaar was getrapt. 
Een geweldige manifestatie, 
georganiseerd door een aan
tal enthousiaste vrijwilligers. 
Gelukkig waren de weergoden 
gunstig gestemd en bleef het 
de hele dag droog met zowaar 
een zonnetje erbij! Ik zal mijn 
vriendin een folder toesturen. 
Kan ze tenminste lezen wat 
opkikkeren betekent. Kinderen 
die chronisch ziek zijn een fijn 
uitje of een prettige dag be
zorgen. Zo fijn, dat ze er van 
opknappen, er vrolijk van wor
den. Uitstapjes waar 
ze door hun handicap 
zelf niet toe in staat 
zijn. Een heel goed ini
tiatief met een prach
tig resultaat. Spinners 
nogmaals: bedankt.

Opkikkertje
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TEAMBuILDING GEMEENTE

burgerlijke stand
21 augustus - 27 augustus 2010

Geboren:
Ciara, dochter van: van der Meulen, Wessel en: Krim, Fatiha.
Chaiya Sengita, dochter van: Kastelijn, Erwin en: Kalika, Rabiya 
Zabida.
Liv, dochter van: Schaapsmeerders, Robbert Benno en: 
Starreveld, Amanda Chantal.

Ondertrouwd:
Vellinga, Peter Johannes Alexander en: Broekhoven, Geraldine.

Getrouwd:
Huijink, Roelof Hendrikus en: Mathijsen, Simone Veva.
van den Akker, Teunis en: van der Werff, Doortina.
Schreuders, Ron en: Schrama, Brigitta Maria.

Overleden :
de Joode geb. Kloosterhuis, Wilhelmine Angela, oud 82 jaar.
de Jong, Aletta Johanna Jeannette, oud 66 jaar.
van der Meij, Simon Hendrik, oud 91 jaar.
Hardes, Wilhelmina, oud 88 jaar.
Philip, Geertruida Hendrika, oud 89 jaar.
Vas Dias, Annie, oud 86 jaar.

Storm veroorzaakte schade in Zandvoort
De storm van maandagochtend, noord tot noordwest 9 
met uitschieters naar windkracht 10, heeft vooral langs het 
strand en de directe omgeving daarvan behoorlijk schade 
aangericht. De draaimolen op het Badhuisplein vloog op 
een gegeven moment de lucht in en de strandpaviljoen-
houders hielden hun hart vast toen het water bij vloed ex-
tra hoog kwam.

Bij een groot aantal strand
pachters stonden de bedjes 
dan ook rond een uur of acht 
met de voeten in de zee. Het 
stuifzand stoof de terrassen 
op en vormde hoge duinen. 
Bij een strandpaviljoen was 
een partytent omhoog ge
blazen en kwam op het dak 
van het paviljoen terecht. 

Ook de Zandvoortse brand
weer was druk in touw, on
der andere om de grote, van 
bomen afgerukte takken 
van het wegdek te halen. De 
schade in Zandvoort staat fi
nancieel niet in verhouding 
met die in de rest van het 
land. De verzekeringsbedrij
ven verwachten dat landelijk 
de schade boven de tien mil
joen euro uit zal komen.

Een partytent waaide over het dak
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Strandpaviljoen Boom 11
te Zandvoort
Tel.023-5717580

Op onze ouderwetse manier
Goulashsoep - 3 soorten vlees - Palacinka of

Vissoep - Zeebaarsfilet - Palacinka 

€10,50
Als brunch, lunch of diner. De gehele week door.

Graag tot ziens, fam. Boom

www.zandvoortsecourant.nl
Bezoek regelmatig de website van de zandvoortse courant voor

de laatste nieuwtjes

de actuele evenementen agenda

het opgeven van uw tip of opmerking

het opgeven van uw zandkorrel of spotlight

het aanvragen van uw zandvoortPas 

het zoeken in het digitale archief van oude zandvoortse couranten

het doorgeven van een bezorgklacht

Vrijdag 3 sept. Aanvang: 21:00 uur.

      Op het biljart...

JZZZZZP!
     Bekend van o.a. de grote
     festivals (Haarlem Jazz).

PP Fischer - vocals, Thomas Streutgers - tenorsax,
    Dré Voorvrienden - contrabas, Arnold Smits - gitaar,
         Daniël Casey - drums.

Voor uw Jazzagenda: Jazz op: 8 okt., 5 nov,. 3 + 17 dec.

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

DORSMAN.NL OF 023-5714534

www.sportinzandvoort.nl
“Sport is goed voor lichaam en geest”

Kostverlorenstraat 121, Zandvoort
Telefoon: 023 57 168 41
E-mail: notarissen@zandvoort.knb.nl
openingstijden: ma t/m do 9.00 tot 12.30 u. en 13.30 tot 17.00 u.
 vrij 9.00 tot 12.30 u. en 13.30 tot 16.00 u.

Dierenartsenpraktijk

Mevr. A.C. Dekker - Lukkassen

Spreekuur: ma. t/m vr. 13.00 - 14.00 uur
 ma.- wo.- vr. avond 19.00 - 20.00 uur
 en volgens afspraak

Lijsterstraat 7  -  2042 CH Zandvoort  -  Tel. (023) 571 58 47

STUDIO 118 CONNY LODEWIJK & CREW 

ZUMBA  
START OP DONDERDAG 9 SEPTEMBER

 KOM EN DOE EEN PROEFLES 
 

FUN HAPPY JOIN THE PARTY ZUMBA 
(docente Lizet)

 

Flemingstraat 55 Zandvoort
Bel 5712598 / 0650425028
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In Zandvoort zijn ontelbaar veel putten langs de kant van de weg 
waar, als het regent of bij het schrobben van het stoepje, het af-
valwater in stroomt. Ze worden periodiek schoongemaakt door 
reinigingsmedewerkers van de gemeente. Daarbij is het soms 
schrikken wat er in wordt aangetroffen. 

Hierbij een noodkreet aan inwoners die de putten beschouwen als 
afvalbakken: ze zijn niet bedoeld om veegvuil, afvalzakjes, boom-
bladeren enzovoorts in te vegen. En al helemaal niet om er stoffen 
als cement, speelzand, kalk- of verfemmers in te deponeren.
Samen houden we Zandvoort Schoon!?

ZANDVOORT SCHOON!?  en de putten…

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)

Halte is elke zaterdag 
en zondag van 12.00 uur 
tot 17.00 uur geopend.

Huisartsenpost 
Het seizoen bij de 
huisartsenpost in de 
Rotonde was op 29 au
gustus over. Veel be
woners en toeristen 
hebben van deze dienst 
gebruik gemaakt en 
zelfs afgelopen zondag 
hadden de huisarts 

en de doktersassistente 
het nog druk. Deze medi
sche service wordt door 
Medisch Netwerk in sa
menwerking met de ge
meente Zandvoort en de 
Stichting Spoedposten 
ZuidKennemerland mo
gelijk gemaakt. Bewoners 
en passanten met hulp
vragen kunnen nog tot 15 
september bij de EHBO 
post terecht. Voor andere 
medische vragen kan men, 
alleen in het weekend, tele
fonisch terecht bij de cen
trale spoedpost te Haarlem, 
tel. 0235453200.

Groot Duinrand Dictee
Kent u alle valkuilen van 
de nieuwe spelling, met of 
zonder verbindingsstreep
je? Test dan uw kennis van 
de Nederlandse taal tijdens 
het Groot Duinrand Dictee 
in de Zandvoortse biblio
theek Duinrand en ding 
mee naar de eerste, twee
de of derde prijs. De tekst 
van het dictee sluit aan op 
het thema van dit jaar ‘Het 
water in al zijn verschij
ningsvormen en functies’. 
Vrees geen schrijfkramp, 
het wordt een invuldictee. 
Het dictee vindt plaats op 15 
september, aanvang 20.00 
uur. Entree is gratis maar 
van te voren aanmelden is 
wel gewenst.

Beleef het strand
Zondag 12 september or

ganiseert het IVN Zuid
Kennemerland een strand
excursie voor kinderen bij 
strandopgang Parnassia 
in de Kennemerduinen. 
Het verrassende van een 
strandexcursie is dat er 
altijd wel iets te zien of 
te vinden valt, zeker in de 
nazomer/herfstperiode. 
Het strand is altijd in be
weging. Niet alleen door 
de beweging van eb en 
vloed maar ook de wind 
laat zijn sporen na. Bij 
storm wordt de zeebodem 
omgewoeld en enkele da
gen later is het strand dan 
vaak bedekt met wormen, 
grote strandschelpen en 
kokkels. Natuurlijk is er 
altijd een grote kans op 
het vinden van zaagjes, 
nonnetjes, kreeftjes, gar
nalen, scheermessen en 
eieren van hondshaaien. 
Misschien wel kwallen! 
Dus wil je weten wat er 
allemaal te vinden is op 
het strand en hoe het daar 
komt dan ben je van harte 
welkom. De excursie be
gint om 11.00 uur en duurt 
tot 12.30 uur, het vertrek
punt is vanaf de strandop
gang bij Parnassia in 
de Kennemerduinen. 
Deelname is gratis en 
aanmelden vooraf is niet 
nodig.

Open huis in de kerk
Zoals verleden week in 
deze krant stond vermeld, 
is op 4 september van 
12.00 tot 17.00 uur een 
open dag in de Agathakerk. 
Ook voor de kinderen zijn 
er leuke activiteiten. Bij 
mooi weer kunnen kinde
ren op het pleintje voor de 
kerk vanaf 13.30 uur, onder 
leiding van kunstenaar 
Hilly Jansen, een doekje 
beschilderen met acrylverf. 
Dus kunstenaars,  groot of 
klein, jullie zijn van harte 
uitgenodigd.

Een jaar verlenging

Aan het slot van de kunst
manifestatie ‘Kunstkracht 
12’ op 12 oktober 2008 werd 
Ada Mol gekozen tot de 
nieuwe Dichter bij Zee. Met 
haar gedicht A1GP wist 
zij de deskundige jury te 
overtuigen van haar dich
terstalent. De gemeente 
Zandvoort, woonstich
ting De Key en Stichting 
Kunstcircus, sponsors van 
Dichter bij Zee, stelden Ada 
Mol als ambassadeur van 
de badplaats voor twee 
jaar aan. Na twee jaar zou 
er eigenlijk een nieuwe 
aanstelling moeten ko
men maar gelukkig kan 
Zandvoort nog een jaar 
extra genieten van de ge
dichten van Dichter bij Zee 
Ada Mol. Haar contract is 
met een jaar verlengd.

BuzzzzHalte
In de Galerie van BK
Zand voort, in de voor
malige busrestauratie 
aan de Louis Davidstraat, 
is tot 16 september een 
nieuwe tentoonstelling 
van de BKZandvoort
kunstenaars Marijke Gool, 
Wim Nederlof, Nelleke de 
Blaauw en Ellen Kuijl. Van 
16 september tot 7 okto
ber vindt er een kunst
wisseling plaats en zijn 
de kunstenaars Nelleke 
de Blaauw, Wim Nederlof, 
Elke SijtsmaSchiller en 
Annemarie Sybrandy aan
wezig. Galerie de Buzzzz

Brandweermannen, heel erg bedankt!

Zwem4daagse maandag van start gegaan

De brandweer van Zandvoort rukt niet alleen uit om een 
brand te blussen maar is ook hulpvaardig als iemand een 
wens heeft. Een bewoonster van het Huis in de Duinen had 
een wens die eigenlijk voor haar onuitvoerbaar was. Na 
een gesprek met activiteitenbegeleidster Marijke ten Haaf 
werd alsnog haar liefste wens vervuld.

De dochter van de bewoon
ster is terminaal en heeft nog 
hooguit 2 weken te leven. Om 
afscheid te nemen van haar 

Afgelopen maandag om 18.00 
uur werden de eerste liefheb
bers van de Zwem4daagse 
toegelaten tot het zwem
bad van Sunparks aan de 

dochter was er een groot pro
bleem. De dochter die ziek op 
bed ligt, woont namelijk in de 
Sophiaflat en deze flat heeft 

Vondellaan. Maar liefst 350 
zwemmers en zwemsters 
hebben zich dit jaar voor het 
jaarlijkse zwemfestijn aan
gemeld. Wel zo’n beetje het 

geen lift. Trappen lopen was 
voor de moeder geen optie 
omdat ze rolstoelafhanke
lijk is, dus besloot Marijke 
ten Haaf de brandweer in te 
schakelen met het verzoek of 
zij de bejaarde vrouw even
tueel met de ladderwagen 
naar boven konden brengen. 
Spontaan boden de brand
weerlieden aan om de vrouw 
met de brandweerwagen op 
te halen en haar naar de bo
venwoning te tillen. Dankzij 
deze hulp waren moeder 
en dochter een middag bij 
elkaar en konden zij samen 
uitgebreid afscheid nemen. 

Met dit berichtje willen zo
wel moeder en dochter als 
Marijke de brandweer heel 
hartelijk bedanken voor hun 
hulp.

maximale aantal om de vei
ligheid van alle deelnemers 
te kunnen waarborgen.  De 
vele vrijwilligers zorgen er 
in ieder geval voor dat in en 
buiten het zwembadwater 
alles ordelijk verloopt. Op het 
moment dat u dit leest, waar
schijnlijk donderdag, zijn er 
inmiddels al weer vier dagen 
vol zwemplezier en enthousi
asme voorbij en morgen is het 
de laatste zwemavond. Wel 
met een speciale waterdisco 
die losbarst na het zwem
men van de laatste baantjes 
en het ontvangen van de me
dailles. Dat is altijd een zeer 
feestelijke afsluiting van de 
Zandvoortse Zwem4daagse.

De brandweerlieden hadden een missie

Jong en oud zwemmen de vierdaagse



BEL 023 – 5 731 999

www.vrijehuizenmarkt.nl of 
www.nicktenbroeke.nl 

Nick ten Broeke
Emmaweg 21

2042 NT ZANDVOORT

F.: 023 – 5 732 007
M.: 0655 – 13 03 65
E: nick@vrijehuizenmarkt.nl

Aanbod Vrijehuizenmarkt
ook op Funda!

Voordelen Vrijehuizenmarkt op een rij:
• De leukste courtage van Nederland*;
• Bezichtigingen en afspraken 7 dagen per week, ook ’s avonds;
• Persoonlijke en pro-actieve karakter van onze dienstverlening;
• Etalage op A-1 lokatie aan de Grote Krocht in Zandvoort;
• Optimale woning presentatie, fotografie en woning beschrijving;
• Complete makelaardij: uw persoonlijke makelaar bij verkoop, 
 aankoop, verhuur en beheer;
• No cure, no pay;
• Gratis waardebepaling van uw woning*;
• Bel of mail ons voor een vrijblijvende afspraak!
• Uw woning wordt geplaatst op de volgende websites: 
 funda.nl, zah.nl, jaap.nl, huislijn.nl en natuurlijk Vrijehuizenmarkt.nl! 
* Vraag naar de voorwaarden

Doctor J.G. Mezgerstraat 100  Zandvoort

Cort van der Lindenstr. 2-30  Zandvoort 

Doctor C.A. Gerkestraat 46 zw  Zandvoort

Hogeweg 56-8  Zandvoort

Zandvoortselaan 16  Zandvoort

Stationsplein 1  Zandvoort

Stationsplein 17-22  Zandvoort 

Paradijsweg 1  Zandvoort

Raadhuisplein 12  Zandvoort

•	 Goed	onderhouden	en	modern	3-kmr	appartement	met	dakterras	op		
zuidoosten,	gelegen	op	de	vijfde	(bovenste)	verdieping	van	het	kleinschalige	
appartementencomplex	“La	Mer”,	op	slechts	100	meter	van	zee!	

•	 Weids uitzicht over Zandvoort: de “Stationsbuurt, “Park Duijnwijk” 
en in de verte ziet u de “Kennemerduinen”!

•	 Complex beschikt over eigen parkeerterrein en een afgesloten entree met lift; 
•	 Gesitueerd t.o.NS Station Zandvoort, op loopafstand van het centrum van Zandvoort;

•	 In	een	rustige	straat,	aan	de	rand	van	de	dorpskern	van	Zandvoort	gelegen,	
royaal	bedrijfspand	(thans	in	gebruik	als	sportschool	“Fitness	Paradise”)		
met	diverse	gebruiksmogelijkheden!

•	 Het pand heeft een totale vloeroppervlakte van ca. 400 m² 
(begane grond ca. 230 m², 1e verdieping ca. 160 m², excl. 60 m² dakterras);

•	 Begane grond: entree, hal, gang met bergkast, stookruimte, kantoorruimte, 
ontvangstruimte met bar, grote multifunctionele ruimte (ca. 130 m²), trap naar…. 

•	 Dit	riante	en	moderne	3-kmr	penthouse	met	dakterras	op	het	westen		
is	gesitueerd	midden	in	het	gezellige	dorpscentrum	van	Zandvoort!

•	 Gesitueerd in kleinschalig complex (totaal 5 woningen), boven het Jupiter 
Plaza winkelcentrum;

•	 Entree via trap, royaal voorportaal, hal, modern toilet vzv fontein, zonnige L-vormige 
living met eikenhouten vloerdelen, openslaande deuren naar het terras en verbinding 
naar de moderne open keuken vzv div. inbouwapp., 2 slaapkamers, moderne badkamer 

•	 Direct	verhuizen?	Deze	80-er	jaren	eengezinswoning	met	voortuin	en	besloten	
achtertuin	is	de	afgelopen	jaren	gerenoveerd	in	een	moderne	stijl!		

•	 Deze tussenwoning beschikt o.a. over een zonnige, tuingerichte woonkamer met 
opensl. deuren naar de tuin, moderne keuken landelijke stijl vzv div. inbouwapp.,  
modern toilet vzv fontein, moderne badkamer vzv doucheruimte, wastafelmeubel en  
2e toilet en 3 slaapkamers;

•	 De achtertuin van deze woning grenst aan een autoluw woonerf met 

•	 Direct	aan	de	duinrand	in	Zandvoort	Zuid	gelegen,	royale	4-kmr	maisonnette		
(2	woonlagen)	met	2	zonnige	balkons	op	het	westen	en	3	slaapkamers!	

•	 Gelegen op de 3e en 4e (tevens hoogste) verdieping van een goed onderhouden 
appartementencomplex, met fraai panoramisch uitzicht over de “Amsterdamse  
Waterleidingduinen” en Zandvoort Zuid;

•	 3e verd.: o.a. zonnige living met open haard, marmeren vloer, opensl. deuren naar balkon, 
open keuken vzv div. app., toilet, trap naar…

•	 Moderne	en	sfeervolle	3-kmr	30-er	jaren	beneden	woning	met	o.a.	voor-	en	achter-
tuin,	zonnige	living,	moderne	open	keuken,	moderne	badkamer	en	2	slaapkamers!

•	 Gelegen op loopafstand van de “Amsterdamse Waterleidingduinen” en het centrum van 
Zandvoort;

• De fraai aangelegde, besloten achtertuin op het zuiden beschikt over een houten schuur 
en een achterom;

 •	 Hal, lichte L-vormige living met o.a. visgraat parketvloer, schuifpui naar achtertuin, 

•	 Starters	opgelet!	Dit	moderne	3-kmr	hoekappartement	met	ruim	hoekbalkon		
op	het	noordwesten	is	gelegen	aan	de	levendige	Hogeweg,	op	steenworp	
afstand	van	het	centrum	van	Zandvoort!	

•	 Gelegen op de 2e verdieping (3e woonlaag) van het goed onderhouden 
appartementencomplex “Marina”;

•	 Het appartement is modern ingericht en beschikt o.a. over gestuukte wanden 
en plafonds en moderne tegelvloeren;

•	 U	zoekt	een	woonhuis	met	karakter	en	wilt	deze	zelf	gaan	verbouwen	tot	een	
modern	woonhuis	dat	volledig	aan	uw	eigen	woonwensen	voldoet?

•	 Een karakteristieke –als gemeentelijk monument erkende- 20-er jaren halfvrijstaande 
woning (type 2/1 kap);

•	 Dit charmante woonhuis dient grotendeels gemoderniseerd te worden;
•	 Begane grond: o.a. ruime woonkamer (voor- en achterkamer) met 2 * schouw en erker aan 

de voor- en achterzijde, opensl. deuren naar voor- en achtertuin, keuken met toegang tot 

•	 Op	een	representatieve,	uitstekend	te	bereiken	locatie,	tegenover	het	NS	Station	
gelegen,	nette	bedrijfsruimte	(voormalige	taxi	centrale)	met	een	bruto		
vloeroppervlakte	van	maar	liefst	140	m².	

•	 Op begane grond niveau (ca. 40 m² netto) bevindt zich thans een balie met 
ontvangstruimte en een kantoorruimte, in het souterrain (ca. 85 m² netto) bevinden  
zich nog 3 vertrekken, thans 1 kantoorruimte en 2 opslagruimtes;

•	 Deze bedrijfsruimte kan voor diverse doeleinden geschikt zijn. Op dit pand rust een 

Vraagprijs: 
€ 339.000,- k.k.

Vraagprijs: 
€ 279.000,- k.k.

Vraagprijs: 
€ 219.000,- k.k.

Vraagprijs: 
€ 179.000,- k.k.

Vraagprijs: 
€ 389.000,- k.k.

Vraagprijs: 
€ 298.000,- k.k.

Vraagprijs: 
€ 189.000,- k.k.

Vraagprijs: 
€ 425.000,- k.k.

Vraagprijs: 
€ 429.000,- k.k.

Een huis kopen of verkopen?
Bel Nick ten Broeke

•	 Gehele appartement (excl. badkamer en 
toilet)  vzv laminaatvloer;

•	 Indeling: o.a. zonnige living met moderne open 
keuken , modern toilet vzv fontein, moderne 
badkamer vzv douchecabine en wastafel,   
2 slaapkamers, berging in de onderbouw;

•	 Woonoppervlakte ca. 55 m²,
inhoud ca. 150 m³.

•	 1e verdieping: royale overloop, gang, 
woonkamer/kantoorruimte met vide  
en deur naar terras, 2 x toilet met fontein, 
2 kleedruimtes, ontspanningsruimte met 
sauna, dompelbad en douches, riant 
dakterras en balkon.

•	 Woonoppervlakte ca. 400 m², 
perceel 245 m², inhoud ca. 1100 m³.

vzv douchecabine, 2e toilet en modern wasta-
felmeubel, was-/droogruimte, sep. berging in 
onderbouw;

•	 Riant en zonnig dakterras (ca. 35 m²) 
op het westen met fraai uitzicht over het 
centrum van Zandvoort;

•	 Een modern penthouse welke u direct kunt 
betrekken!

•	 Woonoppervlakte ca. 135 m², inhoud ca. 400 m³.

NIEUW

NIEUW

NIEUW

NIEUW

NIEUW

div. speelvoorzieningen voor kinderen;
•	 De onderhoudsvriendelijke achtertuin is 

gelegen op het zuidoosten met stenen schuur 
en achterom;

•	 Een fraai gerenoveerd woonhuis in 
een kindvriendelijke buurt! 

•	 Woonoppervlakte ca. 105 m², 
perceel 107 m², inhoud ca. 300 m³.

•	 4e verd.: 2 slaapkamers, 3e slaapkamer met 
opensl. deuren naar balkon, 2e toilet, badkamer 
vzv ligbad en wastafelmeubel;

•	 Vrij parkeren op parkeerterrein aan achter-
zijde van het complex, complex beschikt  
over liftinstallatie.

•	 Woonoppervlakte ca. 100 m², 
inhoud ca. 260 m³.

gestuukte wanden en plafonds, moderne open 
keuken vzv natuurstenen vloer en div. inbouwapp., 
2 slaapkamers, moderne badkamer vzv douche-
cabine wastafel en toilet (wandcloset);

•	 Deze uitstekend onderhouden, modern ingerichte, 
parterre woning is uw bezichtiging absoluut 
waard!

•	 Woonoppervlakte ca. 65 m², inhoud ca. 185 m³.

•	 Indeling: sfeervolle living met openslaande 
deur naar balkon, open keuken, 2 slaapkamers, 
badkamer vzv ligbad, wastafelmeubel en toilet;

•	 Een separate berging bevindt zich in de onder-
bouw, complex is voorzien van een liftinstallatie;

•	 Een mooi appartement in hartje Zandvoort!
•	 Woonoppervlakte ca. 60 m², inhoud ca. 170 m³.

aangrenzende bijkeuken en kelder;
•	 1e verdieping: 3 slaapkamers, badkamer met 

doucheruimte en 2e toilet, balkon;
•	 Voortuin op noordoosten en besloten en 

zonnige achtertuin (12 mtr diep) op zuidwesten 
met achterom;

•	 Woonoppervlakte ca. 150 m², 
perceel 321 m², inhoud ca. 480 m³.

gemengde bestemming: bedrijfsdoeleinden, 
horeca 1, maatschappelijke doeleinden,  
dienstverlening en wonen;

•	 Een aantrekkelijke, in het oog springende, 
bedrijfsruimte op een levendige locatie!

•	 Bruto vloeroppervlakte ca. 140 m², 
inhoud ca. 350 m³.
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evenementen agenda

t/m 3 Zwem 4-daagse - Zwembad Sunparks 

4 Strandbridgedrive - bridgedrive 
 op diverse strandpaviljoens

4 Open Dansavond - Dansschool  Rob Dolderman. 
 De Krocht, aanvang 20.30 uur

4 Iron Man - Skyline (14)

5 Muziekpaviljoen - Hot Club de Frank, 
 13.30 – 16.00 uur

11+12 HARC GP Classic - Circuit Park Zandvoort 

11 Monumentendag - Open dag in Protestantse kerk, 
 11.00 – 16.00 uur

11  Muziekpaviljoen - Jeugdharmonie Orkest 
 Crescendo, 13.30 – 15.00 uur

12  Kunstfestijn - Muziekpaviljoen, 13.30 – 16.00 uur

15 Groot Dictee - Bibliotheek Duinrand, 
aanvang 20.00 uur

18  Korendag - Protestantse kerk

KunstKracht 12: Voetlicht (t/m 3 oktober 2010)

September

VVV Zandvoort: 7 dagen per week geopend!

Beauty Beach Event in het teken van de voedselbank

Strandfeest voor 
Pluspunt-vrijwilligers

Eerste lustrum Iron Man Zandvoort

Solexrace vond plaats onder 
slechte klimatologische omstandigheden

Het zondag in Beachclub Tien georganiseerde Beauty 
Beach Event heeft maar liefst € 2.300 voor de voedsel-
bank opgeleverd. Niet minder dan circa 300 gasten heb-
ben zich prima vermaakt met de modeshow van Laura 
Bluijs van schoonheidsinstituut De Salon en Ferhat Ay van 
kapsalon Haar.

De vrijwilligers van Pluspunt krijgen een heerlijk ‘koekje 
van eigen deeg’. Vrijwilligers van andere organisaties of-
feren namelijk hun vrije tijd op om vrijdag 10  september 
de vrijwilligers van Pluspunt namens de cliënten te be-
danken voor hun enorme inzet.

Komende zaterdag, 4 september, is het eerste lustrum van de Zandvoortse editie van de 
Iron Man competitie. De officiële Iron Man is een triatlon die sinds 1978 jaarlijks op Ha-
waï wordt georganiseerd. Daarbij gaat het om 3,86 km zwemmen, 180,2 km wielrennen 
en een volledige marathon (42,195 km).

Het zat de organisatie van de Solexrace afgelopen zondag 
niet mee. Rond een uur of vier betrok de hemel en kwam 
er een plens water naar beneden die de potentiele toe-
schouwer veelal binnenshuis hield. Toch gingen er, helaas 
met weinig publiek, rond de zestig Solexen van start. Dat 
er later toch nog een zonnetje tevoorschijn kwam werkte 
alleen maar positief voor de deelnemers. 

Een van de modellen tijdens de modeshow

Dringen bij de start van de solexrace

“Jammer dat het overdag 
slecht weer was anders 
hadden we wel het dub
bele aantal gasten gehad”, 
meende Robin Molenaar 
van Beachclub Tien. Het is 
aan de aandacht van zowel 
Bluijs als Ay ontsnapt want 

Vrijwilligers zijn natuurlijk 
onbetaalbaar, maar dankzij 
de giften en fooien van de 
Pluspuntcliënten  kan jaar
lijks aan de vrijwilligers een 
bescheiden schouderklopje 
worden gegeven. Maar door 
een cheque van € 1.800 van  
het personeel van Holland 
Casino Zandvoort en de sym
pathieke medewerking van 
vrijwilligers van de KNRM 
en het JuttersmuZEEum, 
heeft vrijwilligerscoördinator 
Amber van Tetterode ditmaal 
een strandfeest compleet met 
barbecue kunnen organiseren.

Programma
De vrijwilligers worden 10 
september vanaf 15.30 uur 
welkom geheten in strandpa
viljoen Beachclub Tien. Vanaf 
16.00 uur worden diverse ac
tiviteiten aangeboden waar

In Zandvoort is het niet zo 
extreem: 200 meter zwem
men, 200 meter peddelen of 
een surfplank en 400 meter 
hardlopen in het rulle zand. 
Ook dit jaar wordt het eve

Het is en blijft een leuk ge
zicht om al die uitgedoste 
mensen op het pruttelma

zij werkten voor en achter de 
scherm zich volledig in het 
zweet om alles op rolletjes 
te laten verlopen en geluk
kig voor ze gebeurde dat ook. 
Geshowd werd de nieuwste 
strand en vrijetijdsmode, 
voor zowel dames, heren 

uit men een keus kan maken. 
Er kan een boottocht worden 
gemaakt op de redboot Annie 
Poulisse  (maximaal 45 deel
nemers), waar tien vrijwil
ligers van de KNRM zich vrij 
voor hebben gemaakt. De 
boottocht is wel afhankelijk 
van het  weer en eventuele 
actie op zee. Er kan een rond
leiding met deskundige uitleg 
worden gemaakt in het boot
huis van de KNRM, een rond
leiding door twee vrijwilligers 
in het JuttersmuZEEum, dat 
hiervoor speciaal open gaat. 
Tot slot kan er gekozen wor
den voor een strandwande
ling onder deskundige bege
leiding. Vanaf 17.30 uur heeft 
Beachclub Tien een barbecue 
gereed staan, waarna rond 
een uur of acht de Pluspunt
bedankdag zal worden afge
sloten.

chientje rond te zien rijden. Er 
was dan ook bijna geen een 
‘coureur’ die zich niet ludiek 

en kinderen, en alles op het 
gebied van het opmaken 
en haarcoupes volgens de 

had aangekleed. IJzerhandel 
Zandvoort had een groot 
aantal Solexen ingezet en 
voor de gelegenheid een 
echte pitstraat voor de winkel 
gemaakt waar vaste klanten 
regelmatig van ‘stoeltje’ wis
selden. 

Uiteraard waren er de echte 
kroegtijgers als het viertal 
van café Fier maar ook indivi
duele rijders, zelfs van buiten 
Zandvoort. Regelmatig kon
digde de speaker van dienst 
een prijs aan die dan door 
degene die als eerste na die 
aankondiging over de finish 
kwam, na de race opgehaald 
kon worden. 

De jury heeft het niet ge
makkelijk gehad om de 
meest origineel aangeklede 
Solexcoureur aan te wijzen. 
De Orginaliteitsprijs ging 

nieuwste trends. Een mooi 
initiatief dat beslist een ver
volg moet krijgen.

uiteindelijk naar de worstel
dames Ellen Neelis en Gusta 
Zonneveld. Allebei werken 
ze bij hoofdsponsor Holland 
casino Zandvoort. De Ludieke 
prijs, een complete voordeur 
schilderen, ging naar Willeke 
Hoekstra. Dit houdt in: de 
voordeur schuren, plamuren, 
gronden, lakken en aflakken 
beschikbaar gesteld door 
Biba onderhoud. De pech
prijs werd niet direct na de 
race uitgereikt omdat er vol
gens de jury gedurende de 
beide manches van de race 
niets was voorgevallen. Later 
werd bekend dat de pechprijs 
alsnog naar Kees van Dam 
gaat, want in de pitstraat bij 
IJzerhandel Zandvoort brak 
zijn motor af en schoof drie 
meter naar voren. Dat heeft 
de jury, die in de Haltestraat 
gezeteld was, natuurlijk nooit 
kunnen zien.

nement organiseerd door 
Australian Beachbar Skyline, 
strandpaviljoen 13. De op
brengst gaat ieder jaar naar 
een goed doel, deze keer is 
dat Spieren voor spieren, de 

stichting die zich inzet voor 
kinderen met een spierziekte. 
Spieren voor Spieren zet de 
nettoopbrengsten snel en 
effectief in ten behoeve van 
onderzoek naar spierziekte.

Het evenement start om 
12.00 uur met de eerste 
heats en er zijn races voor 
zowel dames als heren. De 
deelnemers maken kans op 
een aantal zeer mooie prij
zen! Na afloop is er een bar
becue.  Inschrijving kost € 15 
en kan op de dag zelf, vanaf 
11.00 uur. Met uw inschrij
ving steunt u Spieren voor 
spieren.
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Krant niet ontvangen? Bel vrijdagmiddag 06-1139 1478
of mail: info@zvo-verspreiders.nl

FIJNE VAKANTIE GEHAD ?? 
UW OGEN HEBBEN NOOIT VAKANTIE!! 

ELVITAAL                                  
GEZONDE OGEN 
FORMULE 

Beschermt, 
versterkt en 
herstelt de ogen

Krachtige Anti-oxydant

Bevat o.a. 
Luteíne, Bosbes 
en Carotheen

slechts 
1 capsule per dag 

Elvitaal, ELKE woensdag speciaal voor ú op de markt in Zandvoort.
Voor meer informatie kijk op www.elvitaal.nl of   

bel naar onze gezondheidsinfolijn: 0318-624114.

EXTRA AKTIE 

ELVITAAL 
GEZONDE OGEN                               

100 vegi-caps....€ 19,95 
Nu. 5 euro korting ..€ 14,95 

Tegen inlevering advertentie 
maximaal 3 per klant

Petra Geusebroek
Tel: 06 – 193 125 74

Financiële Diensten
Lifestyle Planningen, Hypotheken,

Herfinanciering, Kredieten,
Pensioen, Ontslag en Scheidingen.

De eerste sessie van het WOONCAFE 
gemist? Tijdens het weekend van de 
eindraces op ons circuit, start het 2e 
WOONCAFE met alle experts op 
gebied van wonen. Locatie Cafe Neuf. 
Kijk voor meer informatie 
op mijn site www.sevenforlife.nl

WOONCAFE
2e editie zaterdag 

9 oktober 2010.

Meer dan Hypotheek Advies

Info@sevenforlife.nl

Aanbevolen door* incl. 6 maanden garantie !                                                      

professioneel auto’s wassen, poetsen & polijsten
complete behandeling v.a. €100,- *

gratis haal- en breng service

www.mobiele-poets-centrale.nl	 info@mobiele-poets-centrale.nl
Tel.023-8880275 of 06-42452535 Potgieterstraat 13, Zandvoort   

Sale
 

alle monturen 50% korting!

O.A. DOLCE & GABBANA - DIOR - GUCCI 
 GIJS - OAKLEY -PRADA - CHANEL - SILHOUETTE 

SWAROVSKI - TOM FORD - RAYBAN
JACOB JENSEN - ROBERTO CAVALLI - VERSACE

Zandvoort Optiek

Kerkstraat 34-36
2042 JG Zandvoort

Tel. 023 - 57 12 466
www.zandvoortoptiek.nl

www.beterhoren.nl

U vindt de Beter Horen specialist 
ook bij Slinger Optiek

Kom binnen voor een 

GRATIS
hoortest

Grote Krocht 20a
2042 LW Zandvoort
Tel. 0313 - 48 56 78

We hebben onze zittingstijden
uitgebreid; elke 1e en 3e dinsdag 
van de maand van 9.30 - 11.30 uur.

belastingaangiften / fiscale adviezen  •  administraties / boekhoudingen 
jaarrekeningen  •  accountantscontrole / management ondersteuning 

www.zandvoortsecourant.nl
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Open Monumentendag 2010 Dansen aan Zee in 
gerestylede De KrochtDe Open Monumentendagen 2010 vinden plaats op 11 en 12 september. De organisatie is 

in handen van de gezamenlijke historische verenigingen vertegenwoordigd in de Stich-
ting Behoud Zandvoorts Cultureel Erfgoed (BZCE) in samenwerking met het Zandvoorts 
Museum. Met een speciale tentoonstelling staat de Zandvoortse watervoorziening cen-
traal. De Protestantse kerk zet zijn deur aan het Kerkplein op zaterdag 11 september van 
11.00 tot 16.00 uur open. 

Danscentrum Rob Dolderman gaat vanaf 16 september 
aanstaande danslessen verzorgen in een volledig gere-
stylede grote zaal van De Krocht. De zaal heeft onder an-
dere een grote spiegelwand gekregen en is ook grondig 
schoon en leeg gemaakt. Dolderman is er zo een beetje de 
hele zomer mee bezig geweest maar heeft wel veel eer van 
zijn werk.

door Nel Kerkman

Het landelijke thema, ‘de 
smaak van de 19e eeuw’, is 
voor Zandvoort niet of nau
welijks te verwezenlijken 
omdat er weinig over is van 
monumentale gebouwen 
uit deze eeuw. BZCE besloot 
om het onderwerp te veran
deren in ‘de smaak van het 
water’ en zet de geschiede
nis van de watervoorziening 
in Zandvoort, met alles daar 
omheen, zoals dorpspom
pen, watertorens en water  

Het is nu een echt danscen
trum geworden. De nieuwe 
spiegelwand is prominent 
aanwezig maar ook het ge
luid heeft de dansleraar, die 
ooit een driveinshow heeft 
gehad, grondig aangepakt. 
“Op zo een manier kunnen 
we ook bruiloften en fees
ten hier organiseren, want 
muzikale ondersteuning be
hoort nu tot de mogelijkhe
den. Dansen aan Zee zal hier 
naam gaan maken, dat kan 
niet anders”, gaat hij verder.

Openingsbal
De dansgekke Dolderman, 
die al op 6jarige leeftijd zijn 
eerste danslessen kreeg en 
later de NVAD (Nederlandse 
Vereniging voor Amateur 
Danssport) oprichtte, pakt 
direct al goed uit. Komende 
zaterdag, 4 september, gaat 
hij het dansseizoen openen 
met een groot openingsbal 
in zijn nieuwe danscentrum. 
“Dat wordt echt een feest. 
Daarna gaan de lessen voor 
beginnelingen, gevorderden 
en jeugd van start. Daar ver
wachten wij heel veel van 
want dansen is namelijk 
echt leuk”, vertelt hij met 
twinkeling in zijn ogen. De 
entree voor deze bijzondere 
dansavond bedraagt slechts 
€ 5 en u wordt verzocht om 

en vuurwinkels, in de schijn
werpers. De doopboeken 
en het doopvont van de 
Protestantse kerk zijn alleen 
op zaterdag te bezichtigen 
en er is een rondleiding met 
uitleg over de geschiedenis 
van het kerkgebouw.   

De smaak van het water
Om de geschiedenis van 
de watervoorziening zicht
baar te maken heeft BZCE 
een  tentoonstelling samen
gesteld in het Zandvoorts 
Museum. Er wordt op ver

rond 20.15 uur aanwezig te 
zijn.

Jeugd
“Volgende week ga ik ook de 
scholen langs om flyers neer 
te leggen. Het lijkt mij zo leuk 
om veel respons van de jeugd 
te krijgen want denk erom: 
dansen is zeker niet alleen 
voor ouderen. Het brengt zo
veel plezier om een avondje 
met de voetjes van de vloer te 
gaan. Let maar op, De Krocht 
gaat weer swingen”, zegt 
Dolderman met veel elan. Hij 
heeft dan ook voor een aan
tal leeftijdsgroepen aparte 
lessen ingeroosterd: de zoge
naamde Kids Swing, leerlin
gen van de groepen 4 tot en 
met 6 van de basisscholen; de 
Junioren van de groepen 7 en 
8 en de Scholieren tussen 13 
en 17 jaar. Deze cursisten leren 
de Quickstep, de Cha Cha Cha 
en de Jive op de woensdag
middag. Bij de vervolgcursus 
komt daar de Engelse wals 
bij. Op donderdag en zondag 
zijn de lessen voor de catego
rie van 18 jaar en ouder, inge
deeld naar ervaring.

Meer informatie zoals tijden 
en prijzen over Dansen aan 
Zee, het danscentrum van Rob 
Dolderman, vindt u op www.
dansschoolrobdolderman.nl.

schillende onderwerpen 
dieper ingegaan en op oude 
foto’s en kaarten is te zien 
waar de pompen en putten 
destijds in het dorp stonden. 
Verder zijn er foto’s en infor
matie van de watertorens en 
is er uitleg over de functie 
van de water en vuurwin
kels. In de kleine visserswo
ning naast het Zandvoorts 
Museum (entree via de balie 
van het museum) hebben le
den van De Wurf een water 
en vuurwinkeltje ingericht. 
Volwassenen en kinderen 

De kerk aan het Kerkplein is een monument

De Krocht heeft een spiegelwand gekregen

Slinger Optiek bestaat 50 jaar
Op 8 september 1960 startte A.G. Slinger zijn eigen optiekbedrijf in de Poststraat in Zand-
voort. Later verhuisde hij naar een ruimer pand op de Grote Krocht. Tegenwoordig wordt 
de zaak door zijn zoon, die er al ruim 30 jaar werkzaam is als volledig gediplomeerd opti-
cien en contactlenzenspecialist, voortgezet.

Dit familiebedrijf in de op
tiekbranche is voor menig 
Zandvoorter letterlijk ge
zichtsbepalend geweest 
afgelopen halve eeuw. 
Maar ook nu nog kunt u bij 
Slinger Optiek terecht voor 
de modernste monturen 
en exclusieve brilmerken 
van modehuizen als Cartier, 
Calvin Klein, Tiffany, Cavalli, 
Luxury en ED Hardy. Een vol
ledig overzicht van de diverse 
merken kunt u op de website 
www.slingeroptiek.nl vinden.

Maar niet iedereen kan zich 
een exclusief montuur ver
oorloven. Slinger Optiek weet 
ook de weg in de wereld van 
de ‘low budget’ monturen 
en heeft menige klant aan 
een kwaliteitsbril geholpen, 
inclusief de daarbij horende 
service. Het bedrijf is aan
gesloten bij alle ziektekos
tenverzekeraars, zodat de 
eventuele vergoeding direct 
in mindering wordt gebracht 
op de aanschafkosten van de 
bril. U hoeft dus niet zelf meer 

te declareren. Natuurlijk kunt 
u op de Grote Krocht ook voor 
oogmeting en oogdruk me
ting terecht maar niet alleen 
dat. Bij Slinger Optiek kunt 
u ook een gehoortest laten 
doen, want de opticien is te
vens een serviceadres van 
Beter Horen.

In de jubileumperiode, de 
maanden september en ok
tober, is het feest bij Slinger 
Optiek. Er wordt uitgepakt 
met een aantal feestelijke 

kunnen met een quiz hun 
kennis van de diverse water
soorten en spreekwoorden 
over water toetsen. Iedereen 
is welkom om de sfeer van 
weleer te proeven.

Loop naar de pomp
Tevens is er, net zoals vorig 
jaar, een wandelroute met 
de fraaie titel ‘loop naar de 
pomp’ die langs de verdwe
nen dorpspompen en water 
en vuurwinkeltjes gaat. De 
wandeling kan individueel 
gemaakt worden en de route 
is tijdens het weekend gratis 
op te halen in het Zandvoorts 
Museum. Bij genoeg belang
stelling is er een gids aanwe
zig die op zaterdag en zondag 
vanaf 15.00 uur de wandeling 
begeleidt. Voor degenen die 
in het weekend van 11 en 12 
september niet aanwezig 
kunnen zijn, is de leuke route 
alsnog te verkrijgen bij VVV 
Zandvoort, Bakkerstraat 2B.

De tentoonstelling ‘De 
smaak van het water’ is 11 
en 12 september van 13.00 
tot 17.00 uur te bezichtigen 
in het Zand voorts Museum. 
Voor meer informatie zijn 
de verenigingen aanwe
zig die deel uitmaken van 
Behoud Zandvoorts Cultureel 
Erfgoed’ (BZCE). 

aanbiedingen. Op iedere ver
kochte complete merkbril* 
vanaf € 300, inclusief de gla
zen, krijgt u een korting van 
€ 50 op het montuur* van 
de merkbril. Daar bovenop 
ook nog een korting van € 
50 op de brillenglazen sa
men of 2x € 50,00 op mul
tifocale brillenglazen. € 50 
korting krijgt u ook op alle 
merkzonnebrillen* vanaf  
€ 150 en € 19,60 op alle zon
nebrillen* onder de € 150. 
Deze aanbiedingen zijn gel
dig van 1 september tot en 
met 31 oktober aanstaande. 
De met een * beschreven aan
biedingen zijn niet geldig in 
combinatie met andere aan
biedingen.
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ZANDKORRELS

ZANDKORRELS INVULBON
Met ZandvoortPas korting op een zandkorrel

particuliere zandkorrel €7,50
Met Zandvoortpas €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 zandkorrel €12,50 (excl.BTW)
Met Zandvoortpas €10,-
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, Kleine Krocht 2
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 verkeerde of onjuiste inhoud 
van Zandkorrels. Zet en typefouten voorbehouden. 

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

VAN AACKEN 
GLASZETTERSBEDRIJF 
levering en plaatsing alle glassoorten.

Nu OOK:
vernieuwen kozijnen & schilderwerk.

vrijblijvende offerte!
023-5720480 / 06-41374921
email: aacken@kpnmail.nl

Behang- en schildersbedrijf 
Arnold Nijkamp 
Tel/Fax 571 31 72 

Mobiel 0654 264 259 
Voor al uw behang, wit en 
schilderswerkzaamheden 

www.arnoldnijkamp.nl 
.........................................................

Kabelinternet/adsl 
installa  teur helpt bij alle 

PC-PRO BLEMEN. Advies en 
aanleg (draadloos) netwerk. 

Ook avonden/weekend.
 Repit, to taal service

 voor computergebruikers. 
0235719666 of 0644696001. 

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

Autobedrijf Trade Ard. 
Lid BOVAG en NAP. 

Max Planckstraat 44, 
tel. 5730519 / 0653498304 

www.trade-ard.nl
.........................................................

Auto kopen of verkopen? 
Een dure reparatie, 
onderhoudsbeurt, 

APK of schade?
Het kan altijd goedkoper!! 

Bel Patrick van Kessel 
0655383624 of kijk op  
www.autoverkoper.nu

.........................................................
L. Paap medische 

hulpmiddelen
AANMETEN VAN 
THERAPEuTISCHE 

ELASTISCHE KOuSEN.
Vergoeding via zorgver

zekeraar. Bel voor een 
afspraak bij thuis: 

0651815360
Inloopspreekuur: 

maandag 9.00 12.30
 Flemingsstraat 55 (Pluspunt)
.........................................................

Nagelstyliste worden?? 
De opleiding tot nagel

styliste begint met de gratis 
introductie avond bij 

A.B. Nails in Haarlem. Schrijf 
je in via www.abnails.nl 

of bel 0235245005.
.........................................................

Te koop: witte mountain-
bike ATM, in nieuwstaat. 

Slechts 3x op gereden. 
Vaste prijs: € 50. 

Tel. 5717978
.........................................................

Gezocht: strijkservice 
voor linnengoed (parti
culier). Ik breng het weg 

en haal het op. Interesse? 
Bel 0629183318

Pedicure Beata Visser 
Ge specialiseerd in de 

diabetische en reumatische 
voet en nagelcorrectie. 

Tel. 0652461796 / 0235715921. 
Bilderdijkstraat 22, Zandvoort. 

Diabetische en reumati
sche voet worden vergoed 

door zorgverzekeringen.
.........................................................

Wiskundehulp gezocht
Wij zijn op zoek naar een 

student/leraar/lerares die 
onze dochter van 13 jaar 

kan helpen met haar 
wiskunde.Zij heeft 
dyscalculie en zit in 

2 vmbot. Tel. 5719815
.........................................................

De Heer is goed, 
een vesting in tijden van 

nood, hij kent wie bij hem 
schuilen.  Nahum 1:7

.........................................................
Er kan er maar 1 de 
goedkoopste zijn! 

dierenvoedingvooreenprik-
kie.nl Al uw dierenbeno
digdheden voor bodem

prijzen. Kijk op de website 
of bel 0235738808, 
open 7 dagen p/w. 

De Dierenwinkel van 
Zandvoort

.........................................................
Permanent make-up

Boudoir in Zandvoort is 
gespecialiseerd in wenk

brauwen, eyeliners en 
lipliners. Met 16 jaar 

ervaring en gecertificeerd 
bij de GGD. Tel. 5736021

.........................................................
Privé zangles voor 

beginners en gevorderden: 
0616313229

.........................................................
Nederlandse 

Kankerbestrijding KWF 
vraagt collectanten. 
Periode 6 t/m 11 sep

tember. Tel. 5715171
.........................................................
Te huur garage/opslagruimte

in centrum Z’voort, 
groot ca. 65 m2

€ 565,= p/maand
Info: Greeven Makelaardij o.g.

Telefoon 023 – 57.39.234
.........................................................

Gevraagd: Nederlands 
sprekende huishoudelijke 

hulp voor in Zandvoort. 
Kostverlorenstraat. 

0633042562

Uitgewaaid?
Tijd voor een bloemetje!

Specialist voor al uw bloemwerken.

Bewegen in Zandvoort

www.sportinzandvoort.nl

ZVO Verspreiders en de Zandvoortse 
Courant bedanken alle invallers en  
vaste bezorgers voor hun invalbeurten 
tijdens de vakantieperiode

Tijdens de vakantiemaanden zijn alle  
wijken geheel dicht gebleven en alles  
is super verlopen.

Ook willen we graag de vaste bezorgers  
die hun wijk keurig door hebben  
bezorgd een  
pluim geven voor  
hun inzet! 
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C U L T U U R
Jubileumconcert Zandvoorts Vrouwenkoor

Orgel en saxofoon gaan goed samen

Toptalent bij Kunstfestijn 2010

Jzzzzzp in café Oomstee
Het Zandvoorts Vrouwenkoor viert haar 25-jarig jubileum 
met een schitterend concert, dat op 5 september om 15.00 
uur in De Krocht wordt gegeven. Direct na de zomervakan-
tie zijn de 32 leden van het koor gestart met de voorberei-
ding. Onder leiding van dirigent Ed Wertwijn wordt al druk 
gerepeteerd, om alle belangstellenden te verrassen met 
een afwisselend repertoire. 

12 september vind de 3e editie plaats van het Kunstfestijn in Zandvoort. Dit jaar doen er 
weer behoorlijk veel getalenteerde jongeren mee tussen de 7 en 21 jaar. Maar er zijn nog 
een paar plaatsen vrij.

Morgen, vrijdag 3 september, kunnen de jazzliefhebbers 
weer hun hart ophalen in café Oomstee als de groep 
Jzzzzzp gaat optreden. Het is niet de eerste keer dat deze 
geweldige groep uit Haarlem in de Zeestraat komt spelen.

door Nel Kerkman

Het Zandvoorts Mannenkoor 
is uiteindelijk de aanstichter 
geweest van het opstarten 
van het Vrouwenkoor. In 1983 
plaatsten zij een oproepje 
voor een stemmentest om 
een vrouwenkoor te begin
nen. Er kwamen 5 sopranen 
naar het Gemeenschapshuis, 
echter het bleek een 1 april
grap te zijn. Twee jaar na 
dato stond er weer een ad
vertentie in de krant, nu was 
het augustus in plaats van 1 
april. Initiatiefnemers Dico 
van Putten (dirigent van 
Zandvoorts Mannenkoor) en 
Annette Bluijs verwelkomden 
60 dames: het Zandvoorts 

Vrouwenkoor was een feit. 
Op 5 september 1985 startte 
de eerste repetitie en werd het 
eerste lied ‘Edelweisz’ ingestu
deerd. 

Zingen is  
een heerlijke hobby
Volgens bestuurslid Anneke 
Dekker en voorzitter Marijke 
Mut ter is het Zandvoorts 
Vrouw en koor meer een gezel
lig heidskoor: “Er heerst een 
goede sfeer en het zingen is 
niet alleen een heerlijke ont
spanning, ook de onderlinge 
contacten zijn erg goed. In de 
25 jaar zijn er vele mooie hoog
tepunten maar ook dieptepun
ten geweest. Daarbij hebben 
we vele concerten gegeven 

met en zonder het Zandvoorts 
Man nen koor. Momenteel tre
den we 1 à 2 keer in het jaar op 
en in 2011 zingen we weer mee 
in het Nieuwjaarsconcert.” 
Het is niet alleen zingen wat 
de dames doen, er zijn ook 
bingoavonden om ‘de lief 
en leedpot’ aan te vullen. De 
evenementencommissie ver
zorgt een keer per jaar een 
leuk uitstapje. Altijd met een 
culturele inslag. Na het jubi
leumconcert gaan de vrouwen 
met elkaar uit, waar naartoe is 
nog een verrassing. 

In de 25 jaar hebben meer
dere dirigenten hun scepter 
gezwaaid, momenteel is mu
ziekleraar Ed Wertwijn al 4 jaar 
een ‘geduldige’ en bevlogen 
dirigent. Hoewel iedereen zijn 
eigen inbreng heeft, is het mu
ziekaanbod zeer gevarieerd: 
van klassiek tot musical. 

Iedereen is welkom
De grootste wens voor de toe
komst zijn nieuwe leden, dus 
mochten er dames zijn die in
teresse hebben… elke woens
dagavond van 20.00 tot 22.00 
uur wordt er in De Krocht ge
repeteerd. Of kom zondag 5 
september luisteren naar het 
jubileumconcert in De Krocht. 
De deur gaat om 14.30 uur 
open en het concert begint om 
15.00 uur. De entree is gratis; 
na afloop wordt een geldelijke 
bijdrage voor de aanschaf van 
muziek zeer op prijs gesteld.

“Er doen dit jaar een aantal 
jonge mensen mee die heb
ben meegedaan aan een 
musical van Joop van de 
Ende Theater Producties. Wij 
zijn erg trots dat wij deze ta
lenten mogen ontvangen in 

Jzzzzzp is sinds 2001 actief als 
5 mans jumpjazzgezelschap. 
De band bestaat uit diverse 
doorgewinterde Haarlemse 
muzikanten, die hun sporen Zandvoorts Vrouwenkoor met Rembrandt | Foto: Joke Homoet

Jzzzzzp was al eens eerder te gast in Oomstee

Saxofonist Hans Boetje en organist Cees Verschoor

Zoekplaatje
Op de foto van deze 
week staat een pijp-
rokende man. We zou-
den graag willen we-
ten wie het is. Reactie 
kunt u kwijt per mail 
op zoekplaatje@oud-
zandvoort.nl of bij Cor 
Draijer op 06-3614 9717 
(graag pas bellen na 
19:00 uur)

door Cor Draijer

bld019853

het muziekpaviljoen op het 
Raadhuisplein in Zandvoort”, 
meldt organisator Roy van 
Buuringen van ONAIR Events. 
Talent uit heel Nederland be
tekent ook publiek uit heel 
Nederland. “Dat is goed voor 

al ruimschoots hebben ver
diend in de meest uiteen
lopende muziekstijlen: van 
rock tot ska, van punk tot 
hotclubdeFrance en van 

de promotie van Zandvoort”, 
zegt Roy, die laat weten dat 
er nog een aantal plekken 
vrij zijn. Aanmelden voor 
Kunstfestijn 2010 kan via 
info@onairevents.nl of www.
onairevents.nl.

dance naar jazzcore. De ge
zamenlijke voorliefde voor 
oude jazz in de traditie van 
Louis Jordan, Slim & Slam, Big 
Jay McNeely, Louis Prima enz. 
heeft deze formatie leven in
geblazen. Jzzzzzp staat dan 
ook voor een avond stampen 
en swingen gevuld met spet
terende saxofoonsolo's van 
jongste telg Thomas. Soms 
gevoelig akoestisch en soms 
complete jazzgekte. Maar 
in ieder geval altijd aanste
kelijk en met een gezonde 
dosis humor. Als u Jzzzzzp de 
vorige keer gemist hebt, is er 
nu een tweede kans. Mis die 
niet! Het optreden in café 
Oomstee begint om 21.00 
uur en is gratis toegankelijk.

Zondag hebben bijna 100 
toehoorders genoten van het 
concert van het duo Organsax 
in de Protestantse kerk. 
Organist Cees Verschoor en 
saxofonist Hans Boetje lieten 
hun toehoorders horen wat 
voor een mooie muziek voor 
deze combinatie van instru
menten er gemaakt is, zowel 
klassiek als modern. Het was 
het laatste van de twee orgel
concerten van deze zomer.



Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week 

Medina Woninginrichters 

www.medina-woninginrichting.nl

023-531 78 40 
Haltestraat 56
2042 LP Zandvoort

Aanbieding voor de maand september: 
Novilon vinyl en Marmoleum met 10% korting

(Vouw)gordijnen	 Tapijt
Vitrages	 Vinyl
Luxaflex	 Laminaat
Zonwering	 Parket

Wist u al dat wij weer 
de nieuwe collectie meubelen 

binnen hebben?
www.de-bode.nl

Pashouders 5% korting

 Hele maand september voor Pashouders:

1 kilo malse runder 
braadlappen € 9,95

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

tegoeDbon 
voor 1 grAtIS 

ZANDKORREL

bestel nu de Zandvoortpas 2010

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.

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

Betreft: Nieuwe ZandvoortPas (€ 7,50) 

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

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

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

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

Deze pas is geldig vanaf 1 januari 2010 tot en  
met 31 december 2010.

uw op naam gestelde ZandvoortPas 
wordt, tezamen met een welkomstkado, 
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.

Voor Pashouders:
10% korting op alle ritten
(behalve actieritten)
023-8885588

Cuvee Pierre Ponelle
Een- Liter- Lang- Lekker

In Rood, Wit en Rosé  Per Fles:  Nu € 5,95
En Twee Flessen:  Nu voor Slechts € 8,95

NIEUWE COLLECTIE IS BINNEN !!!
ZOMER OPRUIMING 50% KORTING

Haltestraat 61A, Zandvoort, 023-5730240
www.blitzkickers.nl

ZANDVOORT PAS  

Dobey Zandvoort
Grote Krocht 28
2042 LX Zandvoort
023-5719345

 5%
korting*

Op vertoon van

*Korting geldt niet op aanbiedingen

Kerkstraat 14 • 2042 JE Zandvoort
Tel.nr.: 023-5712102

Geopend van 9.00 tot 22.00 uur

Voor Pashouders 
10% korting op ons
stamppotten menu

Tijdens de maand september:

Haltestraat 5, T 57 121 74, vrijdag koopavond

GRATIS zachte contactlenzen
aanpassen en een maand lang 

uitproberen!! (inclusief vloeistof)
graag tot ziens bij SEA OPTIEK

Voor ZandvoortPas houders 
10 % korting op de kaart
Week 35 special:  English stew 
(Engels stoofpotje) €12,50
Week 36 special: 
Roti met kip €12,50

Open Golf Zandvoort
Duintjesveldweg 3, 2041 TZ Zandvoort
023-5715743, www.opengolfzandvoort.nl



Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week 

Algemeen:
Autobedrijf Zandvoort - K. Onnesstraat 
Taxicentrale Fred Spronk - 023-8885588
Psychologiepraktijk Ab van der Neut - 
06-31393790

Winkeliers: 
Bruna Balkenende - Grote Krocht
Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht
Kaashuis Tromp - Grote Krocht
Slagerij Horneman - Grote Krocht
Slagerij Vreeburg - Haltestraat

Verzorging en vrije tijd: 
Foto Menno Gorter - Grote Krocht
Massage bij Rosa - www.massagebijrosa.nl
Plony’s Haarwinkel - Kosterstraat
Toerkoop Reisbureau - Grote Krocht

Mode en trends: 
Belli E Ribelli Kinderkleding - Haltestraat
Bibi for Shoes - Kerkstraat
Blitzkickers - Haltestraat 61A
Graveer een keer - 023-888 77 58
Sea Optiek - Haltestraat
Walk of Fame - Bakkerstraat 2A

Wonen en onderhoud:  
Avenue Living & Giving - Kerkstraat
De Bode woonaccessoires - Kerkstraat
Koene Cleaning Service - 06-1432444
Medina woninginrichters - Haltestraat 
Marlène Sjerps Internet - 06-18868837
Versteege’s IJzerhandel - Pakveldstraat
Rep-it - 023-5719666 / 06-44696001

Horeca: 
Harocamo - Kerkstraat
Mollie & Co Restaurant - Verlengde Haltestraat
Open Golf Zandvoort - Duintjesveldweg 
Zaras, Café Restaurant - Haltestraat

Lijst van deelnemende bedrijven 
(in alfabetische volgorde) 

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

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

Ondernemers opgelet:
Meedoen aan de ZandvoortPas 
vergroot uw vaste klantenkring

uw ZandvoortPas contactpersonen: Letty van den Brand: tel. 06-4342 9783 
 Gillis Kok: tel. 06-460 460 26

 enkele voordelen voor u op een rijtje:
•  ruim 1000 huishoudens zijn in het bezit van een zandvoortpas
•  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.zandvoortsecourant.nl/zandvoortpas
•  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…)
•  ter ondersteuning zijn gratis toonbankstandaards en/of raamschildjes verkrijgbaar,  
 waarop u zelf uw  zandvoortPas aanbiedingen kenbaar kunt maken
•  vraag naar de zeer voordelige tarieven en de uitgebreide mogelijkheden 

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

Top 3!
3 x 100 gram vleeswaren

     Tongeworst +
       Schouderham +
          Cervelaat
        € 3,25

www.vreeburgxs4all.nl
Haltestraat 54 - T. 023-5712451

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

15% korting 
op wenskaarten

Op vertoon van de ZandvoortPas in de maand september
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Karim en Mo
www.autobedrijfkarimo.nl

Curiestraat 10, 2041 CD Zandvoort T. 023-5733792
F. 023-5733793 E. autobedrijfkarimo@planet.nl

Onderhoud en reparatie alle merken
Occasions in - en verkoop

APK

www.musicstore.nl - Kerkstraat 8, Zandvoort.
Wilt u in september 

's avonds een filmpje* halen?
Kom dan naar de koopavonden 

van Music Store Zandvoort!

* Uiteraard ook voor games, cd's, etc.

Do: 20:00 uur
Vr: 21:00 uur

Za: 20:00 uur
Zo: 20:00 uur

Zandvoort à la carte is een maandelijkse rubriek van de Zandvoortse Cou-
rant waarin wij de restaurants die Zandvoort rijk is aan u voor willen stel-
len. Joop van Nes zal aan de hand van zijn indrukken van het etablissement, 
gesprekken met de eigenaren, exploitanten of chef-koks en een analyse van 
de kaart u een beeld geven van dit restaurant. De volgorde die uw recensent 
aanhoudt, is puur willekeurig en niet beïnvloedbaar.

een nieuw geluid bij oak
Restaurant Oak (niet de eikenboom maar een ‘sleng’ voor 
eerlijk) is een nieuwe ster aan het firmament van de horeca 
in de gemeente Zandvoort. Pas een tweetal maanden bezig 
en zo ambitieus als maar kan. Een prachtige formule wordt 
er gehanteerd maar daarover later meer. Op naar Bentveld 
dus, waar op de hoek Zandvoortselaan/Bentveldweg al bij-
na sinds mensenheugenis een restaurant is gevestigd.

Als ik bij restaurant Oak aankom is men druk in de weer met 
het verfraaien van het mooie terras en wordt er binnen hard 
gewerkt om alles voor het diner gereed te maken. Een mooie 
eetzaal met tafels die met linnen zijn bekleed en waarop voor 
iedereen niet bepaald alledaagse servetten liggen: de blauwe 
blokdoek! “Lekker groot en het is weer eens wat anders”, zou 
ik later te horen krijgen van een van de eigenaren. ’s Zomers 
is het op het terras uitstekend toeven.

Een openhaard is centraal gelegen en daarboven hangt een 
prachtige hertenkop en een mooi gewei. Glanzende wijn
glazen en glimmend bestek maken samen met een paar 
schilderijen en de crèmekleurige wanden het beeld com
pleet. Maar achter de bar is het voor met name de wijn
liefhebber smullen geblazen. Oak heeft namelijk 16 ‘open’ 
wijnen en niet bepaald de eerste de beste. 8 tongstrelende 
rode en evenzovele witte wijnen zijn per glas te bestellen. 
Daar hangt natuurlijk een prijskaartje aan: van € 3,50 tot € 
9,50 maar dan heeft u wel wat in uw glas zitten! En midden 
in dat Europese (“wij verkopen geen wijnen uit de nieuwe 
wereld”) wijngeweld staat, ook als open wijn, zo maar een 
Nederlandse wijn uit de omgeving van Maastricht, zeker 
geen doorgevoerd product binnen de vaderlandse horeca 
maar alleszins het proberen waard!

Nu naar die formule van Oak. De beide eigenaren, de Zwitser 
Caspar Bürgi en de Nederlander Erny Kleijn, allebei chefkok, 
zijn van de biologische keuken! Hoera, smakelijke gerechten 
dus! En wat ook in mijn straatje van pas komt: traditioneel 
en zeker betaalbaar! Alles in de keuken van Oak, van de vis 
(gecertificeerd) tot de groenten en van de wijnen tot het 
mineraalwater is van biologische producenten afkomstig. 

zandvoort à la carte

Zo zijn de wijnen Europees, “want hier is veel meer controle 
over het gebruik van eventuele bestrijdingsmiddelen dan in 
de nieuwe wereld”. Door het gebruik van bijvoorbeeld on
bespoten groenten, is de kaart van Oak zeer seizoengericht.

Oak heeft biologisch breekbrood dat speciaal voor hen ge
maakt wordt; het bruinbrood is met walnoten en olijfolie en 
het wittebrood met oregano en olijfolie. Bij het brood wordt 
biologische boter geserveerd en baba anoush, een pasta van 
aubergines, citroensap en knoflook.

Ik zal een aantal gerechten voor u uitlichten. Wat te denken 
als voorgerecht, er staan er 8 op de kaart, van een lekker ou
derwetse steak tartaar van biologische ossenhaas (€ 14,50) 
of rivierkreeftjes met kreeftensaus en spinazie uit de oven 
(€ 9,50). Ook is er aan de vegetariërs onder ons gedacht 
met carpaccio van peer met Têtes de Moine, zwarte olijven, 
appeljam en rucola (€ 9,50).

Op dit moment staan er 7 hoofdgerechten op de kaart. De 
prijzen lopen uiteen van € 16 voor een ladysteak van 100 
gram tot € 28 voor het zelfde gerecht maar dan van 200 
gram. Deze biologische tournedos worden geserveerd met 
beurre de Paris, bearnaisesaus, jus of groene peperjus en 
frites met een frisse salade. Voor € 23 krijgt u rollade van 
Texels lam met puree van zoete aardappel, koriander en 
port/rozijnenjus. De eerst gerookte en daarna gegrilde bi
ologische kalfshaas van Ecofields (€ 26,50) wordt vergezeld 
door koolrabi en een stevige sherrysaus. Visliefhebbers gaan 
direct watertanden bij de gedachte aan gamba’s (xxxl!) met 
knoflook en citroen/Spaanse pepermayonaise (€ 27,50). Maar 
ook de gebakken zeetong al la meunière (wie kent het nog?) 
met gekookte aardappelen en bospeen (€ 28) zal zeer zeker 
uitstekend smaken. Ook bij de hoofdgerechten een vegeta
rische schotel. Handgemaakte ravioli van aubergines met 
spinazie en Parmezaanse kaas in een romige prei/beurre 
blancsaus (€ 17,50).

Via het schoolbord aan de wand kunt u kennismaken met het 
grand dessert van Oak. Een groot aantal hapjes (€ 14) waar 
u er een aantal uit mag kiezen of per stuk kunt bestellen (€ 
3,50). Tevens, en dat zal zeker veel mensen aanspreken, is 
een kaasplateau te bestellen dat samengesteld is door een 
kaasspecialist uit Bussum (€ 12,50). Bij de koffie daarna kunt 
u kiezen uit prachtige single malts en een aantal eau de vie’s.

Ik heb hierboven vertelt over de bijzondere open wijnen, 
maar u als wijn liefhebber heeft een grote keuze, met proef
mogelijkheid, uit een van de meest uitgebreide wijnkaarten 
die ik de laatste jaren gezien heb! Goed toeven, eten en drin
ken derhalve in een restaurant dat ‘eerlijk’ in zijn naam en 
het vaandel heeft staan!

Restaurant Oak, Zandvoortselaan 363 te Bentveld, is dagelijks, 
behalve dinsdag, geopend voor het diner. Reserveren kunt u 
via 0235240029.

door Joop van Nes

Elfstedentocht peddelen
Stand up Paddling (SuP), staand peddelen op een wave/surf-
board, is op dit momenteel de trend in Hawaii, Australië en 
Amerika. Maar ook op onze eigen Nederlandse wateren ver-
spreidt het SuP-virus zich steeds sneller. Sinds twee jaar is ook 
The Spot enthousiast bezig met het promoten van deze sport. 

Het team van The Spot

Chef Erny Kleijn (r. met kreeft) en twee medewerkers

Zo enthousiast zelfs dat 
ze van 1 tot en met 5 sep
tember met een team deel 
gaan nemen aan de SUP 
Elfstedentocht. Dit Friese 
evenement, via de route van 
de ‘schaats Elfstedentocht’, 
bewijst dat het Stand Up 
Paddling zonder golven ook 
een enorme uitdaging kan 
zijn. De race staat inmiddels 
bekend als de zwaarste Stand 
Up Paddle marathon ter we
reld. Veel internationale ped
delaars komen naar Friesland 
voor deze monstertocht. 

Met het paddleboard on
der de Snekerpoort door 

of bij het bruggetje van 
Bartlehiem de Bonkervaart 
op is natuurlijk een gewel
dige ervaring. De peddelaars 
van The Spot houden het nu 
nog maar even als training 
bij de Haarlemse wateren om 
zich voor te bereiden op de 
in totaal 220 kilometer lange 
route. De trainingen worden 
volgens een strak schema 
en met een hoop plezier vol
bracht, met als doel dat ieder
een straks moe maar voldaan 
over de finish in Leeuwarden 
vaart! Meer informatie over 
de SUP Elfstedentocht staat 
op www.supfryslan.nl en op 
www.gotothespot.com.
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                        Herman Heldoorn

Sport
In de Amsterdamse oorlogsjaren leerde Herman bridgen van 
de eigenaar van de poffertjeskraam bij de Amsterdamse ijs
baan, André Vulsma, die later ook in Zandvoort woonde. De 
passie voor bridgen loopt als een rode draad door z’n leven 
want Herman en Rietje zijn nog steeds gepassioneerde bridgers 
en zijn al meer dan 50 jaar lid van de Zandvoortse bridgeclub. 
Herman heeft 20 jaar in het bestuur gezeten, gaf bridgecur
sussen en is nog steeds officieel wedstrijdleider. Bij de aan
komende strandbridgedrive op 4 september is hij zaalleider. 
Niet alleen bridgen maar ook voetballen staat hoog in zijn 
vaandel. Als 14jarige voetbalde hij al bij Neerlandia en later 

werd hij dé scheidsrechter bij Zandvoortmeeuwen waar 
hij ook erelid werd. Hij heeft aan de wieg gestaan 

bij het schoolvoetbal en tot 2008 floot hij 
nog. Herman wordt nog steeds door de 

jongens als ‘scheids’ herkend. Zelfs op 
zijn rekening bij een restaurant staat 

niet zijn achternaam maar scheids
rechter!

Geridderd
Tot voor kort werkte Herman 
4 jaar bij uitzendbureau 65+ in 
het Kennemer Gasthuis. Toen zijn 

vrouw in 2006 na een zware ope
ratie in dat zelfde ziekenhuis lag, 

werd Herman op een slinkse manier 
ernaartoe gelokt om de Koninklijke 

Onderscheiding te ontvangen als Lid in 
de Orde van Oranje Nassau vanwege zijn 

verdiensten op het gebied van sport, welzijn en 
belangenbehartiging bij de bewonersgroep Oud Noord. Als 
vrijwilliger zit Herman ook niet stil. Samen met Rietje bracht 
hij maaltijden rond voor tafeltje dekje, hij wandelde 1 keer per 
week met een bewoonster van het HIK die in een rolstoel zat 
langs de oude trambaan en hij was actief in de ledenraad van 
de EMM. Herman zwemt 4 ochtenden per week bij de zwem
groep Spaans en brengt de medicijnen rond voor de Beatrix 
apotheek. Eigenlijk is de pagina te klein om alle verhalen op te 
schrijven maar een ding heb ik geleerd van Herman en Rietje: 
hoe je garnalen moet vangen. Want zodra het ‘dik’ water is gaat 
Herman met zijn kro erop uit om daarna de garnalen in een pan 
met niet teveel water kort te koken en vervolgens gezellig met 
z’n tweeën aan tafel te pellen. “Ook de kleintjes worden niet 
overgeslagen”. Het was weer een ongedwongen middagje bij 
twee bijzonder aardige mensen die samen lief en leed delen 
en de toekomst, ondanks hun gezondheid, positief tegemoet 
gaan. Tot ziens ‘scheids’ en succes met al je activiteiten. 

Dorpsgenoten

Hoewel zijn vader oorspronkelijk niet uit Zandvoort komt, 
is Herman van moeders kant (Maartje van Mengsje 
de Ruifel) verbonden met Zandvoort. Tijdens 
de 1e WO werd vader Heldoorn ingekwar
tierd bij Schuiten, die in de Kruisstraat 
een groothandel had in stro en hooi. 
Kennelijk beviel het Zandvoortse 
leven goed want hij besloot om te 
blijven en trouwde met Maartje 
Schuiten. Het gezin, bestaande uit 
3 dochters en zoon Herman, ging 
in de Poststraat wonen (voorheen 
het huis van dr. Gerker). Onderaan 
de Kerkstraat begon vader Heldoorn 
een kleine manufacturenwinkel die 
na de oorlog werd voortgezet in de 
Grote Krocht. 

Banen
Zijn Zandvoortse schooljaren bracht Herman door bij 
de bewaarschool aan de toenmalige Heerenstraat, beter bekend 
als het poppenschooltje, en de Wilhelminaschool. Tijdens de 
oorlog evacueerde het gezin Heldoorn naar Amsterdam waar 
Herman vanwege het vele luchtalarm meer in de gang van de 
Muloschool stond dan dat hij les kreeg. In augustus 1945 keerde 
het gezin Heldoorn naar Zandvoort terug. Herman ging naar 
de Mulo in het Gemeenschapshuis, maar niet voor lang. Als 
hulpje werkte hij bij loodgieter Arie Paap en later heeft Herman 
bij Spolders en bij een Haarlems loodgieterbedrijf gewerkt. Na 
zijn diensttijd als grenadier kon Herman zijn draai niet vinden 
en besloot na een tip te solliciteren bij de kousenfabriek Hin 
in Haarlem. Daar werkte hij in ploegendienst tot Hin in 1957 
failliet ging en hij, net getrouwd, weer op zoek moest naar een 
andere baan. Het werd de Nougafabriek in de Oranjestraat, 
waar hij 11 jaar gewerkt heeft om vervolgens op het kantoor bij 
Vettewinkel in Amsterdam te gaan werken. In de avonduren 
behaalde Herman zijn PD en MBA diploma’s.

Herman Heldoorn

tekst en foto Nel Kerkman

Collega Erna Meijer is door een ongeval aan haar hand ge-
blesseerd en kon daardoor haar bijdrage voor de rubriek 
Dorpsgenoten niet uitvoeren. Vandaar dat ik in plaats van 
Erna op de stoep stond bij dorpsgenoot Herman Heldoorn 
(1929). Toevallig ken ik Herman op een ander raakvlak en 
zo had ik samen met hem en zijn vrouw Rietje een plezie-
rig gesprek over zijn hobby’s en vrijwilligerswerk, in hun 
gezellige benedenwoning aan de Nic. Beetslaan waar ze 
al 56 jaar wonen.

• centrale balie Gemeente zandvoort
• Bruna Balkenende (Grote Krocht)
• Greeven Makelaardij (oranje buitenhuisje)
• Pluspunt noord (Flemingstraat)
• shell duinzicht (pompstation dr. Gerkestraat)

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:

voor structurele bezorgklachten: zvo-verspreiders, 
tel. 06-1139 1478 of www.zvo-verspreiders.nl

Nordic Walken 
met de ANBO

Curiosamarkt 
goed bezocht

Nog nooit meegedaan? Twijfel niet, maar kom gewoon 
een gratis proeflesje doen. Dit is de methode om uw con-
ditie te verbeteren, in combinatie met de natuur en veel 
gezelligheid. ANBO Zandvoort organiseert de lessen.

Vorige week woensdag was er een echte file te bespeuren 
bij de opening van de Curiosamarkt in woonzorgcentrum 
A.G. Bodaan in Bentveld. Zoveel belangstellenden wilden 
allemaal de vele in de Blauwe zaal uitgestalde curiosa be-
wonderen en keuren. En er werd goed verkocht want bij de 
uitgang werden vele volle tassen weer de zaal uitgedragen.

Komende dinsdag 7 septem
ber wordt gestart met een 
nieuwe serie van 15 lessen. Tot 
aan de Kerst worden de lessen 
wekelijks gegeven door Marike 
Kramer, die daarvoor gecertifi
ceerd is. Er wordt gestart met 
twee groepen: de beginners
groep start om 13.15 uur vanaf 
het Pannenkoekenrestaurant 
aan de Zandvoortselaan, de 
gevorderden starten een uur 
later om 14.15 uur. Onder lei
ding van Marike wordt iedere 
les begonnen met spieroefe
ningen om optimaal gebruik 
te leren maken van de stok
ken. De lessen zijn overigens 
heel ontspannen en gezellig. 
Er blijft genoeg tijd over om 
van de schitterende natuur te 
genieten. Na afloop wordt er 

Een groot aantal tafels stond 
vol met vaak waardevolle en 
herinneringen oproepende 
curiosa. Jong en oud toonde 
belangstelling voor de uit
gestalde bijzondere koopjes 
want die waren natuurlijk in 
grote getale aanwezig. Ook 
de Zonnebloem was er en 
had zich actief opgesteld op 
een strategische plaats in de 

meestal nog wat gedronken in 
het Pannenkoekenrestaurant.

Deelname
Beginners kunnen gratis een 
proefles meemaken. Marike 
heeft dan verstelbare stokken 
te leen. Ook een duinkaart is 
voor 6 mensen aanwezig. 
Delname aan de 15 lessen kost 
€ 45. Een jaarkaart voor de 
duinen kost € 5,50.  Parkeren 
(Pannenkoekenhuis) is gratis. 
Omdat de lengte van de stok
ken afhankelijk is van uw li
chaamslengte, wordt geadvi
seerd deze niet van te voren te 
kopen. Vraag eerst Marike om 
goede raad. Informatie: ANBO 
Zandvoort, Jan Wassenaar, tel. 
5712861, email: f2hjwass42@
hetnet.nl.

gang. De bezoekers konden 
daarom bijna niet om de 
Zonnebloem en haar fantas
tische idealen heen. De markt 
werd afgesloten met de uit
reiking van de vele tientallen 
aantrekkelijke loterijprijzen. 
Het was een zeer gezellige 
markt waar voor iedereen 
wel wat te vinden was. Zeker 
een die om herhaling vraagt!
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Zondag
01.00 uur De Nacht
08.00 uur Countrytraxxx (H)
10.00 uur ZFM Jazz
12.00 uur Muziekboulevard
12.00 uur De Zomerse Zondag  van ZFM
18.00 uur Bijzonder Zandvoort
19.00 uur Zandvoortse Zaken
20.00 uur Inspiratieradio
21.00 uur Tep Zeppi
23.00 uur Het laatste Uur
Maandag
08.00 uur Zandvoort op Zaterdag (H)
11.00 uur De Watertoren
12.00 uur ZFM in de middag
18.00 uur Muziekkoerier
20.00 uur Golden ZFM
21.00 uur Knock Out FM
23.00 uur Het Laatste Uur (H)
Dinsdag
08.00 uur Zondag in Kennemerland (H)
11.00 uur De Watertoren
12.00 uur ZFM in de middag
18.00 uur Bijzonder Zandvoort
19.00 uur Zandvoortse Zaken
20.00 uur ZFM Jazz (H) 
22.00 uur Tussen Eb & Vloed
20.00 uur Gemeenteraad 
(eens per maand rechtstreeks verslag)
Woensdag
08.00 uur Vrijdagavond live (H)
10.00 uur De Watertoren
11.00 uur Inspiratieradio (H)
12.00 uur ZFM in de middag
14.00 uur De Vinyljaren
16.00 uur ZFM De Middag
18.00 uur Country tracks
20.00 uur ZFM Klassiek
22.00 uur Tussen Eb & Vloed

Donderdag
08.00 uur Goedenmorgen Zandvoort (H)
10.00 uur De Watertoren
12.00 uur ZFM in de middag
18.00 uur ZFM De Avond
20.00 uur Alternatieve FM
22.00 uur De Hoop
23.00 uur Tussen Eb & Vloed
Vrijdag
08.00 uur ZFM Jazz (H)
10.00 uur De Watertoren
12.00 uur ZFM in de middag
15.00 uur Eurobreakdown
17.00 uur Het weekend in
19.00 uur Vrijdagavond live
21.00 uur Sea It
Zaterdag
08.00 uur Toebak leeft 
10.00 uur Goedenmorgen Zandvoort
12.00 uur Muziekboulevard
14.00 uur Zandvoort op Zaterdag
17.00 uur Entertainment 4 you
19.00 uur Eurobreakdown (H)
21.00 The Groove Empire
23.00 Night Walk

Radio: 106.9
Kabel:  104.5 
Tekst TV:  Kanaal 45
Internet: 
www.zfmzandvoort.nl 

radio + tv

Weer

Temperatuur

Max 19 20 21 22

Min 8 8 9 9-10

Zon 65% 80% 85% 90%

Neerslag 15% 10% 10% 20%  

Wind nno. 3-4 no. 3-4 o. 3-4 ozo. 3-4

eindelijk een 
reeks droge dagen

Het weekend weerbericht van zandvoort en omgeving

Voornaam punt is dat 
het een aantal dagen op 
rij droog blijft in Zuid
Kennemerland en dat is al 
een hele luxe in deze zeer 
natte tijden. Deze donder
dag en de komende dagen is 
het droog met zonnige pe
rioden, maar echt overtui
gend zonnig wordt het nou 
ook nog niet. Wolkenvelden 
zullen er ook nog wel zijn. 
In het weekend doet de zon 
het wel wat beter. 

Met noordoostenwinden 
wordt geen warme lucht 
aangevoerd en de maxima 
komen weliswaar op een 
hoger plan dan aan het 
begin van de week, maar 
25 graden is voorlopig niet 
haalbaar. Toch kan het in het 
weekend wel eens ruim 22 
graden worden wanneer de 
wind nog wat ruimt naar 
oost of zelfs zuidoost. Het 
strandweer zou best eens 
goed kunnen uitpakken met 
september op de kalender. 

Tot zondag zijn de nach
ten soms koud als het 
overwegend helder is. 

Temperaturen tot rond 
67 graden zijn mogelijk 
landinwaarts. Volgende 
week zien we een nieuwe 
depressie opstomen rich
ting Ierland en de kans is 
vrij groot dat het stabiele 
septemberweer (klassiek 
voor de eerste week van de 
maand) geen vervolg krijgt. 

In 2006 piekte de septem
bermaand na een extreem 
natte augustus, maar de 
kans is vrij groot dat we 
dit jaar geen topmaand 
voorgeschoteld krijgen. Dit 
jaar blinkt toch al niet uit 
in de aanwezigheid van 
langdurige stabiele fasen, 
maar misschien kan een 
excycloon straks nog voor 
fraai nazomerweer gaan 
zorgen. Vaak wordt aan de 
voorzijde van zo’n voorma
lige storm (op de Oceaan) 
veel warmte richting West
Europa getransporteerd zo
dat er een mooi hogedruk
gebied ontstaat.
Meer weer is er op 
www.weerprimeur.nl

weerman Marc Putto 

Na het beestenweer van afgelopen zondagavond en 
maandagnacht, is het inmiddels een stuk kalmer gewor-
den. De actieve depressie die storm, regen en kou bracht, 
zorgde ervoor dat afgelopen zondagmiddag met 11 gra-
den in Zandvoort en Bentveld zo’n beetje de koudste 
augustusnamiddag in vele jaren was. De depressie werd 
opgevolgd door een hogedrukgebied. Dit gebied van 
hoge luchtdruk zal ons weerbeeld in ieder geval tot en 
met het aanstaande weekend in positieve zin bepalen. 

 Do. Vr. Za. Zo. 

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

toy story 3
De speelgoedfiguren wo
nen nog steeds in huis 
bij Andy. Die is inmiddels 
wel een stukje ouder ge
wordne en staat op het 
punt om student te wor
den en te verhuizen naar 
de universiteit. Woody, 
Buzz en de andere 
speelgoedfiguren wor
den cadeau gedaan 
aan een kinderdagver
blijf met kinderen die 
niet kunnen wachten 
tot ze met hun plakke
rige, kleine tengeltjes 
aan het speelgoed mogen zitten. Zodra 
de deur opengaat, gaan de kinderen helemaal los. De speel
goedfiguren hebben geen keus en moeten wel vluchten uit 
de de hel die peutercrèche heet om heel te blijven. Maar dat 
is nog niet zo gemakkelijk...



Zandvoortse Courant • nummer 35 • 02 september 2010

17

Laura Bluijs, een talentvolle mini-diva
Ze is als 15-jarige begonnen als keukenhulp bij Koppenol’s, lunches klaarmaken 
voor onder andere de beautysalon. Daar is ze in contact gekomen met het vak van 
schoonheidsspecialiste. Ze is nu eigenaresse van De Salon in de Bilderdijkstraat, 
maar wist u dat haar droom, om als advocaat strafrecht te gaan werken, bruut 
werd verstoord door rebels gedrag?

Maak kennis met Laura Bluijs. Naast haar drukke bestaan 
in De Salon, tevens medeorganisator van het Beauty Beach 
Event dat afgelopen zondag heeft plaatsgevonden bij 
Beachclub Tien.

Een theatraal draakje was ze vroeger. Ze wilde graag en 
veel aandacht krijgen. Haar moeder noemde haar liefko
zend ‘Punkie Plof’: het haar van Laura groeide namelijk 
altijd recht overeind. Eten wat de pot schaft, dat bestond 
niet in het woordenboek van de toenmalige minidiva. 
Lieftallig hoe ze was, als ze iets niet wilde deed ze het niet. 
Geld uitgeven aan kleding, makeup, tassen en schoenen 
is haar grote hobby. Geef haar een ton en zij jaagt dat 
geld er binnen 3 minuten doorheen. In oktober staat een 
mooie trip naar Edinburgh op het programma waar ze 
haar interesse in spiritualiteit gaat verrijken.

Hoewel sport en Laura niet goed samengaan, heeft zij 
sinds februari haar zinnen erop gezet. Met compleet nieu
we outfit hardlopen op het strand. Het liefst solo, lekker 
met een eigen tempo. De wind die haar hoofd leegt. En 

stelling van de week
Met ingang van deze week zullen we op deze pagina iedere week een stelling plaatsen. De stelling zal telkens 
prikkelend zijn, waarbij jij, als lezer, wordt uitgenodigd om via e-mail je mening over de stelling te geven. Vol-
gende week zal op deze plek de uitslag van de stelling alsmede een greep uit de reacties worden gepubliceerd. 
Tevens wordt dan weer een nieuwe stelling op jullie losgelaten.

dat ze daarmee tegelijkertijd haar figuur in ‘shape’ houdt 
is uiteraard een pluspunt. Het liefst doet ze dit direct door 
uit haar werk, want als ze thuis eenmaal op haar zuignapje 
zit, dan komt er meestal niet zoveel meer van terecht. Door 
alle organiseerdrukte rondom haar show heeft zij haar 
toevlucht gezocht en gevonden in de rustgevende werking 
van lezen. De roman ‘Een schot in de roos’ van Jill Mansell 
heeft zij al verslonden. Een ander boek, ‘Het meisje met 
de negen pruiken’ heeft ontzettend veel indruk bij haar 
achtergelaten. Het boek gaat over een jong meisje dat op 
een positieve, bijna humoristische wijze over de omgang 
met haar ziekte kanker schrijft. Laura vindt het bijzonder 
knap dat mensen zo met hun ziekte kunnen omgaan. Haar 
tante Loes was hierin haar grote voorbeeld.

Deze onderneemster is echter een kei in haar vak. Haar 
studiejaren startten echter totaal anders. Jongens, stap
pen en spijbelen van school, bleek niet goed samen te 
gaan met haar studie Rechten. Gelukkig vonden ook an
dere ambities een weg naar haar, waarmee alles meer dan 
goed is gekomen.

De reddingsbrigade is deze zomer weer veel in actie gekomen. Van verdwaalde kinderen tot aanvaringen met boot
jes en zelfs reanimaties, keer op keer stonden de vrijwilligers van de Zandvoortse Reddingsbrigade hun mannetje. 
Onlangs kwamen zij breeduit in de media vanwege de verdrinking van een 17jarig Duits meisje. Het meisje was 
in een mui terecht gekomen en raakte in paniek. Ze werd uit het water gehaald en op het strand gereanimeerd, 
maar even later overleed zij in het ziekenhuis.

De berichtgevingen waren toen niet altijd even positief over de reddingsbrigade. Ze zouden te laat gerea
geerd hebben op een oproep waardoor de reanimatie te laat zou zijn gekomen. Uit de evaluatie bleek dat 
zij toch goed gehandeld hadden en op tijd in actie zijn gekomen. Daarom verdienen de vrijwilligers van de 
Reddingsbrigade alsnbog alle lof. Of toch niet?

Wat vind jij? Ben jij het eens met deze stelling of niet? En waarom dan? 

Mail je reactie naar: stelling@zandvoortsecourant.nl 

De stelling van deze week luidt: 

De Zandvoortse reddingsbrigade is de trots van Zandvoort

What’s Happening?
Vrijdag 3 september:

It’s Voetzoekers final in Club Stalker Haarlem! Met een 6 uur 
durende sessie komt er een einde aan de draaicarrière van de 
Haarlemse DJ Minoz. Hou je van House, Progressive, Techno en 
Techhouse, vier dan het afscheid van deze speciale DJ en dit 
succesvolle Haarlemse feest met hen mee.
Tijd: 23.00 – 05.00 uur. toegang: gratis tot 00.00 uur, daarna  
€ 6 (voorverkoop) of € 8 (deur). Tickets via: www.clubstalker.nl.

Zaterdag 4 september:
Bij Australian Beachbar Skyline, strandpaviljoen 13, staat alles  
volledig in het teken van het goede doel Spieren voor spieren! 
Hier vindt namelijk de Iron Man competitie plaats en dat be-
tekent: 200 meter zwemmen, 200 meter peddelen en 400 meter 
hardlopen met een aparte race voor dames en heren! Deelname 
kost € 15 incl. BBQ en donatie aan Spieren voor spieren. 
Aanmelden kan nog via: info@skyline13.com. 

Surfers opgelet! Zaterdag kun je chillen bij Timboektoe in Wijk aan 
Zee, waar het North Sea Surf Festival wordt gehouden! Dit is 
het eerste festival in Nederland dat volledig in het teken staat van 
surfmuziek. Met 10 bands op 2 podia, 6 DJ-teams, surffilms, een 
cocktailbar en veel meer toffe dingen! The party starts @ 20.30 
uur en kaarten zijn € 10 aan de deur of via www.easyticket.nl.

O l i j f p r e t
Sami, een schattig kustplaatsje op het Griekse eiland 
Kefalonië. Vanwege de op en afgaande ferry’s is helaas de 
commerciële invloed al enigszins aanwezig en naast Captain 
Corelli waan ook ik mij door de winkelstraatjes. Mijn oog 
valt op een pittoresk winkelstalletje met kalebassen aan het 
plafond en manden vol tomaten, sinaasappelen, rode pepers 
en olijven op de grond. Van dat laatste moet ik gewoon altijd 
wat kopen. En proeven, vooral proeven. Het is als een zwak 
dat je voor je ex kunt hebben, als een Paris Hilton in de Prada 
store: je moet gewoon iets hebben. Met een grote lach op 
het gezicht probeer ik het verkopende oude mannetje ervan 
te overtuigen dat ik ze wel allemaal eerst moet proeven 
voordat ik mijn keuze kan maken. Het mannetje vindt het 
allemaal wel best: You taste, very nice, from Kefalonia. Yes, 
yes, you take nother one. Ik koop een zakje met grote groene 
amandelolijven. Het mannetje lacht en vraagt me waar ik 
vandaan kom. “I’m from Holland”, ’t mannetje knikt en zegt 
enthousiast: “Amsterdam! Ik: “Yes, yes, near Amsterdam, I live 
in Zandvoort, at the beach. You know Zandvoort? It’s where 
the races are, the circuit...Formula One, Ferrari, Marlboro 
Masters!” Met sturende bewegingen probeer ik het hem 
duidelijk te maken... De ogen van de man stralen, hij roept 
z’n dochter en begint haar in het Grieks te vertellen over 
mijn uitbeeldingen. Beiden kijken ze me vol bewondering 
aan. “Huh?”, denk ik. Langzaam begin ik te begrijpen dat het 
mannetje met volle overtuiging uitlegt dat ze een belang-
rijke coureur in de winkel hebben, uit Nederland, ze rijdt in 
een Ferrari en wordt gesponsord door Marlboro. Ik ben het, 
ik ben die coureur. Ik lach nog maar een keer en knik instem-
mend. Voorlopig geen olijven meer voor mij, eerst maar eens 
een Griekse les proberen.
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Strandpaviljoen 
Thalassa 18

sinds 1959

Nog 5 weken
(h)eerlijk nazomeren bij Thalassa.

Verse vis, mosselen,
oesters en kreeft.

Voor reserveren: 023-5715660
www.versaanzee.nl

                         Slinger Optiek in Zandvoort 
                         bestaat 8 september 50 JAAR!

U kunt hier exclusieve merkbrillen van verschillende modehuizen vinden, zoals Cartier, 
Calvin Klein, Tiffany, Cavalli, Luxury en ED Hardy. Een overzicht van alle modemerken 

die Slinger Optiek in zijn assortiment heeft kunt u op de website vinden:

www.slingeroptiek.nl

Maar ook voor speciale LOW BUDGET brillen kunnen wij menige cliënt aan een 
kwaliteits bril helpen, inclusief de daarbij behorende service. Wij zijn aangesloten bij alle ziektekosten 

verzekeraars zodat de eventuele vergoeding direct in mindering wordt gebracht.

Natuurlijk kunt u hier ook voor oogmeting en oogdruk meting terecht. Het is op dit adres echter ook 
mogelijk een gehoortest te laten doen want Slinger Optiek is tevens een servicepunt van Beter Horen. 

De jubileumperiode in de maanden September en Oktober 
viert Slinger Optiek met de volgende feestelijke aanbiedingen:

Wij geven op iedere verkochte complete merkbril* vanaf €300,00 (incl.glazen) 
een korting van € 50,00 op het merkbril montuur* . Daar bovenop nog een korting van € 50,00 

op de brillenglazen samen of 2x € 50,00 op multifocale brillenglazen.

Tevens € 50,00 korting op alle merkzonnebrillen* vanaf €150,00
en € 19,60 op alle zonnebrillen* onder de €150,00

*Niet geldig in combinatie met andere aanbiedingen
* Jubileum aanbieding is geldig van 01-09-2010 tot 31-10-2010

Grote Krocht 20a Zandvoort Tel.: 023 – 571 4395
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Het gaat niet goed met onze zeeën en oceanen. De laat-
ste paar jaar is ontdekt dat er een hoeveelheid plastic in 
ronddrijft die elke beschrijving tart. “Zoveel als twee keer 
de oppervlakte van Texas”, “Drie keer Frankrijk”, “Zo groot 
als Europa”, de berichten worden steeds alarmerender. Het 
enge is dat niemand precies weet hoe erg het is…

‘Oorlog op het fietspad’, kopte de Telegraaf onlangs in een 
paginagroot artikel. Met name razende racefietsers en het 
snel groeiende aantal electrische fietsen komen steeds 
meer in conflict met de rustig trappende recreanten die 
van oudsher Neerlands fietspaden gebruiken. 

Burgemeester van ameland 
voorzitter milieuclub van kustgemeenten

wielrenners v.s. recreanten

“Plastic soep is erger dan de olieramp in de VS”

“Plastic afval, dat wordt het 
milieuprobleem voor de ko
mende jaren”, aldus Albert 
de Hoop (51), burgemeester 
van Ameland en voorzitter 
van KIMO. KIMO (Kommune 
Internationale Milieu Or
ganisatie), opgericht in 1990 
in Denemarken, is een club 
van Europese gemeenten die 
aan zee grenzen. Begonnen 
ze met vier leden, inmiddels 
zijn het er tegen de 200. KIMO 
richt zich op de bestrijding 
van milieuproblemen in en op 
zee. En problemen zijn er ge
noeg. De Hoop: “De olieramp 
in de Golf van Mexico is heel 
erg, maar olie is nog altijd een 
natuurproduct. Plastic is ge
raffineerde olie, met een che
mische werking omgezet in 
kunststof. En het vervelende 
met plastic is, als het in het 
milieu komt, breekt het wel 
af, maar wat je overhoudt is 
nog steeds moleculair plastic. 
Dat hebben we als KIMO we
tenschappelijk laten onder
zoeken en het blijkt dat het 
veelvuldig in de Noordzee zit, 
maar dat kun je er niet meer 

In totaal zijn er liefst 18 mil
joen fietsen in ons land, en 
daarmee zijn wij het enige 
land ter wereld met meer fiet
sen dan inwoners. En vooral 
de twee uitersten van het 
spectrum, anderhalf miljoen 
racemonsters aan de ene kant 
en, door de vergrijzing, de vele 
actieve ouderen aan de andere 
kant, groeien het hardst. De 
Fietsersbond stelde voor om 
wielrenners toe te laten op de 
rijbaan, maar dat viel bij de po
litiek, Veilig Verkeer Nederland 
en de Bovag niet in goede aar
de. Een alternatief dat nu ter 
tafel ligt is het aanleggen van 
fietssnelwegen, breder dan de 
huidige fietspaden en met on
gelijkvloerse kruisingen. 

Opvallend is dat uit cijfers van 
Consument en Veiligheid blijkt 

uitvissen. Je kunt moeilijk met 
koffiefilters de zee schoon 
gaan vissen.”

Het is niet alleen een ramp 
voor het leven in zee ( jaar
lijks sterven er wereldwijd 1 
miljoen vogels en 100.000 
zeedieren door verstikking, 
verwonding of het opeten van 
plastic), ook voor de mens is 
het gevaarlijk, weet Albert de 
Hoop. “Dat microplastic wordt 
opgenomen in de voedselke
ten, dat komt via plankton 
en garnaaltjes in vissen te
recht, en uiteindelijk eten wij 
dus plastic en vergiftigen we 
onszelf. Daar moeten we echt 
mee stoppen. En de enige ma
nier is om dat bij de bron aan 
te pakken. Plastic moet hele
maal uit het milieu.”

Jaarlijks 
20.000 ton afval 
“Het enge is dat niemand 
precies weet hoe erg het is”, 
verzucht Doug Woodring 
van Project Kaisei, een 
Amerikaanse organisatie die 
zich richt op dit probleem van 

dat er jaarlijks 3700 wielren
ners bij de Spoedeisende Hulp 
aankloppen. Dat zijn er ge
middeld 10 per dag, twee keer 
zoveel als andere sportbeoe
fenaars. Is wielrennen op de 
openbare weg niet een beetje 
te vergelijken met autoracen 
op de A9? 

Ook op de fietspaden in de 
duinen rond Zandvoort is 
het vaak behoorlijk druk. 
Zandvoort Plus wil graag van 
u weten wat uw ervaringen 
zijn. Wordt u ook van de weg 
geschreeuwd door hordes 
nietsontziende ‘asfalthijgers’? 
Of ergert u zich juist dood aan 
het getreuzel van uw mede
weggebruikers? Reacties naar 
edwin@zandvoortsecourant.
nl. Binnenkort een overzicht 
van de reacties.

de ‘plastic soep’. “Tweederde 
van het aardoppervlak be
staat uit water. Er zijn enorme 
stukken waar zelden of nooit 
een mens komt, laat staan 
dat er metingen zijn verricht 
naar de hoeveelheid plastic.” 
De mensen van Kaisei hebben 
een zeilreis van 3500 mijl over 
de Stille Oceaan gemaakt en 
in welke uithoek ze ook me
tingen verrichtten, overal trof
fen ze plastic aan. Ten noorden 
van Hawaii zit er zes keer zo
veel plastic als plankton in 
zee. Terug naar onze eigen 
voordeur: KIMO berekende dat 
er jaarlijks 20.000 ton afval in 
de Noordzee wordt gedumpt. 
Burgemeester de Hoop: “Dat 
gebeurt via de zeevaart maar 
ook vanaf land, het waait er 
gewoon in. Met name via ri
viermondingen en havens 
belandt er veel rotzooi in zee.” 

Albert de Hoop leerde KIMO 
kennen toen hij in 2007 bur
gemeester van Ameland 
werd. Al snel schopte hij het 
tot voorzitter. “De aangeslo
ten kustgemeenten hebben 
elk hun eigen reden om lid te 
zijn. Göteborg heeft een grote 
zeehaven; de Faroër eilanden 
willen vissen; wij zijn lid van
wege het toerisme en de na
tuur. Wat we gemeen hebben 
is dat we allemaal een goed 
zeemilieu willen.”

Burgemeester Albert de Hoop van Ameland | Foto: IDTV

Veel plastic afval verdwijnt van het strand in de Noordzee

Donkere wolken boven onze fietspaden

Zandvoort & zwerfafval
De onderorganisatie KIMO 
Nederland & België telt 29 
aangesloten gemeentes. 
Zandvoort is lid van het eer
ste uur. Momenteel loopt er 
een onderzoeksproject van 
9 gemeenten (waaronder 
Ameland en Zandvoort) ge
naamd ‘Zwervend langs zee’, 
naar de relatie tussen toe
risme en vervuiling van de 
zee en stranden, met name 
door zwerfafval. Het doel is 
vooral bewustzijnsverande
ring. Strandrecreanten, maar 
ook ondernemers moeten 
doordrongen raken van het 
grote belang van het voorko
men dat er plastic in zee te
rechtkomt. Dus: opruimen, of 
beter nog: plastic vervangen 
door biologisch afbreekbare 
materialen!

Vaak wordt er gedacht: de ge
meente ruimt het strand wel 
op. Maar de rekening daar
voor bedraagt nu al honderd
duizenden euro’s per jaar. En 
indirect betalen we daar zelf 
aan mee. Dus we moeten 
het met z’n allen doen. Wij 
hebben als Zandvoorters het 
voorrecht aan zee te wonen, 
maar daarmee ook een extra 
verantwoordelijkheid om die 
zee schoon en vrij van plastic 
te houden. 
(Met dank aan Hinke Brinkman)

ZandvoortPlus
nieuwe pagina

Deze week starten we met een nieuwe pagina: Zandvoort 
Plus. Het wordt een wekelijkse,  gevarieerde rubriek met 
interviews en achtergrondreportages. Dat ‘Plus’ staat ener
zijds voor het feit dat we over de grenzen van Zandvoort 
heengaan, al zal elk artikel altijd een bepaalde link heb
ben met ons dorp, en anderzijds voor het gegeven dat 
deze pagina zich in eerste instantie richt op 50plussers. 
Desondanks hopen en verwachten we dat iedereen er iets 
van zijn gading in zal vinden. ZandvoortPlus wordt geschre
ven en samengesteld door Edwin Gitsels, in het dagelijks 
leven eindredacteur televisie. Ideeën, vragen en opmerkin
gen zijn welkom via edwin@zandvoortsecourant.nl
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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 vlak
je naast de rij of boven de kolom. 
Indien u in een donker vlakje bij
voorbeeld 4\8 ziet staan, bete
kent dat u vertikaal op 4 moet 
uitkomen en horizontaal op 8. 
Let op: er zijn soms meerdere 
oplossingen mogelijk.

   9 27       7 14

 11         9 35\12    

 11     28 12\16        

   33           28 

   13       13\12      

   8     14\23        

   10 13\27           5

 23           11    

 14           10   

De oplossing staat elders op deze pagina

De bedoeling van de breinbreker 
is de rekenkundige som op zo een 
manier op te lossen dat hij klopt. 
Gelijke letters zijn gelijke cijfers.
 

Brein
breke

rBreinbreker
Breinbreker Brein

breke
r

  J   KD      FJK  
    x   =    
  x   +     +  
  CD   EH      AD  
    -   =    
             
  FHK   GD         CHF  
    +   =    

De oplossing staat elders op deze pagina

   9 27         7 14

 11 5 6     9 35\12 4 8

 11 4 7 28 12\16 2 5 3 6

   33 9 4 5 7 8 28  

   13 4 2 7 13\12 9 3  

   8 1 7 14\23 9 6 8  

   10 13\27 6 9 4 7 1 5

 23 2 7 9 5   11 7 4

 14 8 6       10 9 1

Oplossing Kakuro

 7 x 68 = 476

  x   +   +          
 58 - 30 = 28
         
 =   =   = 
 406 + 98 = 504

Oplossing Breinbreker

250 g Hollandse garnalen,
150 g zelfrijzend bakmeel,
50 g Parmezaanse kaas, geraspt,
zout,
versgemalen peper,

1 ei,
150 ml yoghurt,
3 etl olijfolie,
25 g verse bieslook, 

fijngeknipt,

Bereiding:
Verwarm de oven voor op 200ºC. Hak 50 g garnalen fijn. Roer in een kom het zelfrijzend 
bakmeel met de kaas, een snufje zout en peper naar smaak door elkaar. Breek het ei 
erboven en roer de yoghurt, olijfolie, bieslook en fijngehakte garnalen erdoor. Roer 
tot een stevig beslag. Schep dit mengsel in een muffinvorm met 12 kleine holtes of 
in 4 papieren cakevormpjes. Bak de muffins in de oven in 1520 minuten goudbruin 
en gaar. Klop in een kom het citroensap met de mayonaise, de basilicum en zout en 
peper naar smaak tot een dressing en schep rest van de garnalen erdoor. Verdeel de 
rucola over vier borden en zet op elk bord drie kleine muffins of een grote muffin 
in het midden. Verdeel de garnalen tussen de muffins. Voor een variatie kunt u de 
garnalen vervangen door reepjes gerookte zalm.

Benodigdheden:

Kook eens anders
Recept Recept

ko
ok

ru
br

ie
k

Hartige muffins met Hollandse garnalen
Voorgerecht voor 4 personen

1 etl citroensap,
1 etl yoghurtmayonaise,
1 etl verse basilicum, 

fijngehakt,
75 g rucola.

Dier van de Week
Spike

Deze week een gecastreerde kater van 
ongeveer 7 jaar oud. Spike is zijn naam. 
Hij is een beetje eigenzinnig, erg lief, 
zeer actief en duidelijk aanwezig. Hij 
houdt best van knuffelen en aaien 
maar dan wel op zijn voorwaarden. Een 
knuffel moet niet te lang duren en drie 
keer aaien is meestal wel genoeg voor 
hem, dat maakt ie dan ook duidelijk 
kenbaar. Hij ligt geen uren op schoot 
maar is wel erg graag onder mensen. 
Deze leuke kat gaat het liefst zijn eigen gangetje en is erg graag buiten.
Hij is niet zo gecharmeerd van andere katten; het liefst heeft hij een mandje voor hem 
alleen. Met honden kan hij het niet zo goed vinden, hij kan dan best fel uit de hoek 
komen. Kinderen zijn voor hem prima zolang ze maar wat ouder zijn, de hele kleintjes 
gaat hij liever uit de weg.
Spike zoekt een lieve baas die hem begrijpt, hem gedoseerde aaitjes over zijn bol geeft 
en hem de gelegenheid geeft om zichzelf te zijn. Dat hij naar buiten kan is wel erg 
belangrijk, want daar geniet hij zo van. Kom eens langs om kennis te maken met Spike.
Dierentehuis Kennemerland, Keesomstraat 5, is van maandag tot en met zaterdag ge
opend van 11.00 tot 16.00 uur. Tel. 5713888. www.asielzandvoort.dierenbescherming.nl

Thuishulp, 24-uur per dag
Vele ouderen wensen zo lang mogelijk en zo zelfstandig 
mogelijk thuis te blijven wonen. Daarom heeft thuiszorg-
organisatie FlexiCura dé oplossing. Liefst nog dit jaar rea-
liseert zij au pair+: de inwonende thuishulp voor slechts  
€ 80 per dag. Op dit moment doet FlexiCura onderzoek 
naar de animo voor dit plan.

Het is de bedoeling dat de 
au pair+’ers bij hun cliënten 
inwonen, zo hebben zij altijd 
een vertrouwd gezicht om 
zich heen. Primair bieden de 
zorgassistenten ondersteu
ning bij de uitvoering van de 
dagelijkse zaken als aan en 
uitkleden, wassen, schoon
maken, boodschappen doen 
en eten klaarmaken. FlexiCura 
kan deze dienst betaalbaar 
aanbieden. De thuiszorgor

ganisatie hoopt hiermee het, 
met name voor ouderen die 
afhankelijker van hulp van 
buiten worden, (financieel) 
mogelijk te maken om langer 
thuis te blijven wonen. 
 
Onderzoek
Om te kijken of er voldoende 
vraag is naar deze nieuwe 
dienst, doet FlexiCura mo
menteel onderzoek onder de 
bestaande cliënten. Ook wordt 

geïnventariseerd wat de aan
vullende wensen kunnen zijn 
waar cliënten tegenaan lopen. 
In de herfst gaan de eerste au 
pair+’ers aan de slag.

FlexiCura
FlexiCura is een klein bureau 
voor thuiszorg met een breed 
dienstenpakket.  Voor deskun
dige huishoudelijke en/of per
soonlijke verzorging, verple
ging, nacht en 24uurszorg, 
begeleiding, ondersteuning, 
PGBadvies en luxe dienstver
lening kunnen cliënten hier 
terecht. Voor iedere vraag is 
er bij FlexiCura een passende 
oplossing. Direct zorgvuldig 
geregeld en tegen concurre
rende tarieven.  

  Bezoek ook eens onze website: 

  www.sportinzandvoort.nl



Swaluëstraat 2,  Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
info @ zandvoort.nl - www.zandvoort.nl

Gemeentelijke publicatie week 35- 2010

Donderdag 2 september is het gemeentehuis de  
hele dag gesloten.

Vergadering college 
De besluitenlijst van de collegevergadering van week 34 en de 
verdere in week 34 door het college genomen besluiten zijn in 
week 35 vastgesteld. De besluitenlijst is in te zien bij de Centrale 
Balie en op de website. 

Raadvergadering
De gemeenteraad vergadert dinsdag 7 september 2010. 
Op de agenda staat:
- Opening
- Loting
- Ingekomen stukken en mededelingen 
- Vaststellen agenda
- Vaststellen notulen 29 juni 2010
- Hamerstukken:
a. Bouwverordening Zandvoort 2010 incl. 13e serie wijzigingen 
b. Onttrekking aan de openbaarheid op grond van de Wegenwet 
c. Aanvraag subsidie mountainbikestrandrace Zandvoort 2010 
d. Aanpassing verordening op de Rekenkamer 
e. Procedure Broekhuizen & Wit B.V. 
f. Financiering uitvoering Hogeweg 
g. Krediet inrichting Brede School LDC 
- Kustontwikkeling: Maatschappelijke Kosten Baten Analyse 
Strandverbreding 
- Jaarrekening 2009 Stichting Openbaar Primair Onderwijs 
Zuid-Kennemerland 
- Brandveiligheidsverordening 2010 
- Sluiting

De vergadering begint om 20.00 uur in de raadzaal. De entree 
vindt u aan het Raadhuisplein. De deuren gaan om 19.30 uur 
open. De agenda kan na sluiting van deze krant nog wijzigen. U 
vindt de meest recente agenda op de website. Van de definitieve 
agenda zijn tijdens de vergadering ook exemplaren beschikbaar. 
Agenda, raadsvoorstellen en conceptbesluiten liggen tijdens 
openingstijden ter inzage bij de Centrale Balie en zijn tevens 
tegen betaling algemeen beschikbaar. De raadvergadering 
wordt tussen 20.00 uur en 22.00 uur live uitgezonden door 
ZFM (kabel FM 104.5, ether FM 106,9) en op internet via de 
gemeentelijke website.

Commissie Projecten en Thema’s
De Commissie Projecten en Thema’s vergadert op woensdag 
8 september vanaf 20.00 uur in de raadzaal. De deuren gaan 
om 19.30 uur open. De entree vindt u aan het Raadhuisplein. 
Op de agenda staat:
- Opening
- Vaststellen agenda
- Besluitenlijsten van 12 mei en 29 juli 2010 
- Vaste agendapunten 
- Evaluatie Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid (GBKZ) 

Verzoek om ontheffing bestemmingsplan

ONTHEFFING artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening
Het college van Burgemeester en Wethouders is voornemens 
om met toepassing van artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke or-
dening ontheffing en bouwvergunning te verlenen voor het:
- Verbouwen van een pand tot een duikschool op het perceel 
Boulevard Barnaart 12 te Zandvoort (bouwaanvraagnummer: 
2010-157Rv1efase).

Voormelde bouwaanvraag met het conceptbesluit ligt met 
ingang van 03 september 2010 gedurende 6  weken ter in-
zage bij de Centrale Balie van het gemeentehuis tijdens de 
openingstijden. Gedurende de termijn van de terinzagelig-
ging kan een ieder schriftelijk haar/zijn zienswijze omtrent 
de aanvraag kenbaar maken bij het college van Burgemeester 
en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort. U dient in de 
rechter bovenhoek van uw brief “zienswijze” te vermelden.

Ontwerpbesluit aanvraag kapvergunningen
- Zuidlaan 51 te Bentveld,12 bomen waaronder: grove den, pla-
taan en populier + 8 dode grove dennen, de reden is de aanleg 
van een nieuwe manegehal; zaaknr:2010/4755
- Parnassialaan 17, diverse bomen in de achtertuin zoals, een 
zeeden, eik, en esdoorn, overlast, zaaknr: 2010-4797;
- Celsiusstraat 91, één iep in de achtertuin, overlast door de 
grootte van de boom, zaaknr:2010-4784
- Emmaweg 21, 2 dennenbomen, overlast, zaaknr:2010-4787.

De hierboven genoemde aangevraagde kapvergunning(en) 
ligt/liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt deze inzien 
tijdens openingstijden. Belanghebbenden kunnen binnen een 
termijn van zes weken na publicatie hun zienswijzen schriftelijk 
kenbaar maken bij het college van de gemeente Zandvoort, 
Postbus 2, 2040 AA Zandvoort.

Verzonden besluiten
Kapvergunningen verleend 
- Vondellaan 15/17, één iep, de boom staat te dicht op de gevel 
van het gebouw, zaaknr:2010-1848

Belanghebbenden die in een eerder stadium zienswijzen 
hebben ingediend, kunnen tegen de bovenstaande beslui-
ten in beroep gaan bij de rechtbank te Haarlem, afdeling 
Bestuursrecht, Postbus 1621 2003 BR Haarlem. Het indienen 
van een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Een 
schorsende werking wordt pas bereikt nadat de president 
van de rechtbank dat in een voorlopige voorziening heeft 
bepaald. In geval van onverwijlde spoed kunt u een verzoek 
om voorlopige voorziening indienen bij de president van de 
rechtbank te Haarlem. Een dergelijk verzoekschrift dient ver-
gezeld te gaan van een kopie van het beroepschrift. Voor het 
indienen van een verzoek om voorlopige voorziening wordt 
griffierecht geheven.

- Discussie over bestemmingsplan Centrum en beschermd 
dorpsgezicht 
- Rondvraag
- Sluiting

De agenda kan na het verschijnen van deze krant nog gewijzigd 
zijn. De meest recente agenda vindt u op de website.

In deze commissie kunnen burgers het woord voeren. Dit kan 
zowel over onderwerpen op de agenda als over een eigen on-
derwerp. Degene die over een eigen onderwerp wil spreken, 
moet dit schriftelijk aanmelden. Dit kan ook per e-mail. De 
aanmelding moet uiterlijk maandagochtend om 10.00 uur bin-
nen zijn voor een vergadering die de woensdagavond daarop 
wordt gehouden. De aanmelding kunt u zenden aan Gemeente 
Zandvoort, t.a.v. de griffie, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort of 
per mail: griffie@zandvoort.nl. Afgeven aan de balie van het 
raadhuis kan ook. Op de aanmelding moet staan: naam, adres, 
telefoonnummer en het onderwerp met een toelichting op 
een aparte bijlage. Deze toelichting mag niet te uitgebreid zijn 
en liefst worden afgesloten met een concrete vraag, oproep 
of iets dergelijks. Naast deze regel gelden extra regels. Deze 
zijn te lezen op www.zandvoort.nl (Bestuur > Raadscommis-
sies > Inbreng en meepraten) of op te vragen bij de griffie. 
De commissievergadering is op internet live te volgen via de 
gemeentelijke website.

Werkzaamheden VolkerRail aan het perron van 
6 september t/m 1 oktober 2010
In de periode van maandag 6 september 2010 tot en met 
vrijdag 1 oktober 2010, met uitzondering van de weekeinden, 
zal VolkerRail van 07:00 uur tot 20:00 uur werkzaamheden 
verrichten aan het perron van Zandvoort. Het perron wordt 
gemiddeld met 4-5 cm verlaagd zodat het beter geschikt wordt 
voor invaliden.

Ingekomen vergunningenaanvragen
Bouw-, sloop- en reclameaanvragen
Zandvoort:
- Gasthuisplein 9, gedeeltelijk veranderen bedrijfsruimte, inge-
komen 24 augustus 2010, 2010-195Rv.

Let op. De hierboven genoemde aangevraagde vergunning ligt 
bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt deze inzien tijdens ope-
ningstijden. Deze publicatie betekent niet dat u uw zienswijze 
over deze aangevraagde bouwplannen kenbaar kunt maken. 
Slechts indien voor deze bouwplannen vrijstelling van het be-
stemmingsplan of bouwverordening kan worden verleend, kan 
tegen ons voornemen daartoe een zienswijze kenbaar worden 
gemaakt. Een voornemen tot het verlenen van vrijstelling wordt 
afzonderlijk gepubliceerd. Deze publicatie betekent ook niet 
dat u een bezwaarschrift kunt indienen. Mocht de vergunning 
of vrijstelling worden verleend dan zal dit worden gepubliceerd 
en pas dan kunnen belanghebbenden bezwaar indienen.

vervolg op pagina 22 >>
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Bouw-, sloop- en reclamevergunningen
Zandvoort:
- Badhuisplein 3, plaatsen zonnescherm, verzonden 23 augustus 
2010, 2010-184Lv.

Bezwaarschriften
De hierboven genoemde verleende vergunningen/ genomen 
besluiten liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt ze inzien 
tijdens openingstijden. Belanghebbenden kunnen gedurende 
een termijn van zes weken na bekendmaking een gemotiveerd 
bezwaarschrift indienen. De datum van bekendmaking is de 
verzenddatum van de vergunning. Indien het geen vergunning 
betreft is dit de publicatiedatum. U richt uw bezwaarschrift met 
vermelding van “bezwaar” in de rechterbovenhoek van uw brief 
aan het college van Burgemeester en Wethouders, Postbus 2, 
2040 AA Zandvoort. Het bezwaar schorst in beginsel niet de wer-
king van het besluit waartegen het is gericht. In geval van spoed 
kunt u een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij 
de voorzieningenrechter van de Rechtbank Haarlem, sector Be-
stuursrecht, Postbus 1621 2003 BR Haarlem. Een dergelijk verzoek 
dient vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift.

Vervolg gemeentelijke publicatie week 35

Centraal telefoonnummer 
Alle afdelingen zijn bereikbaar via (023) 574 01 00, maandag t/m 
donderdag 8.30 – 17.00 uur en vrijdag 8.30 - 16.00 uur. 

Melding of klacht? 
Bel met de Centrale Meldlijn (023) 574 02 00, óf vul op de  
website het digitale formulier in óf stuur een brief naar de 
klachtencoördinator. 

Openingstijden Centrale Balie 
Maandag t/m woensdag:  08.30  -  16.00 uur 
Donderdag:  08.30  -  20.00 uur 
Vrijdag:  08.30  -  12.30 uur 
Tijdens de donderdagavondopenstelling kunt u maar voor 
een beperkt aantal zaken terecht: paspoorten en rijbewij-
zen e.d. 

Openingstijden begraafplaats 
De algemene begraafplaats en dierenbegraafplaats aan de 

Tollensstraat zijn dagelijks open tussen 08.00 - 18.00 uur. 

Collegelid spreken? 
Een afspraak maken met een collegelid doet u via het 
centrale telefoonnummer. Daarbij geeft u aan waarover 
u het collegelid wilt spreken. 
Het kan zijn dat u eerst naar een vakafdeling verwezen 
wordt. 

Vragen over een bouwplan? 
Voor vragen over concrete of gewenste bouwplannen 
is de werkeenheid Vergunningverlening op werkdagen 
telefonisch bereikbaar tussen 08.30 en 16.00 uur. 

Op zoek naar werk of aanbieden  
van vacature? 
Werkgevers en werkzoekers maken gebruik van 
www.werkeninzandvoort.com. 
Voor het vinden of aanbieden van banen in Zandvoort. 

Cursus Schermen ZSC softballers succesvol
Kinderen hebben in deze tijd vaker last van gebrek aan 
concentratie. Er zijn zoveel verleidingen. Je ziet kinderen 
soms tv kijken, bellen, werken aan de computer en dat het 
liefst allemaal tegelijk. De schermsport is geschikt om daar 
iets aan te doen. Op 22 september start Pluspunt een cur-
sus schermen voor kinderen van 7 t/m 12 jaar.

De herensoftballers van ZSC hebben de eerste wedstrijd na 
de vakantiestop afgesloten met een 9-6 overwinning in de 
thuiswedstrijd tegen het Haarlemse DSS. Het damesteam 
van ZSC won de thuiswedstrijd tegen het 7e team van 
Olympia Haarlem nipt met 7-6. 

Schermen is een zeer veel
zijdige sport. Sierlijk, snel en 
tactisch, lichamelijke kracht 
staat niet voorop. Tijdens 
het duel moet de schermer 
proberen zijn tegenstander 
te snel af te zijn door sub
tiele schijnbewegingen of 
onverwachte aanvallen. Zo 
ontstaat een spannende 
strijd. Het vraagt niet al
leen concentratie maar ook 
inzicht, reactievermogen en 
beweeglijkheid. 
  
Schermen is geschikt voor 
iedereen en voor zowel jon
gens als meisjes. Om de aan
trekkingskracht ervan te be

DSS wist in de 1e inning niet 
te scoren. ZSC deed dat wel. 
Nadat Rick Reijnders had 
geopend met een 3honk
slag profiteerde Danny van 
Soest van een veldfout. Een 
honkslag van Marcel Paap 
bracht de twee honklopers 
over de thuisplaat waardoor 
het 20 werd. DSS wist in de 
2e inning vier punten te sco
ren. ZSCwerper Tjeerd Buijs 
(3643) kreeg een honkslag 
tegen, twee maal 4wijd en 
een veldfout betekenden 24. 
In de gelijkmakende slag
beurt scoorde ZSC niet. DSS 
wist in de 3e inning opnieuw 
te scoren waardoor het 25 
wist . Door honkslagen 

seffen moet je het gewoon 
een keer doen. Pas dan ervaar 
je de ware sensatie van deze 
flitsende sport. De uitrusting 
bestaat uit beschermende 
kleding, maskers, lichte en 
buigzame ‘wapens’. Alles 
is ter plaatse aanwezig. En 
wees gerust, veiligheid staat 
voorop! 

De cursus is wekelijks op 
woensdag van 17.00 tot 
18.00 uur in het gebouw 
aan de Flemingstraat 55. De 
kosten bedragen € 89 voor 
12 lessen. Inschrijven kan via 
de website www.pluspunt
zandvoort.nl of bel 5740330. 

van Marcel Paap en Ernsto 
Vonsee werd de achterstand 
verkleind tot 35. In de 4e in
ning leek een nederlaag in 
het verschiet toen DSS uit
liep tot 36. Het duurde tot 
de gelijkmakende 6e inning 
voor er weer gescoord werd. 
Bij het ingaan van die slag
beurt moest ZSC alle zeilen 
bijzetten om tenminste een 
puntenverdeling uit het vuur 
te slepen. Djim Douma open
de met een honkslag. Tjeerd 
Buijs volgde met een home
run waardoor het 56 werd. 
De volgende twee ZSC slag
mensen gingen voor nul aan 
de kant. Ben de Jong kwam 
echter door velderskeuze op 

schermen softbal

de honken. Marcel Paap en 
Ernsto Vonsee volgden met 
een honkslag. Een home
run van Jeroen van ’t Wout 
betekende dat ZSC alsnog 
de overwinning greep, 96. 
Marcel Paap was met 3 honk
slagen uit 4 slagbeurten de 
best ZSC slagman. Ernsto 
Vonsee en Danny van Soest 
sloegen ieder twee honksla
gen.

Dames
Werpster Sylvia Koper (11
6) kreeg het direct zwaar te 
verduren omdat Olympia 
een 04 voorsprong nam. In 
de gelijkmakende slagbeurt 
wist alleen Laura Koning na 
een honkslag de thuisplaat 
te bereiken, 14. Olympia 
kwam zowel in de 2e als 3e 
inning niet tot scoren. ZSC 
deed dat wel. Niki Valkenstijn 
zorgde na een honkslag van 
Anke Koning voor 24. Ook 

in de 3e inning wist ZSC te 
scoren. Maura Renardel de 
Lavalette sloeg een homerun 
terwijl Martina Balk en Sylvia 
Koper met 4wijd op de hon
ken kwamen. Een honkslag 
van Wilma van Riemsdijk be
tekende drie runs waardoor 
het 54 werd. Olympia wist in 
4e inning opnieuw een voor
sprong te nemen door twee 
runs te scoren. Met een 56 
achterstand begon ZSC aan 
de laatste slagbeurt. Laura 
Koning en Maura Renardel 
de Lavalette bereikten de 
kussens en konden op een 
honkslag van Martina Balk 
scoren, waardoor de winst 
met 76 nipt maar verdiend 
binnen was. Maura Renardel 
de Lavalette sloeg drie 
honkslagen uit even zoveel 
beurten. De overwinning 
betekent de dat ZSC zich 
handhaafde op 2e plaats 
achter koploper THB.
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Dorsman Assurantiën
Elvitaal
Groenestein & Schouten 
 Fin. diensten
IJzerhandel Zantvoort
Mobiele Poets Centrale
Music Store
Riche aan Zee
Seven For Life
Slinger Optiek
Studio 118 Dance
Thalassa Strandpaviljoen 18
Uitvaartcentrum Haarlem
Van Aacken
  Glaszettersbedrijf
Van der Valk & Swart 
 Notarissen
Vrijehuizenmarkt.nl
Zandvoort Optiek

Accountantskantoor 
Huppelschoten
Administratiekantoor K. Willemse
Algemene uitvaartbegeleiding 
 Zandvoort
Auto Strijder 
Autobedrijf KariMo
Beach Club Tien
Beter Horen B.V.
Beter Mobiel
Bloemsierkunst 
 Jef & Henk Bluijs
Boom Strandpaviljoen 11
Café Oomstee
Cense en van Lingen
Circus Zandvoort
Club Nautique
Dansschool Rob Dolderman
Dierenarts Dekker

adverteerders

voetbal

SV Zandvoort 1 in mineur
Het eerste elftal van SV Zandvoort is volledig van slag af. In de oefenwedstrijden, de 
wedstrijden om de Haarlems Dagblad Cup en de eerste ronde om de KNVB beker werd 
tot nu toe slechts één wedstrijd gewonnen. Ook dinsdagavond tegen Limmen ging het 
verkeerd. Het tweede elftal daarentegen kan bijna niet verliezen en bond dinsdag RCH 
1 aan de zegekar.

De handbaldames van de Zandvoortse Sport Combinatie 
(ZSC) zijn de veldcompetitie met een kleine thuisnederlaag 
begonnen. Monnickendam scoorde op Duintjesveld een 
doelpunt meer, het werd 10-11.

“Zorgwekkend, is het. Ko
men de zaterdag begint de 
competitie met de uitwed
strijd tegen Castricum. Daar 
hebben we het vorig jaar al 
heel moeilijk gehad en als er 
binnen nu en zaterdag geen 
verandering in het spel en 
de mentaliteit komt, zie ik 
het heel somber in”, aldus 
Sander Hittinger die Pieter 
Keur in Limmen verving. 
Limmen, 3e klasse zondag, 
was de hele wedstrijd veel 
sterker dan het team van 
Hittinger. Het is dat Boy de 
Vet weer onder de lat stond 
want anders was de uitslag 
in de dubbele cijfers geko
men. De Vet stopte behalve 
zeven dotten van kansen 
van Limmen ook nog eens 

een strafschop. Toch kon 
ook hij niet voorkomen dat 
de thuisploeg met 30 de 
winst in eigen zak hield. 
“Als je ziet dat we niet eens 
de bal in de ploeg kunnen 
houden, dan wil dat wel 
wat zeggen. Inspelen ging 
nog wel maar aannemen 
en kaatsen ging steevast 
verkeerd. Limmen dekte ook 
veel korter dan dat wij de
den. We gaven veel teveel 
ruimte weg. En voorin was 
het ook niet al te best. Als je 
in een wedstrijd slechts één 
kans creëert is dat tekenend 
voor het niveau dat we hier 
tentoonspreidden. De enige 
die nog een beetje voetbalde 
was Lotfi Rikkers en dat is 
een van de jongste spelers 

die meedeed”, aldus de te
leurgestelde Hittinger.

Het tweede
Het tweede elftal onder 
leiding van coach Jan v.d. 
Leden voldoet tot nu toe 
aan de hoge verwachtin
gen. Niet alleen werden de 
wedstrijden om de HD Cup 
met groot succes gespeeld, 
ook nu in het KNVB beker
toernooi wordt de ene na de 
andere tegenstander met 
ogenschijnlijk het groot
ste gemak opgerold. Vorige 
week zaterdag waren dat 
de reserves van Overbos die 
in dezelfde competitie, de 
reserve 1e klasse, uitkomen. 
En dinsdagavond dan het 
eerste elftal van het ooit zo 

Ted van Honschoten 
Nederlands kampioen

Met klein verlies gestart

De Zandvoorter Ted van Hon
schoten (83) is in Utrecht, 
samen met zijn een jaar jon
gere partner Hans Winter, 
Nederlands kampioen gewor
den. In de finale van de cate
gorie 8084 jaar won het duo 
van het als eerste geplaatste 
koppel Helios en Tertius Olff 
met 61 46 61. “We moesten 

ZSC verwelkomde na een jaar 
afwezigheid Daphina van 
Rhee terug in het team. De 
Zandvoortse dames konden 
echter niet voorkomen dat 
de gasten direct het initia
tief namen en al snel op een 
voorsprong kwamen. Pas bij 
een 02 achterstand kon ZSC 
wat terug doen. Bij rust had 
Monnickendam gezien het 
spelbeeld een verdiende 36 
voorsprong.

Na de pauze probeerde ZSC 
direct de achterstand te ver
kleinen maar de aanvallende 
aspiraties hadden een nega

er wel voor werken, maar de 
beloning was fantastisch”, 
aldus Van Honschoten, die 
eerder deze maand met zijn 
tennispartner al een interna
tionaal toernooi in Hoofddorp 
op zijn naam schreef. De par
tij werd door het slechte weer 
in een hal afgewerkt in plaats 
van buiten.

tief resultaat, want het waren 
de gasten die de voorsprong 
uitbouwden tot 37. Pas daar
na zag ZSC kans om terug te 
komen maar verder dan de 
achterstand terugbrengen 
tot twee goals kwamen ze 
echter vooralsnog niet. In de 
slotfase werd het via 810 uit
eindelijk 910, maar dichterbij 
kwamen onze dorpsgenoten 
niet. Beide teams scoorden ie
der nog een keer waardoor de 
eindstand 1011 werd. Laura 
Koning en Romena Daniëls 
scoorden 3 keer, Charissa 
Koning 2x, Daphina van Rhee 
en Martina Balk ieder 1x.

tennis

handbal

roemruchte RCH, dat nu in 
de 4e klasse speelt.

Overbos werd met groot ge
mak verslagen. Waar de wed
strijd vorig seizoen in vech
ten eindigde en Zandvoort 
ten onrechte een doelpunt 
door de neus geboord werd 
om uiteindelijk alsnog ge
lijk te spelen, gaven onze 
plaatsgenoten de thuisclub 
nu geen duimbreedte en 
wonnen gemakkelijk met 41. 
Dinsdagavond tegen RCH 
was het weer feest. Met in 
de tweede helft Pieter Keur 
en de van een blessure te
ruggekeerde Sven van Nes in 
de gelederen, die samen via 
een werkelijk schitterende 
combinatie de voorberei
ding van het derde doel
punt verzorgden, werden de 
Heemstedenaren op een 30 
nederlaag getrakteerd. Het 
tweede is nu groepswinnaar 
met de volle winst en gaat 
door naar de volgende ronde.

www.sportinzandvoort.nl

autosport

Danny van Dongen op het podium
Plaatgenoot Danny van Dongen heeft afgelopen weekend 
tijdens races voor de HTC Dutch GT4 kampioenschap op de 
Nürburgring in Duitsland in de tweede race met zijn Cor-
vette C6 het podium gehaald. Na een zware maar ook span-
nende race werd hij uiteindelijk 3e. Winnaar werd Duncan 
Huisman in de BMW M3 GT4 en zijn merkgenoot Melvin de 
Groot completeerde het schavot.

Danny van Dongen (r) op het podium in Duitsland | foto: Chris Schotanus

Huisman en De Groot wis
ten Danny van Dongen voor 
te blijven, die zijn verplichte 
pitstop tot het allerlaatste 
moment uitstelde en bij het 
uitrijden van de pitstraat vlak 
achter de BMW’s van Huisman 
en De Groot aansloot. Inhalen 
was er echter niet meer bij, ze
ker niet toen het twee ronden 
voor het einde van de race ook 

nog begon te regenen. “Ik rijd 
met zestig kilogram succes
gewicht na het goede week
einde in Assen en dat merkte 
ik in de slotfase wel. Het was 
erg zwaar, de blaren zitten 
op mijn handen van het vele 
schakelen. In de slotfase, toen 
het begon te spetteren was 
het helemaal aftellen voor 
mij, want Jan Joris Verheul 

kwam nog angstvallig dicht
bij. Desondanks ben ik blij dat 
ik dit weekeinde het podium 
heb gehaald”, aldus een geluk
kig Van Dongen die in de to
taalstand om het kampioen
schap nu de 7e plaats inneemt 

met 56 punten na 14 van de 
20 races. De eerst volgende 
race voor het HTC Dutch GT4
kampioenschap is tijdens de 
Wijzonol Trophy op 18 en 19 
september aanstaande op 
Circuit Park Zandvoort.
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Wekelijks veel interessante aanbiedingen met uw ZandvoortPas
Vraag nu uw Zandvoortpas 2010 aan! Kijk snel op pagina 12 en 13

“Sporten houdt de geest 
jong en het lichaam vitaal”

www.sportinzandvoort.nl

Karim en Mo
www.autobedrijfkarimo.nl

Curiestraat 10, 2041 CD Zandvoort T. 023-5733792
F. 023-5733793 E. autobedrijfkarimo@planet.nl

Onderhoud en reparatie alle merken
Occasions in - en verkoop

APK

Grand Café Restaurant 

Voor al uw
feesten

partijen
bruiloften

clubs
Dagelijks geopend van 09.00 tot 03.00 uur

Grand Café Hotel Restaurant XL
Kerkplein 8, tel. 5712252 | 06-53344660

www.xl-zandvoort.nl
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Pielemuizen, Flubflubs 
en Plompzakken

Een samengesteld gezin

Schrijflustige Zandvoorters
Wat bezit Zandvoort toch veel talent op het gebied van cultuur. In september gaven  twee nieuwe schrijfsters trots 
aan: “Mijn boek is uit!” Debbie Molenaar schreef over haar ‘samengestelde gezin’ en Wendy Bakker maakte een verha-
lenbundel over haar leven van alleenstaande jonge moeder. 

De titel van de eerste verha
lenbundel van Wendy Bakker 
maakt je al direct nieuws
gierig. Wat wordt daarmee 
bedoeld? Twee draakjes van 
kinderen met de daarbij be
horende grappige opmerkin
gen en opvoedkundige ge
sprekken zijn voor Wendy als 
alleenstaande moeder aanlei

De verhalenbundel van 
Debbie Molenaar gaat over 
haar samengesteld gezin, dat 
bestaat uit twee kinderen uit 
haar eerste huwelijk en drie 
kinderen van haar man uit 
haar tweede huwelijk. Samen 
een gezin met vijf kinderen 
van verschillende leeftijden. 
Het boek is met veel humor 
geschreven en is doorspekt 
met herinneringen en ge
beurtenissen uit haar vorige 
huwelijk. Sommige verhalen 
zijn uit haar jeugd die ‘uit 
haar rugzakje’ zijn geglipt. 
Ook staan in deze verhalen
bundel mooie gedichten en 
het verhaal over de overleden 
tweeling is zeer aangrijpend. 
Debbie zoekt door middel van 
haar boek lotgenoten die net 
zoals zij een samengesteld 
gezin hebben en waar eigen

ding voor haar korte verhalen. 
Ook de humoristische verha
len over kroegavonden met 
vriendinnen (de mutsbrigade) 
en dat ze op zoek is naar toen 
en het eeuwig geluk zijn her
kenbare verhalen. Maar ook 
de verhalen en het gedicht 
over ‘mijn vriendje’ tonen de 
ware Wendy. De verhalenbun
del is vlot geschreven en geeft 
de gevoelens weer hoe je als 
dertiger de weg vindt naar 
het bestaan als veertiger.

Het boek is sinds kort uit, bij 
uitgeverij Boekscout en is ver
krijgbaar via www.boekscout.
nl en met het ISBNnummer 
(9789460894459) bij elke 
erkende boekhandel te be
stellen. De prijs is €16,95.

lijk maar weinig informatie 
over te vinden is. Het boek
werkje is zeker de moeite 
waard om te lezen en geeft 
inzicht over hoe het toe gaat 
in een samengesteld gezin.

Het boek is te koop bij Bruna 
Zandvoort voor de prijs 
van €16,95. Uitgever Free 
Musketeers, het ISBN num
mer is 9789048413911 

Weer

Temperatuur

Max 19 20 21 21

Min 11 12 13 14

Zon 45% 55% 65% 55%

Neerslag 50% 40% 35% 60%  

Wind wzw. 3 wzw. 4 zzw. 4 zw. 4

Vooral rond het 
weekend beter weer

Het weekend weerbericht van zandvoort en omgeving

Voor de donderdag is er nog 
steeds geen droogweer
garantie af te geven in 
Zandvoort. Voorlopig komt 
de nazomer niet aan zet 
en ook in het aanstaande 
weekend kan er nog steeds 
een bui vallen, vooral op 
zondag. Toch knapt het 
weer geleidelijk op. De tem
peratuur gaat iets in de lift 
en komt uit op ongeveer 20 
graden gedurende de mid
dagen in het weekend. 

Begin volgende week geeft 
voldoende hoge druk rich
ting Benelux nog redelijk 
weer. In de tweede helft van 
september kan het weer 
op papier twee kanten uit 
en voor welk scenario de 
atmosfeer gaat kiezen is 
op dit moment nog wat 
onduidelijk. Komen extra
tropische cyclonen (die 
inmiddels bijna zijn uitge
rangeerd boven de Oceaan) 
naderbij en blijven deze 
raddraaiers plakken ten 
westen van Ierland?

In dat geval zou een peri
ode met mooi nazomer
weer kunnen aanbreken en 
wordt het nog wel een keer 
25 gaden bij een zwoele zui
denwind. Zo’n situatie had

den we in 2006 voor het 
laatst en het werd toen 
prompt de warmste sep
tember sinds het begin van 
de waarnemingen. Maar 
er is ook een zeer koele 
variant optioneel rond de 
twintigste die bij sommige 
weermodellen zichtbaar is. 
In die optie zou een hyper
instabiele en koude noord
circulatie talrijke buien 
naar het Noordzeegebied 
kunnen loodsen. 

Uiteraard tekenen velen 
voor de eerste nazomerse 
optie, maar met wat pech 
verzanden we in de koude 
noordelijke variant. In dat 
geval kan er ook veel regen 
gaan vallen. 

Ik ben op zoek naar weer
waarnemers in Zandvoort 
en Bentveld die in bijzon
dere weerssituaties infor
matie willen doorspelen. 
Fl inke regensommen, 
sneeuwhoogten straks, 
windhooswaarnemingen, 
etc. Stuur deze op naar 
info@weerprimeur.nl en 
wie weet wordt uw waar
neming wel in deze rubriek 
vermeld.

weerman Marc Putto 

Een reeks met zeer jofele weerdagen ligt alweer enige tijd 
achter ons. Vooral afgelopen maandag was het voorbeeldig 
septemberweer met nog enige tijd een wolkenloze lucht 
en een temperatuur die steeg tot bijna 22 graden. Dinsdag 
(ochtend) was dat totaal anders en was het ronduit koud 
met veel wolken en een schamele 11 graden in de regen. 

 Do. Vr. Za. Zo. 

Afgelopen dinsdag kwam de gemeenteraad voor het eerst 
na het zomerreces weer bijeen. Met slechts drie bespreek-
punten leek de agenda zich niet te lenen voor een lange 
vergadering. Maar de interpellatie van Göransson, aan 
het einde van de agenda, werd uit en te na besproken  
alhoewel er slechts gelegenheid is bij een interpellatie 
voor maar één termijn. Niet alleen de VVD maar ook SZ, 
CDA en PvdA hadden rond deze onsmakelijke zaak vragen 
aan het college gesteld. 

Wethouder Gert Toonen van 
Onderwijs deed een aantal 
zaken (brieven) uit de doe
ken waarop het predicaat 
‘geheim’ had gestaan. Eerder 
had het college dat predi
caat eraf gehaald en kon 
Toonen vrijuit de raad infor
meren over briefwisselingen 
en gespreken van de laatste 
maanden. Hij benadrukte 
dat Zandvoort middelbaar 
onderwijs binnen de ge
meentegrenzen wil behou
den en daarover in overleg is 
met het College van Bestuur 
van de Dunamare Onderwijs 

Groep, de overkoepelende 
organisatie die, nadat er 
een derde directielid was 
aangesteld dat de porte
feuille huisvesting ging be
heren, opeens als een blad 
aan een boom omzwaaide 
en de stekker uit het Wim 
Gertenbach College wil 
trekken. Toonen werd door 
de raad, via een motie van 
Michel Demmers (GBZ) die 
unaniem werd aangeno
men, gevraagd alles in het 
werk te stellen wat maar 
enigszins en redelijk mo
gelijk is om enige vorm van 

Politiek verslag Verslag raadsvergadering d.d. 7 september

middelbaar onderwijs voor 
Zandvoort te behouden. 
Zelf had Demmers al in een 
eerder stadium een aantal 
suggesties aan het CvB van 
Dunamare gedaan met de 
Zandvoortse economie als 
leidraad, maar nul op rekest 
gekregen. Woensdag, gis
teren dus, had Toonen een 
gesprek met een ander col
legelid dat eerder deze por
tefeuille beheerde. Uiteraard 
zal de Zandvoortse Courant 
hierop terugkomen als er 
daaromtrent nieuws is.

Een agendapunt dat voor de 
nodige discussie leidde was 
het voorstel van het col
lege om geld te reserveren 
om een maatschappelijke 
kosten/baten analyse te la
ten maken voor een even
tuele kustverbreding voor 
Zandvoort. Hierdoor zou de 
kustversterking op een hoger 
niveau en meer westwaarts 
komen en zou Zandvoort 

zonder problemen onder 
de grond in bijvoorbeeld de 
Middenboulevard een par
keergarage kunnen gaan 
bouwen. De hele discussie 
kwam er eigenlijk op neer 
dat een aantal partijen 
niet zo nodig op die kos
ten/baten analyse zitten 
te wachten, temeer daar 
wethouder Wilfred Tates 
eerder had aangegeven dat 
Rijnland, Rijkswaterstaat en 
de Deltacommissaris het er
over eens zijn dat Zandvoort 
voor de komende vijftig jaar 
droge voeten zal houden. 
Uiteindelijk werden dan toch 
kredieten ter beschikking 
gesteld met alleen GL en 
GBZ als tegenstemmers. De 
beide andere agendapunten, 
‘Jaarrekening 2009 Stichting 
Openbaar Primair Onderwijs 
ZuidKennemerland’ en 
‘Brandveiligheidsveror de
ning 2010’, werden zonder 
veel tijdverlies unaniem 
aangenomen.
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Bloemen…..
altijd mooi!

Specialist voor al uw bloemwerken.

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

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

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

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

ZANDKORRELS INVULBON
Met ZandvoortPas korting op een zandkorrel

Particuliere zandkorrel €7,50
Met ZandvoortPas €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 zandkorrel €12,50 (excl.BTW)
Met ZandvoortPas €10,-
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, Kleine Krocht 2
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 verkeerde of onjuiste inhoud 
van Zandkorrels. Zet en typefouten voorbehouden. 

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 
schilderswerkzaamheden 

www.arnoldnijkamp.nl 
.........................................................

Autobedrijf Trade Ard. 
Lid BOVAG en NAP. 

Max Planckstraat 44, 
tel. 5730519 / 0653498304 

www.trade-ard.nl
.........................................................

Auto kopen of verkopen? 
Een dure reparatie, onder

houdsbeurt, APK of schade?
Het kan altijd goedkoper!! 

Bel Patrick van Kessel 
0655383624 of kijk op  
www.autoverkoper.nu

.........................................................
L. Paap medische 

hulpmiddelen
PRODUCTEN VOOR 

SLECHTZIENDEN
i.d.m. vergoeding via 

zorgverzekeraar.
Bel voor een afspraak bij 

u thuis: 0651815360.
Inloopspreekuur: maandag 
9.00 12.30 Flemingsstraat 

55 (Pluspunt)
.........................................................

Het Pakhuis, 
een kring  loopwinkel 

waar van alles te koop is! 
Van serviezen en

 glaswerk tot meubels 
en van kleding tot boeken. 

De winkel is geopend 
op donvrijzat 1017 uur. 

Info: 06  53693409
Noorderduinweg 48,  
(Corodex) Zandvoort.

.........................................................
Te huur  

garage/opslagruimte
in centrum Z’voort, groot 

ca. 65 m2 € 565,= p/maand
Info: Greeven Makelaardij o.g.

Telefoon 023 – 57.39.234
.........................................................
Iets te vieren in Zandvoort?

Voor partijen vanaf  
40 t/m 150 personen. 

Ruime parkeergelegeheid 
aanwezig. Bel 5714423

.........................................................
Privé zangles

 voor beginners en 
gevorderden: 
061631 3229

Iokai SHIATSU therapie
Vitaliseert, ontspant 
en werkt diepgaand. 

Vergoed door veel 
zorgverzekeraars. Zandvoort 

tel. 0235427858. 
www.shiatsis.nl 

.........................................................
Te huur 

in Z’ vrt: app. voor 12 pers. 
tot april 2011. 5 min. van  

centrum, gemeubileerd, tuin,  
gratis parkeren, eigen opgang. 

€ 750,. 1 mnd borg. 
Info 061888 8564

.........................................................
Pedicure Carla

Meer dan 10 jaar ervaring. 
Provoet lid. 064609 8919

www.massagebijrosa.nl
.........................................................

Naailes voor tieners
 1015 jaar. Elke woensdag 

13.0016.00 uur hippe 
workshops incl. alle 

materialenen gebruik 
van naaimachine. 

Start 15 september. 
Bel voor info Marie: 

5718042
.........................................................

Rode kater vermist 
sinds 1408 j.l.

Onze rode kater Bas is 
een grote slanke kat 
van ruim 3 jr oud en 
mist een hoektand. 

Hij heeft een rode hals
band met naamplaatje, 

tel.nr. en chip. 
Tel. 0626750085

.........................................................
Er kan er maar  1 de 

goedkoopste zijn! dieren
voedingvooreenprikkie.nl

Al uw dierbe nodigdheden 
voor bodemprijzen. 
Kijk op de website 

of bel 0235738808, 
open 7 dagen p/w. 
De Dierenwinkel 
van Zandvoort

.........................................................
Vermist: 

Cyperse kat Tommy, 
Europ. korthaar, Cypers 
met rossige buik met 

verticale strepen, Blauw/
wit ‘leger’bandje met 

gegevens, gechipt, 
omgeving Brederodestr. 102

We missen hem! 
0648772860

APK KEURING
Alle merken vanaf € 29,-

vraag naar de voorwaarden

Bij grote beurt gratis!

Kennismaking Actie
Tegen inlevering van deze advertentie ontvangt u 

50% korting 
op een gezichtsbehandeling naar keuze.

Potgieterstraat 24
2041 PC Zandvoort
Tel: ( 023 ) 5718681

Openingstijden:
Dinsdag:     9.00 tot 21.00 uur
Donderdag: 9.00 tot 21.00 uur

•  Ter kennismaking alleen geldig 
 voor nieuwe klanten
• Keuze uit een 60 minuten of 
 90 minuten durende gezichtsbehandeling
• Geldig van 15 September 
 tot 15 November 2010

Beauty Balance by Sheila
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C U L T U U R Naar aanleiding van de open dag in de Agatha kerk, 
heeft onze Dichter bij Zee het volgende 

gedicht gemaakt:

Kruispunt
Daar waar onze wegen kruisen
staan wij stil voor een gesprek

om elkaar te leren kennen
zoals vandaag hier in de kerk
waar eeuwenoude rituelen
het diepste van ons wezen

tot leven brengen
met gezang en in gebeden

de Schrift als leidraad
ons ter hand gegeven.

Daar waar onze wegen kruisen
staan wij stil voor een gesprek

om elkaar te informeren
over hoe het met ons gaat

wij bieden hulp, tonen begrip
delen vreugde en verdriet

versterken zo de onderlinge band
vervolgens gaan wij verder onderweg

op zoek naar het punt
dat alle wegen met elkaar verbindt.

Dichter bij Zee
Ada Mol, 4 september 2010

Middelbare Meiden met ‘Een illusie Rijker’ in De Krocht

Aart Veer, een bevlogen kunstenaar
Aftrap nieuw seizoen
van Jazz in Zandvoort

Komende zaterdag, 11 september, zal de Zandvoortse cabaretgroep Middelbare Meiden 
een voorstelling in De Krocht verzorgen. Na de try-outs van vorig jaar september, even-
eens in De Krocht, heeft de groep in heel het land volle zalen getroffen. Dit jaar gaan ze 
verder met de voorstelling ‘Een illusie Rijker’.

In de tentoonstellingruimte van bibliotheek Duinrand 
Zandvoort hangen deze maand meer dan 30 aquarellen en 
acrylschilderijen van oud dorpsgenoot Aart Veer. Mogelijk 
is hij één van de laatste exposanten want straks gaat de 
bibliotheek verhuizen naar de brede school in het Louis 
Davidscarré. Het is de vraag of er in de nieuwe bibliotheek 
ook een expositieruimte komt voor de regionale kunste-
naars. Daarover is nog niets bekend. 

Komende zondag wordt gestart met een nieuwe reeks 

jazzconcerten die Jazz in Zandvoort organiseert in De 

Krocht. Het is de eerste zondag in een serie van 9 concer-

ten. Ook dit jaar zal het Trio Johan Clement maandelijks 

toonaangevende jazzmusici uit de hele wereld als gast 

ontvangen.

‘Middelbare Meiden’, be
staande ui de cabaretières 
Annemarie Henselmans en 
Hanny Kroeze en de musici Rob 
Roeleveld en Rob Hogenkamp, 
zijn met elkaar goed voor meer 
dan 100 jaar cabaretervaring. 
Met de Pall Mall Exportprijs, 

de Louis Davidsprijs en een 
Edison hebben zij hun sporen 
in de theaterwereld al ruim
schoots verdiend. Dit seizoen 
borduren zij voort op het suc
ces van het vorige seizoen.

Bij elke verhuizing of grote 

schoonmaak stellen we ons 
allemaal dezelfde vraag: 
Moeten we nou weer met al 
die rotzooi en nooit geopen
de dozen slepen of is dit hét 
moment om al die oude spul
len nu eens voorgoed weg te 
flikkeren? Wat houdt ons dan 

door Nel Kerkman

Al voor de derde keer expo
seert Art Veer in de biblio
theek en geeft daarmee de 
bezoekers de gelegenheid 
om te genieten van zijn 
schilderkunst. En genieten 
is het. Want niet alleen zijn 
aquarellen van de zebra’s 
springen eruit maar ook 
de acrylschilderijen van de 
Afrikaanse stam zijn bij
zonder. Hoewel Veer zijn 

De van oorsprong Ameri
kaanse zangeres Deborah J. 
Carter, ze woont ondertus
sen al tien jaar in Nederland, 
zal komende zondag het 
spits afbijten. Carter heeft 
al een groot aantal opna
mes op haar naam staan 
en heeft zich opgewerkt 
tot de top van de vader
landse jazzscene. Behalve 
de talloze Cd’s die ze opge
nomen heeft, heeft ze ook 
al een groot aantal thea
tertournees langs de grote 
Nederlandse podia gemaakt. 

De Middelbare Meiden tijdens een try-out in 2009

Acryl schilderij van Aart Veer

toch tegen: zijn dat die stof
fige dingen zelf of kleven er 
misschien nog dierbare herin
neringen aan? Willen we wel 
zien hoe jong en verleidelijk 
we er uit zagen op de foto's 
van toen en écht weten of 
die oude kleren nog passen of 
kunnen sommige dozen maar 
beter dicht blijven? 

De Middelbare Meiden steken 
de handen uit de mouwen en 
maken tijdens het opruimen 
de balans op. Maar gooien ze 
daadwerkelijk ook alles weg of 
blijft er toch wat achter? Het 
derde programma 'Een illusie 
Rijker' is weer een afwisse
lend, herkenbaar en muzikaal 
Middelbare Meiden cabaret
programma voor alle middel
bare meiden en middelbare 
mannen.

Zaterdag 11 september in De 
Krocht. Aanvang 20.15 uur; en
tree € 10. Plaatsen reserveren 
kan via www.middelbaremei
den.nl of tel. 5732523.

inspiratie haalt uit vakan
tiefoto’s, wandelingen door 
de natuur en afbeeldingen 
uit tijschriften, is zijn eigen 
inbreng duidelijk waar
neembaar. Zijn kleuren 
kiest hij met zorg uit zo
dat zijn kunstwerken goed 
tot zijn recht komen. Zijn 
passie voor tekenen was 
al vroeg aanwezig bij Veer 
maar kwam, mede door zijn 
werk als ondernemer, nooit 
goed tot uiting. Als gepen

In het concert van zondag 
treedt ze op met de vaste 
bezetting van het Trio Johan 
Clement dat buiten pianist 
Johan Clement bestaat uit 
Eric Timmermans op contra
bas en Frits Landesbergen op 
drums. Het concert begint 
om 14.30 uur en de entree
prijs bedraagt € 15. 

Meer informatie, zoals de 
gasten die over de hele reeks 
van dit seizoen op bezoek 
komen, vindt u op www.jaz
zinzandvoort.nl.

sioneerde heeft hij meer 
tijd gekregen voor zijn pas
sie en is regelmatig aan zijn 
tekentafel te vinden.

Van 1 september tot en met 

27 september kunt u de 
tentoonstelling in de ex
positieruimte van de biblio
theek Duinrand Zandvoort 
tijdens de openingstijden 
bezichtigen.   



Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week 

Medina Woninginrichters 

www.medina-woninginrichting.nl

023-531 78 40 
Haltestraat 56
2042 LP Zandvoort

Aanbieding voor de maand september: 
Novilon vinyl en Marmoleum met 10% korting

(Vouw)gordijnen	 Tapijt
Vitrages	 Vinyl
Luxaflex	 Laminaat
Zonwering	 Parket

Wist u al dat wij weer de nieuwe
 collectie lampen, lampenvoetjes 

en lampenkappen binnen hebben?
www.de-bode.nl

Pashouders 5% korting

 Hele maand september voor Pashouders:

1 kilo malse Runder 
braadlappen € 9,95

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

TEGOEDBON 
VOOR 1 GRATIS 

ZANDKORREL

Bestel nu de ZandvoortPas 2010

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.

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

Betreft: Nieuwe ZandvoortPas (€ 7,50) 

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

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

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

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

Deze pas is geldig vanaf 1 januari 2010 tot en  
met 31 december 2010.

Uw op naam gestelde ZandvoortPas 
wordt, tezamen met een welkomstkado, 
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.

Voor Pashouders:
10% korting op alle ritten
(behalve actieritten)
023-8885588

Bontaleggio di Grotta  
Perfect gerijpt in de grotten

Nu 100 gram van € 2,39 voor € 1,98
Zwaar romig en smeuïg pikant

Plony’s
Haarwinkel



Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week 

Algemeen:
Autobedrijf Zandvoort - K. Onnesstraat 
Taxicentrale Fred Spronk - 023-8885588
Psychologiepraktijk Ab van der Neut - 
06-31393790

Winkeliers: 
Bruna Balkenende - Grote Krocht
Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht
Kaashuis Tromp - Grote Krocht
Slagerij Horneman - Grote Krocht
Slagerij Vreeburg - Haltestraat

Verzorging en vrije tijd: 
Foto Menno Gorter - Grote Krocht
Massage bij Rosa - www.massagebijrosa.nl
Plony’s Haarwinkel - Kosterstraat
Toerkoop Reisbureau - Grote Krocht

Mode en trends: 
Belli E Ribelli Kinderkleding - Haltestraat
Bibi for Shoes - Kerkstraat
Blitzkickers - Haltestraat 61A
Graveer een keer - 023-888 77 58
Sea Optiek - Haltestraat
Walk of Fame - Bakkerstraat 2A

Wonen en onderhoud:  
Avenue Living & Giving - Kerkstraat
De Bode woonaccessoires - Kerkstraat
Koene Cleaning Service - 06-1432444
Medina woninginrichters - Haltestraat 
Marlène Sjerps Internet - 06-18868837
Versteege’s IJzerhandel - Pakveldstraat
Rep-it - 023-5719666 / 06-44696001

Horeca: 
Harocamo - Kerkstraat
Mollie & Co Restaurant - Verlengde Haltestraat
Open Golf Zandvoort - Duintjesveldweg 
Zaras, Café Restaurant - Haltestraat

Lijst van deelnemende bedrijven 
(in alfabetische volgorde) 

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

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

Ondernemers opgelet:
Meedoen aan de ZandvoortPas 
vergroot uw vaste klantenkring

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

 Enkele voordelen voor u op een rijtje:
•  Ruim 1000 huishoudens zijn in het bezit van een zandvoortpas
•  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.zandvoortsecourant.nl/zandvoortpas
•  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…)
•  Ter ondersteuning zijn gratis toonbankstandaards en/of raamschildjes verkrijgbaar,  
 waarop u zelf uw  ZandvoortPas aanbiedingen kenbaar kunt maken
•  Vraag naar de zeer voordelige tarieven en de uitgebreide mogelijkheden 

Kabel-internet/adsl installateur
helpt bij alle
PC-PROBLEMEN.
Advies en aanleg (draadloos) netwerk.
Ook avonden/weekend.
Rep-it, totaalservice voor
computergebruikers.
023-5719666 of 06-44696001.
Met garantie en KvK.

Startaanbieding:
Pashouders 25% korting

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

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

ZandvoortPas houders 10% korting

Voor persoonlijk advies en begeleiding in relaties 
(partners en ouder/kind). 

Praktisch, kortdurend en doeltreffend.
Eerste consult 15% korting 

Ab van der Neut - psycholoog NIP
 06 31393790 • info@abvanderneut.nl 

Mental Coach
Ab van der Neut De winkel ligt weer vol met

nieuwe overhemden.
Pashouders: 10% korting

    Walk of Fame

Bakkerstraat 2A, Zandvoort - 023-5735902
Geopend van dinsdag t/m zondag 

www.walkoffameshirts.nl
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Tel:023-5735002 – ma 13:00-18:00
di t/m vrij 9:00-18:00 za 9:00-17:00

De enige SCHOENMAKER
van Zandvoort is

te vinden op:
GROTE KROCHT 23

Haltestraat 2d    І    Zandvoort    І    T +31 (0)23 576 33 62

De nieuwe collectie 
is binnen van o.a.

ANECDOTE, MOSCOW, 
ANTIK BATIK en DNA.

En natuurlijk ook 
MOU boots!

Dé must-have van deze winter!
Ook in kindermaten.

Bewegen in Zandvoort

www.sportinzandvoort.nl

Wekelijks de krant lezen op internet?
surf naar www.zandvoortsecourant.nl

moeders

zijn sterk
zorgen
geven
delen

simavi
helpt
leert

werkt aan 
gezondheid

drinkwater, hygiëne, wc's

veilige zwangerschappen

ziektes voorkomen

opkomen voor belangen

www.simavi.nl

opper_A6.indd   1 2/26/09   11:28:52 AM
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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.

Wim Gertenbach pionoffer in feodaal schaakspel

De aankondiging van de voorgenomen sluiting van het Wim Gertenbach 
College (WGC) in Zandvoort door het College van Bestuur (CvB) 
van Dunamare, de overkoepelende onderwijsorganisatie, waar het 
WGC deel van uitmaakt is een daad die regelrecht indruist tegen de 
argumenten die aan de basis stonden van de fusie tussen de (toen 
al flinke) onderwijsorganisaties Noordzee Onderwijsgroep, SaVO en 
OVO Haarlem. Die luidden namelijk solidariteit, een gezond financieel 
draagvlak en passend aanbod van voortgezet onderwijs in de hele 
regio. Doordat het WGC geen zelfstandige school meer was hoefde 
het ook niet te voldoen aan de eis om minimaal 240 leerlingen te 
hebben. Een geruststellende gedachte. Wij waren dus blij dat we 
bij Dunamare hoorden. Financieel draait de school al jaren in de plus 
en financiert daarmee zelfs grotere collega-scholen die het moeilijk 
hebben (solidariteit!). Het WGC verzorgt passend onderwijs voor 
kinderen die zich veilig voelen in een kleine gemeenschap met veel aan-
dacht voor het individu, voornamelijk met een VMBO-T advies. Ook 
hebben wij naar verhouding veel dyslectische- en rugzakleerlingen. 
Doordat deze rugzakgelden daadwerkelijk ten goede komen aan het 
kind en niet in een managementlaag verdwijnen, doen zij het verbluf-
fend goed en halen een regulier VMBO-T diploma. De aanmelding voor 
de brugklas is de laatste jaren matig omdat enerzijds de kinderen 
kiezen voor een spannende grote school met veel toeters en bellen. 
Soms kiezen ook ouders voor een HAVO/VMBO brugklas in de hoop 
dat hun kind direct doorkan in de HAVO. Dikwijls gaat het dan toch 
niet goed. Welnu, de afgelopen jaren had het WGC tussen de 30 
en 40 zij-instromers in de klassen 2, 3 en 4. Allemaal leerlingen 
die het eerst elders geprobeerd hebben en in Zandvoort het voor 
hun passend onderwijs in een passende omgeving gevonden hebben. 
Een veilig vangnet. Aan deze getallen gaat het CvB volledig voorbij.

Guus van Dee,
voorzitter medezeggenschapsraad WGC

Bovenstaande is het eerste deel van de brief. De brief is echter veel 

te lang om in zijn geheel te plaatsen. De integrale versie, met daarin 

de kritiek van Van Dee, kunt u vinden op www.zandvoortsecourant.nl.

Gemeente bedankt!

Wat een geweldig initiatief heeft de gemeente genomen, om 50 
ouderen een dagje mee uit te nemen. Ik was daar een van en  
we hebben een fantastische dag gehad. We werden begeleid  
door 50 ambtenaren die ons verzorgden en met ons praatten.  
De boottocht naar het Avifauna was leuk. Op de heenreis kregen 
we een heerlijke lunch en op de terugweg hadden we een gezellige 
borrel. In het vogelpark hebben we prachtige vogels bezichtigd. 

Het was een heerlijke dag waar we op terug kunnen kijken. Ik denk 
dat iedereen die mee was dat met mij eens is.

Met dank,
Bep Nieuwenburg

Het Wim Gertenbach college sluiten?

Sociaal Zandvoort (SZ) is verbijsterd dat het Wim Gertenbach 
College binnen afzienbare tijd zal moeten sluiten. Deze school 
zou niet de garantie kunnen geven dat er voldoende leerlingen 
zullen zijn in de toekomst, hetgeen een voorwaarde zou zijn 
voor nieuwbouw. SZ kan zich dit niet voorstellen! Alleen in deze 
gemeente zijn al zeven basisscholen, waarvan een groot deel 
van de  leerlingen zal doorstromen naar het VMBO. Het is ook 
een feit dat dit één van de weinige scholen is die kleinschalig is, 
waardoor er meer aandacht en controle is voor en op de leer-
lingen. Veel kinderen zijn intelligent genoeg voor hoger onderwijs, 
maar ‘trekken’ de grote drukke scholen in de regio niet. Veel 
leerlingen komen dan ook om die redenen uit andere gemeenten 
naar ‘ons’ Wim Gertenbach College. Deze ‘nieuwe-tijd-kinderen’, 
waarvan het aantal steeds groter wordt, vinden hier een veilige 
haven en omdat deze school ook aan deze kinderen aandacht 
besteedt door ze extra lessen op HAVO-niveau aan te bieden 
konden bijblijven om eventueel in de tweede klas over te kunnen 
stappen naar de HAVO. Vaak lukte de overstap dan wel. Volgens 
SZ wordt er een ‘vies’ spelletje gespeeld door het bestuur van 
de Dunamare Onderwijs Groep, het overkoepelende orgaan. 
Dit alles komt als een donderslag bij heldere hemel, vooral als 
gekeken wordt naar de nieuwe website van het Wim Gertenbach 
College, waarin nog volop gepromoot wordt om nieuwe leerlingen 
in te schrijven. De directeur en docenten zullen dan ook verrast 
zijn door deze kille mededeling van de Dunamare groep. SZ heeft 
inmiddels al van diverse ouders vernomen dat de school nu al vol 
zit, dit is dus waarschijnlijk niet de waarheid, maar opgelegd door 
de Dunamare, in feite niet zoals het hoort! Wij willen hier nu het 
fijne van weten en onze eerste stap zal zijn, om de voorlich-
tingsbijeenkomst te bezoeken. Het is een gelukkig bijkomstigheid 
dat iemand van ons bij deze bijeenkomst voor ouders/verzorgers 
kan zijn omdat hij een kind daar op school heeft. Wij zullen dan 
ook niet schromen om vragen te stellen!

Willem Paap, 
fractievoorzitter SZ

Geachte heer, mevrouw, 

De voorgenomen sluiting van de Wim Gertenbach College betreur 
ik bijzonder. Zandvoort gaat de enige school voor voortgezet on-
derwijs verliezen. Ik heb daar geen direct belang bij, mijn dochter 
heeft op de Gertenbach al examen gedaan. Indirect heb ik daar wel 
belang bij. Een dorp als Zandvoort is meer dan strand alleen. Wij 
zijn in eerste instantie een dorp met een woonfunctie, daar hoort 
een school bij! Een dorp waar eerst gekeken zou moeten worden 
naar de belangen van de inwoners en niet eerst naar de belangen 
van de horeca en van de patatzaken. We zijn al van twee mavo’s 
terug gegaan naar een mavo. De kinderen van Zandvoort en hun 
ouders moeten de mogelijkheid hebben zelf te kiezen of ze als 
11- of 12-jarige naar Haarlem willen, of de voorkeur geven aan 
een categoriale Mavo die door de kleinschaligheid veel structuur en 
veiligheid biedt. Schaalvergroting is binnen het onderwijs allang een 
achterhaald begrip. De Gertenbach is een goede categoriale Mavo. 
Directeur Fred van Zanten heeft met het team van docenten en 
ondersteunend personeel een school opgebouwd die goed les geeft, 
de wind eronder heeft, de lastige potdeksels in het gareel weet te 
houden en veel extra aandacht geeft aan de leerlingen die dat nodig 
hebben. En ik spreek uit ervaring. Mijn dochter met dyscalculie was 
op meerdere scholen (w.o. Montessori in Aerdenhout) niet welkom. 
De Gertenbach kon prima met haar leerprobleem omgaan. Die ex-
tra steun, dat gedrevene van directeur Fred van Zanten, de grote 
inzet van het team, is de kracht van de Gertenbach Mavo als kleine 
categoriale mavo. Een school waar Zandvoort trots op moet zijn en 
niet af moet danken omwille van bouwplannen en een dwarsliggend 
schoolbestuur. Gemeentebestuur neem uw verantwoordelijkheid! 
Zandvoort is meer dan strand alleen.

Clementine Lentink

Website OOK Zandvoort 
Komende maandag gaat de website www.ookzandvoort.
nl de lucht in. Om 10.45 uur wordt tijdens de Koffie-In de 
website officieel geopend door wethouder Gert Toonen. 

OOK Zandvoort is het Steun
punt voor alle inwoners van 
Zandvoort die door ziekte, 
beperking of ouderdom 
hulp kunnen gebruiken. OOK 
Zandvoort streeft ernaar om 
mensen, waar nodig, te on
dersteunen zodat Zandvoort 
voor iedereen een fijne plek is 
en blijft om te wonen en te 

leven. Via de website wordt 
u geinformeerd over de acti
viteiten van OOK Zandvoort, 
zoals de dansmiddag voor 
senioren, de KoffieIn en het 
dagbestedingsproject OOK 
Samen. Tevens vindt u infor
matie over de spreekuren en 
de steungroepen zoals het 
Alzheimercafé. 

www.zandvoortsecourant.nl

Verschijnt iedere donderdag en wordt gratis
huisaanhuis bezorgd in heel Zandvoort en Bentveld!
Kantooradres: Kleine Krocht 2 • 2042 JN Zandvoort 
Tel 023 – 5732 752 • info@zandvoortsecourant.nl
Openingstijden: maandag en dinsdag 09.00  17.00 uur.
Overige dagen op afspraak.
Advertentie acquisitie: Letty van den BrandKinderdijk 
Tel. 06 – 4342 9783 • letty@zandvoortsecourant.nl
advertenties@zandvoortsecourant.nl
Bladmanager: Gillis Kok 
Tel. 06  460 460 26 • gillis@zandvoortsecourant.nl
Centrale redactie: Joop van Nes 
Tel. 06 – 1448 2685 • joop@zandvoortsecourant.nl
Vormgeving: IR Design Zandvoort 
Kleine Krocht 2  2042 JN Zandvoort
Druk: Dijkman offset 
Visseringsweg 40  Diemen
Verspreiding: ZVO Verspreiders 
Tel. 061139 1478 • www.zvoverspreiders.nl
Uitgever: Zandvoort Press B.V.
Oplage: 9.250 exemplaren

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

colofon



16

Zondag
01.00 uur De Nacht
08.00 uur Countrytraxxx (H)
10.00 uur ZFM Jazz
12.00 uur Muziekboulevard
12.00 uur De Zomerse Zondag  van ZFM
18.00 uur Bijzonder Zandvoort
19.00 uur Zandvoortse Zaken
20.00 uur Inspiratieradio
21.00 uur Tep Zeppi
23.00 uur Het laatste Uur
Maandag
08.00 uur Zandvoort op Zaterdag (H)
11.00 uur De Watertoren
12.00 uur ZFM in de middag
18.00 uur Muziekkoerier
20.00 uur Golden ZFM
21.00 uur Knock Out FM
23.00 uur Het Laatste Uur (H)
Dinsdag
08.00 uur Zondag in Kennemerland (H)
11.00 uur De Watertoren
12.00 uur ZFM in de middag
18.00 uur Bijzonder Zandvoort
19.00 uur Zandvoortse Zaken
20.00 uur ZFM Jazz (H) 
22.00 uur Tussen Eb & Vloed
20.00 uur Gemeenteraad 
(eens per maand rechtstreeks verslag)
Woensdag
08.00 uur Vrijdagavond live (H)
10.00 uur De Watertoren
11.00 uur Inspiratieradio (H)
12.00 uur ZFM in de middag
14.00 uur De Vinyljaren
16.00 uur ZFM De Middag
18.00 uur Country tracks
20.00 uur ZFM Klassiek
22.00 uur Tussen Eb & Vloed

Donderdag
08.00 uur Goedenmorgen Zandvoort (H)
10.00 uur De Watertoren
12.00 uur ZFM in de middag
18.00 uur ZFM De Avond
20.00 uur Alternatieve FM
22.00 uur De Hoop
23.00 uur Tussen Eb & Vloed
Vrijdag
08.00 uur ZFM Jazz (H)
10.00 uur De Watertoren
12.00 uur ZFM in de middag
15.00 uur Eurobreakdown
17.00 uur Het weekend in
19.00 uur Vrijdagavond live
21.00 uur Sea It
Zaterdag
08.00 uur Toebak leeft 
10.00 uur Goedenmorgen Zandvoort
12.00 uur Muziekboulevard
14.00 uur Zandvoort op Zaterdag
17.00 uur Entertainment 4 you
19.00 uur Eurobreakdown (H)
21.00 The Groove Empire
23.00 Night Walk

Radio: 106.9
Kabel:  104.5 
Tekst TV:  Kanaal 45
Internet: 
www.zfmzandvoort.nl 

radio + tv

Pluspunt Zandvoort
Flemingstraat 55

023. 574 03 30
www.pluspuntzandvoort.nl

Tarot
 Voor beginners donderdag  30 september, 
1x per maand 19:00 -21:30 uur
Ver gevorderden dinsdag 28 september, 
1x per maand 19:00 -21:30 uur

Schermen vanaf 8 jaar
Woensdag 16:00 – 17:00 uur 22 september t/m 15 december

Website bouwen voor Kids 
Vrijdag 16:00 – 17:30 uur 10 september t/m 22 oktober

Pimp up your bike / fietsreparatie
Vrijdag 17:15 – 18:45 5 november t/m 10 december

Klussen voor vrouwen
Vrijdag 13:30 – 15:00 5 november – 10 december

Zelf Kleding maken
Dinsdag 20:00 – 22:00 uur 21 september – 30 novemember

Workshop numerologie
Maandag 13:00 – 16:00 27 september

Omgaan met hyperventilatie / stress
Dinsdag 19:00 – 22:00 uur 28 september t/m 12 oktober

Improvisatie Toneel (theatersport)
Maandag 20:00 – 22:00 uur 20 september t/m/13 december

Bridge voor beginners 
Maandag 20:00 – 22:30 uur 20 september t/m 29 november

Boetseren/Beeldhouwen
Maandag of donderdag 19:30- 22:00 uur 20 september 

Yoga Actief
Dinsdag  10:00 – 11:30 uur & 20:00 – 21:30 uur  
5 oktober t/m 14 december

Hatha Yoga
Vrijdag 11:00 – 12:00 uur 24 september t/m 17 december

Engelse conversatie
Donderdag 13:00 – 14:30 uur  23 september t/m 16 december

Spaans Beginners
Woensdag 19:00 – 20:30 22 september t/m 15 december
Spaans Beginners III en IV (licht gevorderd)
Woensdag 20:30 - 22:00 22 september t/m 15 december

Franse Conversatie I & Franse conversatie II
Donderdag 16:45 – 17:15   15:00 – 16:30 uur  
30 september t/m 16 december

Website bouwen en onderhouden
(hiervan hebben we ook een kindercursus)
Woensdag 20:00 - 22:00 15 september t/m 20 oktober

Digitale fotobewerking 
(hiervan hebben we ook een kindercursus)
Donderdag 20:00 – 22:00  16 september t/m 21 oktober

Houding en Conditie op muziek 55 plus
Donderdag 14:30 -15:30 uur  23 september t/m 16 december

 Intuïtief tekenen en schilderen, 

voor meer informatie en inschrijfformulieren: 
www.pluspuntzandvoort.nl

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

Salt
Als CIA officier heeft 
Evelyn Salt (Angelina 
Jolie) beloofd haar 
land te dienen en 
te eren. Haar loya
liteit wordt echter 
getoetst wanneer 
een overloper haar 
ervan beschuldigt 
een Russische spi
onne te zijn. Salt 
vlucht. Ze gebruikt 
haar jarenlange 
ervaring bij de CIA 
om een arrestatie 
te voorkomen. 
Salt´s pogingen 
om haar onschuld te bewijzen, lei
den alleen maar tot twijfel over haar motieven. Terwijl 
het onderzoek naar haar ware identiteit doorgaat duikt 
één vraag steeds op: Wie is Salt?
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Een nijver bijtje; zo kan Annemarie Kemp het beste omschreven worden. Als  
verpleegkundige werkt ze in het Kennemer Gasthuis. Vanaf oktober begint ze 
met een opleiding om uiteindelijk terecht te komen op de afdeling spoedeisende 
hulp. De rest van haar tijd benut ze als vrijwilliger van de Zandvoortse Reddings-
brigade (ZRB). Reden genoeg om Annemarie beter te leren kennen en zo een  
indruk te krijgen van het leven van deze op-en-top Zandvoortse.

door Maxim Roos

Geboren en getogen Zandvoortse is Annemarie officieel 
niet maar na een kort verblijf in het ziekenhuis na haar 
geboorte, is ze met een noodgang inwoner van Zandvoort 
geworden. Ze staat dan ook bij de oudere generatie in dit 
dorp bekend als ‘Poppie’. Voor iemand die niet stil kan zitten 
leidt zij het ideale leven. ’s Avonds en ’s nachts is Annemarie 
verpleegkundige maar zodra ze vrij is dan is het strand en 
de zee haar speeltuin. Al 18 jaar komt ze in actie samen 
met andere vrijwilligers bij de ZRB. Op haar elfde volgde 
ze al de basislessen. Twee jaar later deed ze haar examen 
en op haar veertiende had ze haar eerste reddingsactie 
bij de nooddienst van het strand. Het is haar lust en haar 
leven geworden. Ook haar man Remco is een enthousiast 
vrijwilliger van de ZRB.

Al snel vertelt ze over de dingen die ze zoal meemaakt. 
Zo was Annemarie aanwezig bij de huldiging van het 
Nederlands elftal die plaatsvond in de grachten van 
Amsterdam. Ze lag daar samen met haar collega’s op een 

Nieuwe stelling
Bijna elke zondag wordt de rotonde in het centrum voor de helft afgezet en komen er drie rijen stoeltjes te staan,  

zodat mensen zittend kunnen genieten van de muziek. Ook afgelopen weekend waren bijna alle klapstoelen bezet  
en zaten de mensen prinsheerlijk in de zon te luisteren naar jazz. Of trekt dit tentje op de rotonde maar weinig  

publiek en vinden veel bewoners dat het een verkeerde plek is om dit wekelijks te houden?  
Kortom, de stelling van deze week luidt:

boot de toeschouwers te observeren of degene die uit pure 
vreugde het water in sprongen wel konden zwemmen en 
niet zouden veranderen in drenkelingen.

Helaas maak je als vrijwilliger bij deze hulpposten ook min
der leuke dingen mee. Zo was Annemarie aanwezig bij het 
dodelijke incident met het Bloemendaals VVDraadslid Hans 
Pieterson. Maar wanneer de vraag gesteld wordt welke actie 
als eerste in haar gedachte opkomt, dan vertelt deze hulpver
leenster pur sang over de demonstraties van vele hulpdien
sten die te zien waren afgelopen juni bij Artis in Amsterdam. 
Hier konden chronisch zieke kinderen een kijkje nemen op 
en in de vele voertuigen die dagelijks ingezet worden bij een 
reddingsoperatie. Daar was dus ook een boot aanwezig van 
de reddingsbrigade. Er kwam een jongetje aan boord met een 
visuele handicap die vervolgens begon te stralen van geluk. 
Bij het vertellen van dit verhaal begint Annemarie zelf ook te 
schitteren waardoor je een perfecte indruk krijgt hoe dat bin
kie zich gevoeld moet hebben. Als laatste rest nog de vraag 
aan haar wat haar droom is op werkgebied. Daar kan ze heel 
kort over zijn: “Spoedeisende hulp verlenen op het strand.”

+ De ZRB doet enorm goed werk en er gaat wel eens wat mis maar geen enkele hulpverlenende 
 dienst is perfect.

+ Het is fantastisch dat zoveel vrijwilligers 24 uur per dag oproepbaar zijn om de toeristen in Zandvoort 
 te helpen bij calamiteiten op het strand.

- Ze rijden te hard op het strand en zien hun materiaal meer als speeltjes. Als er echt iets aan de hand is, 
 zijn ze er vaak niet.

Mail je reactie naar: stelling@zandvoortsecourant.nl 

‘Het Raadhuisplein is de beste plaats voor de muziektent’

Vrijdag 10 september
Bij Fame Zandvoort spetteren DJ Johhny Rockwell en DJ Phonk d' or in 
een DJ battle! Ze laten je zweten en stampen op de beste house. See 
you @ Fame! Tijd: 00.00 – 05.00 uur. Toegang: gratis.

Zaterdag 11 september
De Vijfhuizense kunst- en jaarmarkt in het oude dorpscentrum van 
Vijfhuizen is  een begrip aan het worden. Vanuit de hele regio heeft een 
breed palet aan kunstenaars zich voor de manifestatie aangemeld. De 
jaarmarkt is een echte braderie met voor ieder wat wils. Het is tevens 
de slotdag van de feestweek 'Vijfhuizen on the Beach', dus na afloop 
nog een leuk feestje in de grote feesttent. www.feestweekvijfhuizen.nl

Een feestje waarbij alles mag! Jij kiest wat er gedraaid wordt en laat 
je helemaal gaan op SUPERSTIJL in Het Patronaat in Haarlem! Ieder 
kwartier start er een nieuwe stemronde met nieuwe muziekstijlen. 
Tijd: 23.00 – 04.00 uur. Toegang: € 10 Kaarten via www.paylogic.nl of 
www.patronaat.nl. 

Zondag 12 september
Zorg dat je er bij bent: Salsamotion Salsa Sunday End of Summer 
Party. Het is tijd voor alweer de laatste editie van het welbekende 
salsa feest bij Mango’s Beachbar. Vanaf 18.00 uur kun je terecht voor 
een salsa proefles, waarna van 18.30 tot 23.00 uur een waar salsa feest 
plaatsvindt waar je kunt schudden met die billen! Het feest is gratis, 
maar voor € 25 p.p. kun je genieten van een wijn proeverij en een 
maaltijd! www.mangosbeachbar.nl.

D e  w i n d
Ik heb een eerste meeting met mijn nieuwe collega’s van de 
krant. Met een windkracht 7 trap ik mij het gompers op de 
fiets. Uiteraard tegenwind. Ik word al warm bij het idee dat 
ik op de terugweg windje mee zal hebben. Met verwarde 
haren arriveer ik bij de afgesproken plek. Zou een mooi on-
derwerp zijn voor mijn eerste column, denk ik gekscherend. 
Het viel mee, op de terugweg had ik windje mee. Mij over-
komt meestal anders. Ik heb iets tegen tegenwind op de 
fiets, ik weet ook niet wat het is. Veel inspanning en niet 
vooruit komen of zoiets. 
Maar aan de andere kant… hoe mooi is wind? Op het strand 
bijvoorbeeld. Sterkt de ene dag en zet je in beweging, streelt 
je lichaam de andere dag en speelt met je haar. Soms neemt 
hij mee, als een duwtje in de rug, geeft dan dromen of brengt 
je naar de werkelijkheid terug. Ruimt op, leegt, start op-
nieuw. En voor kiters die hun adrenaline willen verhogen, is 
de wind bij uitstek een must. Alter ego’s die ontwaken bij 
het ruiken van de wind. Manlief tuurt minutenlang op de 
windsite en volgt iedere stijging met bonkend hart. Wanneer 
is de windkracht sterk genoeg om zijn passie uit te voeren? 
Pakt hij de 9 of de 12? Ik zie glimmers in zijn ogen als hij 
bepakt op de fiets naar het strand afreist. De wind is zijn 
beste vriend. 
Soms ook lollig, zoals in een gesprek met mijn pleegkindje. 
Zij zat op een bepaald moment op het dak van een speelgoed 
klimkasteel bij Beach Club Tien, dromerig met haar gezicht in 
het windje. Ik zei: “lekker hè zo zitten? De wind wuift al je zor-
gen weg.” Zij vroeg wat zorgen zijn. “Moeilijke dingen waar 
je over nadenkt”, legde ik uit. “Dat is apart”, antwoordde zij. 
En gelijk heeft ze. De wind is eigenlijk best bijzonder.   

Column

De helpende hand van Annemarie Kemp

Stelling afgelopen week
‘De Zandvoortse reddingsbrigade is de trots van Zandvoort’. 

78% was het daarmee eens, 22% oneens. 

Een greep uit de reacties:

Get Out!
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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 vlak
je naast de rij of boven de kolom. 
Indien u in een donker vlakje bij
voorbeeld 4\8 ziet staan, bete
kent dat u vertikaal op 4 moet 
uitkomen en horizontaal op 8. 
Let op: er zijn soms meerdere 
oplossingen mogelijk.

    9 27       7 14

 11         9 35\12    

 11     28 12\16        

   33           28 

   13       13\12      

   8     14\23        

   10 13\27           5

 23           11    

 14           10

De oplossing staat elders op deze pagina

De bedoeling van de breinbreker 
is de rekenkundige som op zo een 
manier op te lossen dat hij klopt. 
Gelijke letters zijn gelijke cijfers.
 

Brein
breke

rBreinbreker
Breinbreker Brein

breke
r

 AG   FG     BBB  
    x   =    
  +   -      +  
  KF   DK      FE  
    -   =    
             
  GB   DA   DCFG  
    x   =

De oplossing staat elders op deze pagina

    9 27         7 14

 11 5 6     9 35\12 4 8

 11 4 7 28 12\16 2 5 3 6

   33 9 4 5 7 8 28  

   13 4 2 7 13\12 9 3  

   8 1 7 14\23 9 6 8  

   10 13\27 6 9 4 7 1 5

 23 2 7 9 5   11 7 4

 14 8 6       10 9 1

Oplossing Kakuro

 37 x 27 = 999
 +   -   +          
 42 - 14 = 28
         
 =   =   =
 79 x 13 = 1027

Oplossing Breinbreker

500 gr. kipfilet,
2 el. cajunkruiden,
4 el. plantaardige olie,
1 ui,

2 teentjes knoflook,
4 bosuitjes,
1 rode paprika,

Bereiding:
Snijd de kipfilet in reepjes, doe ze in een kom, meng er de cajunkruiden en 1 eet lepel 
olie door. Laat dit afgedekt minstens 20 minuten intrekken. Snipper de ui en de knof
look en snijd de paprika in smalle reepjes. Snijd de bosuitjes in blokjes van 4 cm en 
doe hetzelfde met de bleekselderijstelen. Ontvel de tomaten en snijd ze in vieren; 
verwijder de zaadjes en snijd het vruchtvlees in reepjes. Verhit de resterende olie in de 
wok en roerbak de reepjes kip in ca. 4 minuten goudbruin. Laat de ui en de knoflook 2 
minuten meebakken. Voeg de paprika en bleekselderij toe en roerbak nog 4 minuten. 
Voeg de bosui en de tomaat toe en roerbak nog 2 minuten. Proef of er nog zout en/
of peper bij moet. Serveren met rijst en een frisse salade.

Benodigdheden:

Kook eens anders
Recept Recept

ko
ok

ru
br

ie
k

Cajun kip met gemengde groenten
Hoofdgerecht voor 4 personen

3 stelen bleekselderij,
3 tomaten,
zout, peper.

Dier van de Week
Rozijntje 
en Kids

Deze week niet één maar wel 
zeven dieren van de week. 
Konijn Rozijntje en haar 
zes kinderen zijn op zoek 
naar een nieuw huis. Mama 
Rozijntje is onlangs bevallen 
van zes prachtige baby's; vier 
meisjes en twee jongens. Inmiddels hupsen deze schatjes er vrolijk op los en zijn 
ze oud genoeg om het ouderlijk nest verlaten. Mama is gevonden en vermoedelijk 
is de papa een duinkonijn, want de kleintjes hebben erg veel energie. Deze lieve 
schatjes zoeken een huis waar ze naar buiten kunnen en lekker de ruimte heb
ben om te rennen. Het mooiste zou zijn als we de meisjes twee om twee kunnen 
plaatsen, gezellig bij elkaar. Rozijntje is een ontzettend lief konijn, ze trekt graag en 
sprintje en is dus ook op zoek naar een huis met een tuin.
Bent u het nieuwe baasje voor Rozijntje of haar kinderen? Kom snel eens naar ze kijken!

Dierentehuis Kennemerland, Keesomstraat 5, is van maandag tot en met zaterdag ge
opend van 11.00 tot 16.00 uur. Tel. 5713888. www.asielzandvoort.dierenbescherming.nl

www.sportinzandvoort.nl

Ze zijn nog steeds het straatwerk aan het vlijen,
maar wij moeten denken aan de jaargetijen.

Bloeiende violen
Najaars- en winterbeplanting

Van Stolbergweg 1  -  Tel. 57 170 93  -  Dinsdags gesloten

“Sport is goed voor lichaam en geest”
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Elke dag rond de klok van 6 kun je hem vanaf het strand van Zandvoort zien vertrekken: 
de ferry van IJmuiden naar Newcastle. De Zandvoortse Courant besloot aan boord te stap-
pen en deze overtocht aan den lijve te ondervinden. Hoe je op slechts 20 minuten van ons 
dorp in een andere wereld terechtkomt…

Met de boot van IJmuiden naar Newcastle: 
“A ferry nice trip indeed!”

DFDS, opgericht in 1866,  is een 
afkorting van Det Forenede 
Dampskibs Selskab, Deens 
voor De Verenigde Stoomvaart 
Maatschappij. In 1995 start 
het bedrijf met overtochten 
van IJmuiden naar Newcastle 
in NoordEngeland, een dave
rend succes. Van 36.000 pas
sagiers in 1995 wordt er een 
groei naar meer dan een half 
miljoen passagiers in 2003 
gerealiseerd. 

Hutten met zeezicht
Wij varen mee met de Princess 
of Norway, een schip van 163 
meter lang en 28 meter breed 
dat plaats biedt aan 1364 pas
sagiers en 600 auto’s. Er zijn 
diverse restaurants en bars 
aan boord, er is een winkel, 
een casinootje, twee bios
coopjes en natuurlijk veel 
hutten. Want je moet wel 
overnachten aan boord: de 
overtocht duurt maar liefst 
17 uur. Je kunt voor een soort 
kast zonder ramen met twee 
stapelbedden kiezen, maar er 
zijn ook luxere Commodore 
hutten beschikbaar ‘met zee
zicht’ (alsof er iets anders te 
zien valt onderweg). Wat voor 
hut je ook neemt, een badka
mertje zit er altijd bij. Wij ko
zen uit claustrofobische over
wegingen voor zo’n luxe hut, 

in de categorie ‘het kost een 
paar centen, maar dan heb je 
ook wat’. Eenmaal aan boord 
wilden we meteen wel even 
de Commodore Lounge zien, 
want als je eenmaal tot de up
per class behoort wil je daar 
natuurlijk met volle teugen 
van genieten. Helaas, deze op 
de website aangekondigde 
lounge bleek er op deze boot 
niet te zijn. 

Windkracht 7
Dan maar onder het ‘gewone 
volk’ in de grote bar, een soort 
feestzaal met een podium en 
een dansvloer. Het is dins
dagavond, eind augustus, 
het is niet druk. Nog maar 
net het zeegat uit begint er 
een Engels bandje te spelen, 
Joe Public. Het is hun laatste 
avond na drie maanden aan 
boord. Eén van de twee zan
geressen heeft in roze letters 
“I’m in a band” op haar Tshirt 
staan. Dat klopt, maar optre
den voor 30 mensen die niets 
beters te doen hebben dan 
deze overtocht uit te zitten en 
dus een beetje verveeld toekij

ken, is niet bepaald rock & roll. 
Wat er wel rolt, zijn de hoge 
golven. Het is windkracht 7 
en het grote schip rockt en 
stampt behoorlijk. Bij de guest 
service kun je gratis pilletjes 
tegen zeeziekte krijgen. De 
presentator in de feestzaal 
heeft een ander advies: drink 
veel alcohol, dat helpt. Het is 
in ieder geval zo dat als je over 
de boot rondloopt, je ook als je 
broodjenuchter bent zwalkt 
alsof je er minstens zes op 
hebt. Dus als toch niemand 
het verschil ziet… De drank 
is overigens flink aan de prijs 
aan boord. Een glas wijn be
gint bij € 5, een flesje bier is 
€ 3,60 en een cappuccino is 
€ 4,40. Ook de restaurants 
zijn duur: wij eten in het Blue 
Ribandrestaurant en betalen 
voor een driegangendiner  
€ 36 per persoon. Maar eerlijk 
is eerlijk: het is wel erg lekker! 

Weekendje Amsterdam
Op onze terugvaart op vrij
dagavond, na een paar da
gen adembenemend mooi 
Schotland, is het aanzienlijk 

Op de heenreis een lege dansvloer…  …maar terug werd er volop gedanst!

drukker. We zitten nog maar 
net in de bar of er komen de 
meest wonderlijk uitgedoste 
types voorbij: volslanke mei
den in veel te strakke matro
zenpakjes, een als non verkle
de, zwaar opgemaakte man 
en een vrouw met een ver
jaardagstaart op haar hoofd. 
Even denken we dat dit het 
nieuwe amusement is, maar 
nee: het zijn passagiers. We 
zijn tussen een collectie Britse 
vrijgezellen en verjaardags
feestjes beland, die worden 
gevierd met een weekendje 
Amsterdam. In no time laten 
de feestvierders zich vollopen 
en het is dan ook geen verras
sing dat er later op de avond 
ook nog een paar tikken wor
den uitgedeeld. De bewakers 
aan boord grijpen echter ade
quaat in. Het contrast tussen 
deze varende volkskroeg en 
het chique restaurant een dek 
lager is deels schijn: ook de 
met een aardappel in zijn keel 
pratende Nederlander naast 
ons tikt bij het diner twee 
flessen wijn weg en is net zo 
lam als de biertankers. Geef 
mij dan die zwaar getatoe
eerde jongens in de bar maar, 
al blijkt de volgende ochtend 
wel dat hun paspoorten zijn 
ingenomen. Schijnbaar is er 
nadat wij onze hut hebben 
opgezocht toch het een en 
ander uit de hand gelopen. 
Amsterdam staat nog wat te 
wachten dit weekend.Bijna 
terug in IJmuiden ontmoeten 
we twee medeZandvoorters 
die op 16 hoog in Bouwes 
Palace wonen. Zij zien deze 
ferry elke dag varen, en eens 
per jaar stappen ze zelf aan 
boord. “En het verveelt nooit”, 
vertelden zij.

ZandvoortPlus
door Edwin Gitsels

De tips van september
LUISTEREN
Karl Jenkins – Gloria
Componist en dirigent Karl 
Jenkins heeft wereldfaam bereikt 
met Adiemus, het crossover pro
ject dat laveert tussen pop en 
klassiek in. Jenkins is een zeer veel
zijdig muzikant, was jaren leider 
van jazzformatie Soft Machine, schreef filmsoundtracks 
en heeft zich de laatste jaren ook op religieuze muziek ge
stort. Zijn Stabat Mater uit 2007 wordt nu gevolgd door zijn 
interpretatie van het Gloria, aangevuld met een Te Deum. 
De Adiemuselementen zijn duidelijk te herkennen. Maar 
ook voor iedereen zonder enige voorkennis is dit een cd 
met ontroerend mooie muziek, met een London Symphony 
Orchestra in topvorm en een gloriërende sopraan Hayley 
Westenra. (EMI Classical) ✩ ✩ ✩ ✩

LEZEN
Janneke Holwerda – Zeesteen
‘Zeesteen’ is de eerste roman van de 
56jarige Janneke Holwerda. Na een 
leven als actrice en dramadocente be
sloot ze in 2000 haar langgekoesterde 
droom om schrijfster te worden te 
volgen. Ze schreef toneelstukken, ge
dichten en korte verhalen en nu is er 
dan haar eerste roman, een debuut om 
trots op te zijn. Het verhaal speelt in het begin van de jaren 
’80 en vertelt het verhaal van Mirjam, jongste dochter in een 
streng boerengezin in de Noordhollandse polder. Mirjam is de 
eerste die in de grote stad gaat studeren, op slechts 17jarige 
leeftijd. Als ze een verhouding krijgt met een cellist, worstelt 
ze zich steeds verder los van haar verstikkende ouderlijk huis. 
Het verhaal is niet eens het belangrijkste in ‘Zeesteen’, het is 
vooral de schrijfkunst van Holwerda die je meesleept. Mooi! 
(Marmer)✩ ✩ ✩ ✩

KIJKEN
De Stille Kracht
Het is alweer 36 jaar geleden dat we 
konden genieten van de tvserie De 
Stille Kracht, naar de gelijknamige ro
man van Louis Couperus uit 1900. De 
bovennatuurlijke verschijnselen in 
NederlandsIndië hielden miljoenen 
mensen aan de buis gekluisterd. Vooral 
de douchescène met Pleuni Touw sloeg 
in als een bom, deels omdat zij volledig naakt te zien was, een 
unicum in die tijd, maar ook vanwege de griezeligheid van 
de bloedspatten. Onlangs kondigde Paul Verhoeven aan dat 
hij De Stille Kracht opnieuw gaat verfilmen; kijk om weer in 
de stemming te komen eerst nog weer eens naar dit tvmo
nument. Met naast Pleuni Touw onder meer Willem Nijholt, 
Bob de Lange en Hans Dagelet. (Bridge Entertainment) ✩ ✩ ✩ 

✩ = laat maar
✩ ✩ = zwak
✩ ✩ ✩ = goed
✩ ✩ ✩ ✩ = heel sterk
✩ ✩ ✩ ✩ ✩ = niet te missen
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iron man autosport

zwem4daagse

Ricardo Haverschmidt Iron Man en 
Lola Holsboer Iron Lady van Zandvoort

Race tegen de Klok

13e Zwem4daagse afgesloten met spetterende water-disco

Zaterdag was het bij Austalian Beachbar Skyline,  
strandpaviljoen 13,  druk tijdens de altijd spannende strijd 
om de eretitels Iron man en Iron lady.  Een groot aantal  
inschrijvingen van zowel heren als dames maakte de  
strijd extra enerverend. 

Meer dan 100 schoolkinderen bezochten afgelopen vrij-
dag de expositie ‘Race tegen de Klok, The Malaria No 
More Challenge’ op Circuit Park Zandvoort. Drie grote ten-
ten stonden klaar op het Circuit Park Zandvoort voor een 
programma rondom Malaria. Iedere 30 seconden sterft er 
wereldwijd een kind aan malaria. Die strijd is een race te-
gen de klok!

Ook afgelopen vrijdag was het op de laatste dag van de 
Zandvoortse Zwem4dagse een volledig volle bak. Na het 
zwemmen van de verplichte baantjes werden de medailles 
en prijzen in ontvangst genomen. Ook de loterij was weer 
een succes. Net als de georganiseerde waterdisco die zeker 
door de jongeren zeer op prijs werd gesteld.

De finalisten van de Iron Man competitie 2010

Scholieren vergapen zich aan een racewagen

File in het zwembad

Vooraf werden alle deelne
mers uitvoerig geïnformeerd 
over de spelregels. Rond half 
een werd het startschot ge
geven voor de eerste serie 
vier mannelijke deelnemers. 
Met veel verve en inzet be
gonnen zij aan hun 200 me
ter zwemmen waarbij een 
boei moest worden gerond, 
waarna aansluitend dezelf
de route peddelend  of met 
een surfplank moest worden 

De bewustwordingscam
pagne ‘Race tegen de 
Klok, the Malaria No More 
Challenge’, was vrijdag op
nieuw een groot succes 
met een bezoek van meer 
dan 100 leerlingen van 
basisscholen de Duinroos 
uit Zandvoort, en de St. 
Josefschool uit Halfweg. 
De expositie richt zich op 
de bewustwording van 
kinderen van 9 tot 12 jaar 
over het belang van mala
riabestrijding in ontwikke
lingslanden. De organisatie 
is in handen van Nicole Post 
design & productions BNO. 
Zij nodigen zo veel moge
lijk scholen uit om naar de 
expositie op Circuit Park 
Zandvoort te komen voor 
een uitgebreid programma. 

In de drie tenten kunnen 
de kinderen een film zien 
over het leven met mala
ria in een Afrikaans dorp. 
Ook kunnen zij een race
spel spelen waarmee ze 
virtueel naar Afrika racen 
en onderweg klamboes 
uitdelen. Omdat vrijdag 
de trainingsdag is voor de 
teams die in het weekend 
racen, is het mogelijk dat de 
leerlingen een rondleiding 

afgelegd en als afsluiting 
moesten zij een loodzwaar 
400 meter lang parcours 
hardlopen op het strand. De 
twee snelsten gingen steeds 
door naar de uiteindelijke fi
nale. Ook de dames werden 
op dezelfde wijze gestart en 
wisten het loodzware circuit 
in snelle tijden af te ronden. 

Finale heren
Rond half drie werd de finale 

over het circuit krijgen van 
een echte coureur aan wie 
ze dan ook van alles kunnen 
vragen! De kinderen heb
ben in de pitstraat en over 
het pitsterrein gelopen. Ze 
volgden de training, verza
melden handtekeningen 
en bewonderden snelle 
raceauto’s. 

Voordat de klassen naar 
het circuit komen is een 
lespakket behandeld op 
school om alles te weten te 
komen over malaria en de 
gevolgen daarvan. Iedereen 
kan een steentje bijdrage 
aan de ‘Race tegen de 
Klok’. Via de school kunnen 
de kinderen muggenmep
pers en flesjes ‘Deet’ ver
kopen. De opbrengst gaat 
dan naar Malaria No More. 
Malaria No More! werft 
fondsen om effectieve ma
lariaprojecten van ervaren 
Nederlandse en Afrikaanse 
partners mogelijk te maken 
en roept de Nederlandse 
overheid, het internatio
nale bedrijfsleven en de 
Nederlandse bevolking op 
Malaria No More! hierbij te 
steunen. Meer informatie 
over dit project vindt u op 
www.malarianomore.nl.

heren weggeschoten waarna 
een hevige strijd in het water 
en op het strand ontstond. 
Uiteindelijk wist Ricardo 
Haversmidt in 8 minuten en 
55 seconden als snelste te 
eindigen en werd daardoor 
Iron Man 2010. Als tweede 
eindigde David Emmelkamp 
in 9.14 en derde werd Chiel 
Dekker in 9.29. Dekker was 
overigens in 2009 nog twee
de en scoorde toen onder bar 
slechte weersomstandighe
den een tijd van 14.36. 

Finale dames
Daarna klonk het startschot 
voor de damesfinale. Aan el
kaar gewaagd, werd het een 
spannende strijd waarin Lola 
Holsboer met 9.42 de eretitel 
Iron Lady wist te veroveren. 
Caitlin Schmidt werd tweede 
met een scherpe tijd van 9.55 
terwijl Daisy Koning met 10.40 
de derde plek liet noteren. 

Spieren voor Spieren
Een geweldig evenement 
waarvan ook vele langsko
mende wandelaars genoten. 

De opbrengst van de inschrij
vingen en een gedeelte van 
de baromzet van het strand
paviljoen was bestemd voor 
de stichting 'Spieren voor 
Spieren'. Een uitermate 
goed doel waarvoor iedereen 
zijn sportieve en geldelijke  
bijdrage leverde. De Stichting 
Spieren voor Spieren zet zich 
in voor kinderen met een 
spierziekte en richt zich op 
fondsenwerving. Onder het 
motto ‘Gezonde spieren zet
ten zich in voor zieke spieren'  
ondersteunen veel (ex)top
sporters de doelstellingen 
van de stichting. Spieren 
voor Spieren organiseert o.a. 
leuke activiteiten voor kin
deren met een spierziekte. 
In 2008 bereikte de stich
ting, in samenwerking met 
het Universitair Medisch 
Centrum Utrecht (UMC), een 
belangrijke mijlpaal met de 
opening van het Spieren voor 
Spieren Kindercentrum, dat 
zich volledig richt op diagno
se, onderzoek, registratie en 
de behandeling van kinderen 
met een spierziekte. 

De vele toeschouwers, vooral 
veel ouders van zwemmende 
kinderen, zochten een goed 
plekje om het verloop van 
het banen zwemmen goed te 
kunnen volgen. In het zwem
badwater zelf was het zo druk 
dat af en toe gewoon files van 
zwemliefhebbers ontstonden. 

Voor ouders en kinderen 
die ook aan de Fiets  en 
Wandel4daagse hadden deel
genomen, was er een speciale 
triatlonprijs die zeer gewild 
was. Maar liefst 160 keer werd 
deze prijs overhandigd. Zeker 
is nu ook dat volgend seizoen 
veel meer liefhebbers zich 
zullen inschrijven voor de tri
atlonprijs. Ook de loterij was 
zeker weer een succes. Vele 

prachtige prijzen, beschikbaar 
gesteld door sponsoren, wer
den dankbaar in ontvangst 
genomen.  

Rond half negen begon dan 
eindelijk de langverwachte 
waterdisco waaraan vooral 
veel jongeren in het water 
maar ook op de kant zich 
konden uitleven. Een prach
tige afsluiting van een ge
weldige serie evenementen 
van de Stichting Zandvoortse 
Vierdaagse. Een geweldig 
compliment voor al die vrij
willigers die dit in Zandvoort 
mogelijk hebben gemaakt is 
op zijn plaats. Volgend jaar 
gaan we gewoon weer fietsen, 
wandelen en zwemmen onder 
deskundige leiding.      
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Gemeentelijke publicatie week 36- 2010

Vergadering college 
De besluitenlijst van de collegevergadering van week 35 en de 
verdere in week 35 door het college genomen besluiten zijn 
in week 36 vastgesteld. De besluitenlijst is in te zien bij de 
Centrale Balie en op de website. 

Inloopbijeenkomst parkeerbeleid
De gemeente is in 2010 een traject gestart om een nieuw par-
keerbeleidsplan op te stellen. Bewoners worden uitgenodigd 
voor een inloopbijeenkomst op 16 september a.s. om hun me-
ning te geven over de Beleidsintentie Parkeernota 2010, welke 
op dit moment voorligt in de inspraakprocedure. 

Medewerkers van gemeente Zandvoort zijn aanwezig om u 
te woord te staan, uw vragen te beantwoorden en opmerkin-
gen en suggesties te noteren. Ook kunt u een inspraakreactie 
achterlaten. 

Vervolgtraject na inspraakprocedure
De inspraakprocedure is gestart op 19 augustus 2010 en ein-
digt op 7 oktober 2010. Medio oktober wordt de reactienota 
vastgesteld door het college. De reactienota is een openbaar 
document waarin alle inspraakreacties worden opgenomen 
en beantwoord, ook uw inspraakreactie. Op basis van de ver-
zamelde inspraakreacties heeft het college de mogelijkheid 
het voorgestelde parkeerbeleid, waar nodig en mogelijk, aan 
te passen. Begin november ligt het voorgestelde beleid ter 
besluitvorming voor aan de gemeenteraad. 

Praktische informatie inloopavond
Locatie:  Gemeenschapshuis Zandvoort
Datum:  16 september 2010;
Tijd: 19.30 tot 21.30 uur;
Adres: Louis Davidsstraat 17, 2042 LS Zandvoort

Nadrukkelijk wordt gesteld dat het een inloopbijeenkomst be-
treft; u kunt dus zelf bepalen op welk moment tussen 19.30 en 
21.30 uur u komt om uw mening te geven en vragen te stellen. 

Als u over de inloopavond vragen hebt kunt u contact opnemen 
via telefoonnummer 023-5740100 of via de e-mail: parkeerbe-
leid@zandvoort.nl. Ook kunt u via bovenstaand mailadres uw 
inspraakreactie geven over het voorgestelde parkeerbeleid. Uw 
bijdrage wordt meegenomen in de inspraakprocedure. 

Uitnodiging openbare vergadering Wmo-raad
Op 13 september vergadert de Wmo-raad over welzijnszaken 
die van belang zijn voor alle burgers. De vergaderingen van 
de Wmo-raad worden gehouden op de tweede maandag van 
iedere maand.
 

besluiten liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt ze 
inzien tijdens openingstijden. Belanghebbenden kunnen ge-
durende een termijn van zes weken na bekendmaking een 
gemotiveerd bezwaarschrift indienen. De datum van bekend-
making is de verzenddatum van de vergunning. Indien het 
geen vergunning betreft is dit de publicatiedatum. U richt uw 
bezwaarschrift met vermelding van “bezwaar” in de rechter-
bovenhoek van uw brief aan het college van Burgemeester 
en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort. Het bezwaar 
schorst in beginsel niet de werking van het besluit waartegen 
het is gericht. In geval van spoed kunt u een verzoek om een 
voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter 
van de Rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, Postbus 1621 
2003 BR Haarlem. Een dergelijk verzoek dient vergezeld te gaan 
van een afschrift van het bezwaarschrift.

Iedereen is van harte uitgenodigd de openbare bijeenkomst bij 
te wonen. De vergadering vindt plaats in Gebouw De Krocht, 
kleine zaal, en begint om 19.30 uur. 

Ingekomen vergunningenaanvragen
ONTHEFFING artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening
Het college van Burgemeester en Wethouders is voornemens 
om met toepassing van artikel 3.23 van de Wet ruimtelijke 
ordening ontheffing van de voorschriften van het bestem-
mingsplan en bouwvergunning te verlenen voor het:
- bouwen van 14 appartementen op het perceel Zandvoort-
selaan 165 te 2042 XK Zandvoort (bouwaanvraagnummer: 
2010-158Rv).

ONTHEFFING artikel 3.23 van de Wet ruimtelijke ordening
Het college van Burgemeester en Wethouders is voornemens 
om met toepassing van artikel 3.23 van de Wet ruimtelijke 
ordening ontheffing en bouwvergunning te verlenen voor het:
- gedeeltelijk veranderen van de woning tot pension met 8 
kamers (gewijzigde aanvraag) op het perceel Dr.Joh.G.Mez-
gerstraat 24 te Zandvoort (bouwaanvraagnummer: 2010-109Vr 
en 2010-176Rv1efase).

Voormelde bouwaanvragen met conceptbesluiten liggen 
gedurende 6 weken ter inzage bij de Centrale Balie van het 
gemeentehuis tijdens de openingstijden. Gedurende de ter-
mijn van de terinzageligging kan een ieder schriftelijk haar/
zijn zienswijze omtrent de aanvraag kenbaar maken bij het 
college van Burgemeester en Wethouders, Postbus 2, 2040 
AA Zandvoort. U dient in de rechter bovenhoek van uw brief 
“zienswijze” te vermelden.

Bouw-, sloop- en reclamevergunningen
Zandvoort:
- Brugstraat 7, plaatsen dakterras, verzonden 30 augustus 2010, 
2010-183Lv.
- Grote Krocht 25, plaatsen van een dakterras, verzonden 1 
september 2010, 2009-062Rv

Verkeersbesluit Gehandicaptenplaats Hogeweg  
Bij het kantoor van de Politie Kennemerland aan de Hogeweg 
in Zandvoort zijn momenteel twee Algemene Gehandicapten-
parkeerplaatsen aanwezig. In overleg met de politie is gecon-
stateerd dat één parkeerplaats ten behoeve van gehandicapten 
daadwerkelijk noodzakelijk is. Derhalve heeft het college van 
Burgemeester en Wethouders besloten tot opheffen van de 
oostelijke Algemene Gehandicaptenparkeerplaats, zodat meer 
parkeerruimte ontstaat ten behoeve van de Hogeweg.

Bezwaarschriften
De hierboven genoemde verleende vergunningen/ genomen 

Centraal telefoonnummer 
Alle afdelingen zijn bereikbaar via (023) 574 01 00, maandag 
t/m donderdag 8.30 - 17.00 uur en vrijdag 8.30 - 16.00 uur. 

Melding of klacht? 
Bel met de Centrale Meldlijn (023) 574 02 00, óf vul op de  
website het digitale formulier in óf stuur een brief naar de 
klachtencoördinator. 
Openingstijden Centrale Balie 
Maandag t/m woensdag:  08.30  -  16.00 uur 
Donderdag:  08.30  -  20.00 uur 
Vrijdag:  08.30  -  12.30 uur 
Tijdens de donderdagavondopenstelling kunt u maar voor een 
beperkt aantal zaken terecht: paspoorten en rijbewijzen e.d. 

Openingstijden begraafplaats 
De algemene begraafplaats en dierenbegraafplaats aan de 
Tollensstraat zijn dagelijks open tussen 08.00 - 18.00 uur. 

Collegelid spreken? 
Een afspraak maken met een collegelid doet u via het centrale 
telefoonnummer. Daarbij geeft u aan waarover u het collegelid 
wilt spreken. Het kan zijn dat u eerst naar een vakafdeling 
verwezen wordt. 

Vragen over een bouwplan? 
Voor vragen over concrete of gewenste bouwplannen is de 
werkeenheid Vergunningverlening op werkdagen telefonisch 
bereikbaar tussen 08.30 en 16.00 uur. 

Op zoek naar werk of aanbieden van vacature? 
Werkgevers en werkzoekers maken gebruik van 
www.werkeninzandvoort.com. 
Voor het vinden of aanbieden van banen in Zandvoort. 
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Het Mannenkoor trad op voor de bridgers

Demonstratie tijdens de open dag   

Arbitrage nekt handbaldames Strandbridge zeer geslaagd

ZSC softbalsters winnen opnieuw

Beste lunch bij De Haven van Zandvoort

Open huis Stal de Naaldenhof

De handbalsters van ZSC hebben de uitwedstrijd tegen 
Aristos in Amsterdam met 16-14 verloren. De nederlaag 
was extra zuur omdat in de 2e helft de arbiter de thuis-
club diverse malen bevoordeelde. Het is een blijvend pro-
bleem omdat regelmatig moet worden gespeeld met club-
scheidsrechters.

Onder prima weersomstandigheden vond afgelopen za-
terdag de jaarlijkse strandbridgedrive plaats. In twaalf 
gastvrije strandpaviljoens, waaronder vier met een dub-
bele bezetting, hebben in totaal 256 paren de hele dag hun 
passie voor de kaarten volop kunnen uiten.

De softbaldames van ZSC blijven voorgaan op het pad van 
de overwinningen. Ook de thuiswedstrijd tegen Onze Ge-
zellen 6 eindigde in een 9-5 overwinning. Door dit resul-
taat blijft ZSC mede titelkandidaat in de 5e klasse.

Op zondag 12 september opent Stal de Naaldenhof haar 
deuren en stallen voor een informatief open huis. Iedereen 
die geïnteresseerd is in paardensport kan een kijkje gaan 
nemen. De Naaldenhof is schitterend gelegen aan de rand 
van de Amsterdamse Waterleidingduinen, midden in de 
natuur in Bentveld.

In de eerste helft waren het 
vooral de keepster die een be
langrijke rol speelden. De ZSC
keepster Angela Schilpzand 
deed niet onder voor haar 
Amsterdamse collega. Hoewel 
Aristos telkens een voor

Winnaars met een geweldige 
score van 71,94% werden Rina 
van Tol en Mas Koekenbier, die 
de hoofdprijs uit handen van 
burgemeester Niek Meijer in 
ontvangst mochten nemen. 
Op de tweede plaats eindig
den Michiel Tromp Meesters 
en Geurt Boon met 70%, ter
wijl Marcus Been en Alwin 

Laura Koning sloeg als eer
ste slagvrouw in de 1e in
ning direct een homerun. 
Maura Renardel de Lavalette 
en Marcella Balk volgden 
met honkslagen wat een 20 
voorsprong opleverde. Het 
duurde tot 3e inning voor ZSC 
opnieuw kon scoren. Marcella 
en Martina Balk scoorden na 
een honkslag. Sylvia Koper 
ondersteunde de honklopers 
met een honkslag, waardoor 
de score opliep naar 40.

Overigens bleken zowel de 
ZSC als de OGverdediging 

Voor de eerste keer werd onder 
de deelnemers van de strand 
bridgedrive een enquête ge
houden over de genoten lunch. 
Het nieuwe jaarrondpaviljoen 
De Haven van Zandvoort gaf 
meteen hun visitekaartje af 
en werd overtuigend het best 
gewaardeerd. Op een sterke 
tweede plaats kwam Club 
Nautique uit de bus. De derde 
plek in deze top 3 werd gedeeld 
door Paviljoen Jeroen en strand
paviljoen Kerkman.

Tijdens de open dag krijgt u 
uitleg en een kijkje achter de 
schermen van een moderne 
stal/manege en mag u van 
nabij kennismaken met het 
paard. Wilt u ook eens ervaren, 
hoe het voelt op een paarden

sprong nam wist ZSC tot aan 
de rust telkens de score weer 
gelijk te trekken waardoor de 
ruststand 88 was.

In de tweede helft een zelfde 
beeld, maar nu was de in

Raaijman met 67,21% de derde 
plaats bezetten. 

De Zandvoortse Sportraad 
had een fraaie prijs ter be
schikking gesteld voor het 
hoogst scorende Zandvoortse 
paar en de nog zittende voor
zitter Wim Buchel kon deze 
overhandigen aan een ver

goed op dreef, wat geïllu
streerd werd door het feit dat 
gasten in de eerste vier in
nings niet scoorde en slechts 
twee honkslagen produceerde 
op  het werpen van Wilma 
van Riemsdijk (3x3slag  0x4
wijd en 13 honkslagen tegen). 
Pas in de 5e inning kreeg de 
Haarlemse slagploeg vat op de 
worpen van de ZSCwerpster. 
Zes honkslagen en een veld
fout leverden vier runs op en 
brachten de spanning terug 
in de wedstrijd, 44. Het ant
woord van ZSC kwam direct 
in de gelijkmakende slag

rug te zitten? Nou, dan kan dat 
tijdens de open dag, uiteraard 
onder deskundige begeleiding. 
Gaat u ook eens kijken naar al
lerlei demonstraties en zie met 
hoeveel plezier de ruiters met 
hun paarden aan het werk zijn.

handbal bridge

softbal

paardensport

vloed van de arbitrage zeer 
groot. Zo kreeg de thuisclub 
vier strafworpen tegen ZSC 
slechts een. Dat gaf vooral in 
de slotfase de doorslag waar 
door de twee nederlaag in 
de nog prille veldcompetitie 
met 1614 niet kon worden 
ontlopen. De Zandvoortse 
doelpunten kwamen op 
naam van Romena Daniëls 
(4), Martina Balk (3), Lucia 
v.d. Drift, Charissa en Laura 
Koning ieder 2. Daphina van 
Rhee maakte 1 doelpunt.

raste Ab en Caroline van der 
Moolen, die op het laatste 
moment als reservepaar zijn 
ingevallen.

Het vele publiek heeft voor 
aanvang van de prijsuitrei
king genoten van een royaal 
uitgevallen optreden door 
het Zandvoorts Mannenkoor. 
De Stichting Zandvoortse 
Bridgeactiviteiten (SZBA) 
heeft dit jaar, naast een rol
stoel voor de Zonnebloem, een 
bedrag van € 1000 toegekend 
aan dit koor voor de aanschaf 
van een nieuwe zomeroutfit. 
Als dank hebben de heren uit 
volle borst het bridgefeest op
geluisterd. 

De ochtendbezoekers van De 
Haven van Zandvoort kre
gen onverwachts nog iets 
heel bijzonders voorgescho
teld. Midden tussen de vele 
strandbezoekers wandelde op 
zijn dooie akkertje een jonge 
vos, die iets lekkers probeer
de te scoren. Een zeer apart 
schouwspel!

beurt. Renardel de Lavaltte 
en Marcella Balk sloegen een 
honkslag. Omdat Martina 
Balk en Sylvia Koper dat ook 
deden, nam ZSC opnieuw een 
voorsprong 64. Onze Gezellen 
probeerde in de 6e en laatste 
inning nog terug te komen. 
Verder dan vier honkslagen, 
die 1 run opleverde, kwamen 
ze echter niet, 65. ZSC liet er 
in de gelijkmakende slagbeurt 
geen gras overgroeien. Terry 
van Riemsdijk, Laura Koning 
en Marcella Balk sloegen een 
honkslag. Met behulp van een 
honkslag van Martina Balk 
kwam de eindstand op 95. 
Marcella Balk had met een 
slaggemiddelde van 1.000 
(4 uit 4) een perfecte avond. 
Tweelingzus Martina kwam 
tot 3 uit 4.

Op de Open Dag is er heel 
wat te zien. Zo is er een vol
tigedemonstratie, waarbij 
acrobatiek op het paard door 
de kinderen getoond wordt, 
een dressuurdemonstratie, 
een leuke ponyvoetbalwed
strijd, een carrousel waarbij 
12 ruiters op muziek een dres
suurproef rijden; ‘paarden
fluisteren’ en nog veel meer. 
De hele dag draait dus om 
het paard of de pony. Kortom 
er is voor elk wat wils. Maak 
er een heerlijke middag van 
en neem uw kinderen mee. 
U bent van harte welkom.. 
De open dag begint om 
12.00 uur en de toegang is 
gratis. Stal de Naaldenhof, 
Zuidlaan 51 in Bentveld, tel. 
023–5243959.
Meer informatie over stal De 
Naaldenhof vindt u op www.
staldenaaldenhof.nl.
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Boom Strandpaviljoen 11
Café Oomstee
Cense en van Lingen
Circus Zandvoort
Club Nautique
Dansschool Rob Dolderman
Dorsman Assurantiën
Grand Café Restaurant XL
Greeven, Makelaardij o.g.
Groenestein & Schouten
 Fin. diensten
Harocamo 
Hugoos
Kings and Queens

Accountantskantoor 
 Huppelschoten
Administratiekantoor 
 K. Willemse
Albatros
Algemene uitvaartbegeleiding 
 Zandvoort
Autobedrijf KariMo
Autobedrijf Zandvoort 
Banana Moon
Beach Club Tien
Beauty Balance by Sheila
Bloemsierkunst 
 Jef & Henk Bluijs

adverteerders
P. van Kleeff
Pluspunt
Sea Optiek
Sentinel Alarm b.v.
Shanna's Shoe 
 Repair & Leatherwear
Studio 118 Dance
Uitvaartcentrum Haarlem
Van Aacken Glaszettersbedrijf
Versteege's IJzerhandel
V.o.f. Cocarde
Wapen van Zandvoort, 
 eten en drinken…
Weenink, huisarts

voetbal golf

Eerste punt voor SV Zandvoort De jarige Kennemer Golf & Country Club 
is ‘Committed to Green’Het eerste elftal van SV Zandvoort heeft de eerste competitiewedstrijd van dit sei-

zoen met een gelijkspel afgesloten. Hoewel de beste kansen voor Zandvoort waren 
was Castricum het meest in balbezit. Maar uiteindelijk werd er niet gescoord in deze 
wedstrijd.

De Kennemer Gof & Country Club, die dit jaar 100 jaar be-
staat, heeft ‘cum laude’ het certificaat Committed to Green 
gekregen. Op de Algemene Ledenvergadering van 3 juni 
2010 heeft Ronald Pfeiffer, president van de Nederlandse 
Golf Federatie, het bijbehorende diploma uitgereikt. 

Aanvoerder Remko Ronday in actie Hoofd greenkeeper Dick Vastenhouw (l) kreeg een kopie  
van de award van voorzitter Hans Bosch

Zandvoort begon zwaar 
gehandicapt aan de ‘klus’ 
Castricum. Niet minder 
dan elf spelers van de tota
le selectie waren of gebles
seerd of door bijvoorbeeld 
vakantie niet in staat om 
in deze eerste wedstrijd 
in Castricum te acteren. 
Daarom moest trainer/
coach Pieter Keur diverse 
spelers uit het tweede elf
tal halen dat daardoor ook 
in de problemen geraakte 
en een beroep moest doen 
op een aantal spelers uit 
het vijfde elftal van SV 
Zandvoort. Geen perfecte 
seizoenstart derhalve voor 
beide elftallen.

Het eerste kwartier was dui
delijk voor onze plaatsgeno
ten. Al in de eerste vijf minu
ten kreeg Zandvoort twee 
dotten van kansen maar 
pure pech zorgde voor geen 
doelpunten. De scheids
rechter had Zandvoort al 
na drie minuten een pe
nalty kunnen toekennen 
toen een speler van de te
genpartij de bal in het straf
schopgebied met de arm 
bespeelde. De leidsman kon 
waarschijnlijk de plaats van 
de overtreding niet goed 
bepalen en legde het leer 
net buiten het zestien

Committed to Green (CtG) 
is een internationaal pro
gramma dat speciaal voor 
beheerders van golfbanen is 
ontwikkeld voor het beheer, 
het ontwikkelen van de na
tuur en bij het milieubewust 
onderhouden van de betref
fende baan. Vorige week 
kreeg burgemeester Niek 
Meijer het rapport overhan
digd door een blije voorzitter 
Hans Bosch.
 
Zo’n 2,5 jaar na de vorming 
van de commissie CtG is de 
Kennemer erin geslaagd te 
voldoen aan de vele zeer pre
cieze criteria en doelstellin
gen wat betreft baanbeheer, 
baanonderhoud en natuur
beheer. Het CtGcertificaat 
geldt telkens voor drie jaren, 
waarna de club opnieuw 

metergebied. Een mooie 
‘kromme’ bal van routinier 
John Keur werd knap door 
de goalie van Castricum 
gestopt. Even later kreeg Ivo 
Hoppe een grote kans maar 
hield alleen voor de keeper 
even in, waardoor de kans 
was verdwenen. Het laat
ste half uur van de eerste 
helft was voor de gasthe
ren maar de Zandvoortse 
verdediging, die al in de 
38e minuut Ronald Kaales 
moest missen door een en
kelblessure, hield met pijn 
en moeite stand. Keeper Boy 
de Vet hield de nul toen vlak 
voor de thee de bal hard in 
de verre hoek werd gekopt, 
hij kon hem net met de vin
gertoppen wegtikken.

Het begin van de tweede 
helft bracht ook veel ge
vaarlijke situaties voor het 
doel van De Vet. Met name 
de lengte van spits Raoul v.d. 
Wel werd veel door de bui
tenspelers van de thuisclub 
gezocht. V.d. Wel werd ech
ter fanatiek verdedigd en 
kon niet meer dan een paar 
zachte kopballen richting 
De Vet geven. Zandvoort 
probeerde wel aanvallend 
te gaan spelen maar de 
bal werd niet goed in de 
ploeg gehouden en acties 

moet aantonen dat de ge
stelde doelen op uiteenlo
pende terreinen zijn behaald. 
Dat wordt dus hard werken 
voor de greenkeepers onder 
leiding van hoofd greenkee
per Dick Vastenhouw. Zo zal 
er regelmatig moeten wor
den geïnventariseerd hoe het 
staat met de fauna en flora 
op de baan. Er zal worden ge
let op de vergrassing en op 
een eventuele toename van 
ongewenste duindoorns. Er 
moet worden gekeken of er 
plant en diersoorten zijn 
bijgekomen, of dat onver
hoopt een afname is te con
stateren. De kwaliteit van het 
water moet worden gecon
troleerd, maar ook het ver
bruik moet aan de gestelde 
normen voldoen. Acties uit 
het  Milieuzorgplan moeten 

voor het doel van Marius 
Jansen waren slechts spo
radisch op te tekenen. Als 
er op basis van de laatste 
tien minuten een winnaar 
zou mogen zijn, dan zou 
het Zandvoort moeten zijn. 
Michael Kuijl was dicht bij 
een doelpunt maar V.d Wel 
verrichte een wonderbaar
lijke redding waardoor een 
puntendeling een feit was. 
Keur na afloop: “We hadden 
hier kunnen winnen maar 
gezien de voorbereiding ben 
ik toch wel tevreden met dit 
punt.” Het tweede elftal, dat 
naar Nieuwegein moest, 
was dermate verzwakt door 
de problemen met de afwe
zige selectiespelers dat met 
grote cijfers van Geinoord 
werd verloren. Het team van 
coach Jan v.d. Leden verloor 
kansloos met 63. 

Komende zaterdag om 14.30 
uur speelt het eerste elftal 
tegen Monnickendam, dat 
zaterdag met 10 AFC de 
baas was.

Overige uitslagen 2e klas
se A: Aalsmeer – TOB: 20; 
Amstelveen – Hellas: 20; 
DVVA – ZOB: 11; Haarlem/
Kennemerland – Jong 
Hercules: 12 en Overbos – 
Voorland: 42. 

worden uitgevoerd. Omgang 
met en beheer van bestrij
dingsmiddelen is daarvan 
natuurlijk een belangrijk 
aspect, met daarnaast het 
beheer en de scheiding van 
afvalstoffen.

“Committed to Green zal het 
beleid van onze club blijven 
bepalen, want eenmaal CtG, 
altijd CtG, als je als club je 
verantwoordelijkheid neemt 
op dit gebied. En dat is het 
voornemen van het vorige 
en het huidige bestuur”, al
dus Bosch. De baan is prach
tig en uitdagend, behoort tot 
de honderd mooiste banen 
van Europa en tot de veertig 
mooiste linksbanen in de 
wereld. De verplichting die 
de Kennemer op zich heeft 
genomen betreft in belang
rijke mate tevens het feit dat 
zij deel uitmaken van een zo
genaamd dynamisch duin
landschap en van het zee
dorpenlandschap, met zijn 
oude geschiedenis en zijn 
enorme biodiversiteit. Maar 
deze verplichting geldt ook 
voor de buren, het Nationaal 
Park Zuid Kennemerland, 
de Amsterdamse Water
lei ding duinen en PWN, die 
deel uitmaken van Natura 
2000gebied. Inmiddels is 
CtG opgegaan in de Golf 
Environment Organisation 
(GEO). Dit is een internatio
nale ‘nonprofit organisatie, 
met als doelstelling het be
vorderen van de economi
sche, de sociale en de milieu
voordelen van golf.
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Meer dan 325 bezoekers hadden in het weekend ‘de smaak van het water’ goed te pak-
ken. De Stichting Behoud Zandvoort Cultureel Erfgoed (BZCE) kijkt tevreden terug op 
drie succesvolle dagen. De informatieve tentoonstelling in het Zandvoorts Museum, met 
oude foto’s over de Zandvoortse watervoorziening en het water- en vuurwinkeltje wat 
als decor bij een toneelstuk van de Folklorevereniging de Wurf werd gebruikt, riep bij de 
bezoekers veel herinneringen op.

Dit jaar had de organisatie 
voor het eerst de scholen 
aangeschreven om kennis te 
maken met de historie van 
Zandvoort. Van twee van de 
zeven basisscholen konden 
ruim 100 leerlingen met ei-
gen ogen zien en ervaren 
hoe water uit de grond werd 

gehaald. De kinderen maak-
ten onder deskundige leiding 
kennis met de geschiedenis 
van de Zandvoortse water-
voorziening. Zo moesten ze 
ook uit 21 soorten water de  
tien goede soorten kiezen 
die in glazen vazen stonden. 
Dat was best een lastige op-
dracht, vooral omdat de gla-
zen waren afgedekt en de 
soorten water zoals hemel-
water, vuurwater ( jenever), 
suikerwater en pompwater 

qua kleur veel op elkaar leken. 
Na een tekening over water 
was het tijd voor het water- 
en vuurwinkeltje. Met grote 
verbazing keken de kinderen 
hun ogen uit hoe het vroeger 
allemaal ging. “Kan je hier ook 
Ipod’s kopen?”, was een van 
de meest fantastische vragen. 
In klederdracht gaven de da-
mes en heren van de Wurf 
uitleg, om vervolgens met ie-
dereen naar de (replica) pomp 
te lopen in het Gasthuishofje.

Courant 
Zandvoortse 

5 22117Actueel Actueel Cultuur Sport
Zandvoortse
strand wordt
schoner

Kunstfestijn
trekt veel
bekijks

Deborah J. Carter
opent nieuw
jazzseizoen

Talent wint
jeugdtoernooi
jeu de boules

6e jaargang • week 37
16 september 2010
Het wekelijkse nieuwsblad 

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

De Mannetjes
Monumentendag:
De tijd stond stil

‘Ja, en het verkeer op de 
noordboulevard ook’

Heb jij ook een mening over de parkeernota? 
Ga dan naar www.zandvoort.nl en laat van je horen!

De toekomst van het Wim Gertenbach College is voor-
lopig veiliggesteld. Het college van B&W en het College 
van Bestuur (CvB) van de Dunamare Onderwijs Groep 
zijn tot overeenstemming gekomen over de voorwaar-
den die daaraan verbonden zijn. Dit werd woensdagoch-
tend bekend gemaakt.

De enige voorwaarde die het 
CvB van Dunamare stelt is 
dat de school zich financieel 
zelf kan bedruipen. Daarvoor 
moet de verordening die zegt 
dat Dunamare gegarandeerd 
15 jaar middelbaar onderwijs 
in Zandvoort zal verzorgen 
buiten werking worden ge-
steld. Met deze boodschap 
kan wethouder Onderwijs 
Gert Toonen goed leven. Hij 
zal de raad dit voorstellen, 
want die heeft in feite het 
laatste woord. “Zodra dat ge-

beurd is, zullen wij ons sterk 
maken om binnen afzienbare 
tijd een nieuw schoolgebouw 
neer te zetten”, aldus Toonen 
in een verklaring. Hij hield 
wel een slag om de arm voor 
wat betreft een datum want 
voordat de sloop en nieuw-
bouw van zowel de school 
als het Huis in de Duinen een 
feit zijn, zal er nog wel wat 
water door de Rijn stromen.

Gertenbach blijft toch

Leden van De Wurf laten kinderen kennismaken met de vroeger veel gebruikte waterpomp

Cadeau
Belofte maakt schuld vond 
wethouder Gert Toonen. Hij 
overhandigde zaterdagmid-
dag het bestuur van BZCE 
een schilderij met een inge-
lijste afschrift van de laatste 
brief van Wim Gertenbach. 
Tijdens de onthulling op 23 
april van de herdenkingspla-
quette, aan de muur van de 
voormalige drukkerij aan de 
Achterweg, beloofde Toonen 
aan BZCE een replica van de 
brief. Na een welkomstwoord 
volgde een toast, uiteraard 
niet met wijn maar met wa-
ter, op de onderlinge samen-
werking om de Zandvoortse 
cultuur te beschermen en te 
koesteren. 

Kerk
Ook de Protestantse kerk 
ontving veel bezoekers en 
toonde de doopboeken, de 
doopvont en een doopjurk. 
Hoewel het beschermde 
dorpsgezicht hoog in het 
vaandel van de gemeente 
staat, waren onder de be-
langstellenden nauwelijks 
gemeenteraadsleden aan-
wezig. Wel hebben toeristen 
en inwoners genoten van de 
inspanning van BZCE om de 
Zandvoortse geschiedenis 
in al zijn facetten te tonen. 
Van de tentoonstelling blijft 
alleen het water- en vuur-
winkeltje voorlopig in het 
Zandvoorts Museum staan, 
de foto’s en andere mate-
rialen zijn weer opgebor-
gen. De plattegrond van de 
dorpswandeling ‘Loop naar 
de pomp’ is nog te verkrijgen 
bij het Zandvoorts Museum 
en de VVV Zandvoort. 

De tijd stond stil tijdens de Open Monumentendag

Auto Strijder
Zandvoort

www.autostrijder.nl

SCOOTMOBIELEN
ook met PGB (persoonsgebonden budget)

023 - 5 735 735
4-wielfietsen

BETER MOBIEL, Max Planckstraat 44
Zondag 19 september 2010
Laureaten Prinses Christina 

Concours
Locatie: Protestantse kerk, 
Kerkplein 1
Aanvang: 15.00 uur 
(kerk open: 14.30 uur)
Toegang: gratis 

www.classicconcerts.nl

De hoofdrolspelers Albert Strijker en Gert Toonen

vervolg op pagina 3
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  het hele jaar geopend 
Een unieke locatie voor bedrijfsbijeenkomsten, trouwen, 

recepties en andere feesten. Voor reserveringen bel: 
023 -  571 57 07

Kijk ook eens op www.clubnautique.nl

waterstandenfamilieberichten

Iets te (ver)kopen?

Plaats een Zandkorrel

Zie pagina 10

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

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

023 -7515 666
Gevestigd in Zandvoort

Evert H. Schweitzer
Voor een stijlvolle en verzorgde uitvaart

Dag en nacht bereikbaar

Algemene Uitvaartbegeleiding Zandvoort

UITVAARTZORGCENTRUM ZANDVOORT
Tollensstraat 67, 2041 PR  Zandvoort.

Telefoon (023) 571 32 78.
www.uzn-nederland.nl

UITVAARTCENTRUM HAARLEM
Parklaan 36, 2011 KW  Haarlem.

Telefoon (023) 532 87 50.
www.uitvaartcentrumhaarlem.nl

Sinds 1992
uw uitvaartondernemer in Zandvoort.
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Iedere dag geopend voor ontbijt, lunch en diner

Geniet er van
zo lang het nog kan

023-5713200
www.beachclubtien.nl
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Diepbedroefd, maar dankbaar voor wat zij voor ons heeft
betekend, delen wij u mede dat toch nog onverwacht van ons
is heengegaan onze lieve moeder, grootmoeder en overgroot-
moeder

Anna Margaretha Sloof - Schut

7 augustus 1916                                   10 september 2010

weduwe van Willem Sloof

Amstelveen: René Sloof

Amsterdam: Emma Yvon Sloof

Christy en Jochem
Philline

Mark en Francine

De crematie vindt plaats op donderdag 16 september om 13.30
uur in het crematorium Westerveld, Duin en Kruidberger-
weg 2-6 te Driehuis (Velsen).

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

Correspondentie-adres: E.Y. Sloof, Postbus 313, 2100 AH
Heemstede

“De liefde vergaat nimmer meer”
1 Korinthiërs 13:18

Zandvoort

SpotlightS
Andries, 
47 jaar later 
en nog steeds even lief!

Gefeliciteerd met je 

50ste verjaardag 
en veel plezier op de route 66.

Dikke kus, Anja

Beste mensen van de gemeente,

Donderdag 2 september is voor ons, van OOK Samen 
dagbesteding, een onvergetelijke dag geworden. 

De begeleiding was voortreffelijk, zowel de bustocht 
als de prachtige bootreis was echt om nooit te 
vergeten. De lunch was echt fantastisch en ook 
het vogelpark was heel erg de moeite waard. 

Wij willen jullie allemaal bedanken 
voor deze onvergetelijke dag.

De dames van OOK Samen van de donderdag

† Zandvoort,
14 september 2010

Overrompeld, geschokt en verslagen delen wij u mede dat ge-
heel onverwachts is ontvallen onze allerliefste moeder, Corrie, 
oma en overgrootmoeder

Corrie Stubbe
op de leeftijd van 75 jaar

Geert en Nelleke
 Shiela en Jaimy
Sacko en Els
 Jelle en Annefloor
Femke en Gerard

Correspondentieadres:
Femke Dijkema
Koninginneweg 24
2042 NL Zandvoort

Iedereen die wij niet hebben kunnen bereiken, 
nodigen wij hiermee uit afscheid van Corrie te nemen in 
Uitvaartzorgcentrum Zandvoort, Tollensstraat 67, 
op maandag 20 september van 19.00 tot 20.00 uur. 
Mama wordt gecremeerd in Crematorium Westerveld, 
Duin en Kruidberg 2-6, op dinsdag 21 september 10.30 uur. 
Daarna is er gelegenheid van 12.00 tot 14.00 uur om na te 
praten in café-restaurant Het Eindpunt, 
Bloemendaal aan Zee.
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Duitser onwel
politiebericht

Een 30-jarige Duitser werd in 
de nacht van vrijdag op zater-
dag vanaf de Boulevard Paulus 
Loot met de ambulance naar 

Dit weekend was ik op bezoek 
in het Zandvoorts Museum. 
Even een stukje cultuur op-
snuiven. Als ik dan het pas 
ingerichte water- en vuur-
winkeltje zie moet ik toch wel 
aan vroeger denken. Wie niet 
van mijn generatie! Voor mijn 
moeder was het belangrijk 
dat ik “nuttige” dingen leerde. 
De huishoudschool, daar ging 
ik heen. We leerden er koken, 
handwerken, wassen en strij-
ken! Hoewel we na de oorlog 
allang elektra hadden, moes-
ten we ook leren strijken met 
ijzeren bouten. Die werden ver-
warmd op een gloeiend hete, 
ijzeren plaat. Grote onzin, want 
ook deze plaat werd elektrisch 
verwarmd! Een geploeter was 
het. Die dingen waren in een 
mum van tijd weer koud. De 
overhemden en theedoeken 
moesten we opvouwen met 
een houten maatplankje. Het 
zag er wel keurig uit. Nog 
steeds weet ik een handige 
manier om een overhemd op 
te vouwen zodat hij niet uit el-
kaar valt (zonder natuurlijk zo’n 
stom plankje te gebruiken). 
Een plooimachientje zag ik in 
de stijlkamer staan. Daarmee 
werden ribbels gemaakt in een 
gesteven stuk kant, om weer 
als een kapje op het hoofd ge-
prutst te worden. In het win-
keltje vol nostalgische punt-
zakken en gewichten waren 
ook koffiebonen. Weet je dat 
heel veel kinderen nog nooit 
koffiebonen hebben gezien? Ja, 
die bonen moet je malen. “En 
dan krijg je zeker koffiepads 
voor de Senseo”, zei een wijs-
neusje. Filterzakjes om gema-
len koffie in te doen? Nooit van 
gehoord. “Dit was een soort su-
permarkt”, legde Freek uit. “En 
kon je er ook Ipods kopen?” De 
moderne jeugd heeft er geen 
idee van wat er zo’n 200 jaar 
geleden gebeurde. Daarom 
is het zo leuk om met kind/
kleinkind een bezoek aan het 
museum te brengen. Want 
zonder verleden is er 
geen heden. En geen 
toekomst. Dat heb ik 
met deze cultuurdagen 
geleerd. Laten we dat 
niet vergeten.

Water en vuur
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burgerlijke stand

Help mee en steun de NSGK

Wegdek noordboulevard 
in erbarmelijke staat

De Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind zet zich in voor kinderen en jonge-
ren met een handicap. En daar is uw hulp bij nodig. Steun de stichting en wordt collectant. 
Van 15 tot en met 20 november vindt voor de 9e keer de landelijke collecte plaats.

De rijbaan richting Zandvoort van de boulevard Barnaart, 
de noordboulevard, is in een dermate slechte staat dat de 
politie per direct de baan heeft afgesloten. Flinke gaten 
zijn er in het wegdek gekomen en sinds vorige week doet 
de provincie, als wegbeheerder, in samenwerking met de 
gemeente Zandvoort en de politie onderzoek naar de oor-
zaak. Tevens worden de onregelmatigheden door de pro-
vincie verholpen.

Afgelopen jaar werd in Zand-
voort dankzij enthousiaste 
collectanten en winkeliers een 
bedrag van ruim € 2.100 opge-

Het verkeer vanuit Bloem-
endaal gaat nu over de oos-
telijke weghelft en het ver-
keer vanuit Zandvoort wordt 
via de busbaan gedirigeerd. 
Dit houdt wel in dat de 
Zandvoorters die een visje of 
een patatje willen halen bij de 

Het een en ander is het gevolg 
van het gesprek van vorige 
week woensdag tussen de 
beide hoofdrolspelers, Albert 
Strijker van Dunamare en 
Gert Toonen van gemeente 
Zandvoort. Tijdens dit overleg 
zijn knopen doorgehakt waar-
door het Wim Gertenbach 
College een mooie toekomst 
tegemoet kan zien. “Wat het 
Wim Gertenbach College 
nodig heeft is een leerlingen 
aantal van circa 200. Dan zijn 

Het wegdek is op veel plaatsen verzakt en zit vol kuilen

4 september - 10 september 2010

Geboren:
Timothy, zoon van: Bergman, Jenny Maria.

Getrouwd:
Spit, Leon en: Rösch, Nicole Christine.
Dieker, Remko Willem en: Kamentz, Simone Monika.
Spoelstra, Harm en: Renes, Susanne.
Smiers, Thomas Bartholus en: van Holstein, Suzanne Ida Maria. 
Jongerius, Cornelis Johannes en: Sae-Lim, Methaporn.
Hogenbirk, Evert en: van Wees, Jannie.
Keur, Frederik en: Sap, Cindarella.
de Beijer, Pepijn en: van ’t Schip, Stephanie.
Berndsen, Edwin en: Kreijger, Sandra.

Overleden :
Omvlee geb. Beers, Maria, oud 89 jaar.
Koop geb. Wilpshaar, Aaltje Harmina, oud 62 jaar.
Opdam geb. Kroone, Jacoba Maria, oud 91 jaar.
Determann geb. Schaap, Anna Maria Clazina, oud 88 jaar.
Smits geb. Landsman, Jacoba Adriana, oud 87 jaar.

haald. Het zou geweldig zijn 
als dat bedrag dit jaar over-
troffen kan worden! Daarvoor 
is uw steun als collectant hard 

diverse verkooppunten eerst 
naar Bloemendaal moeten rij-
den, daar moeten keren om 
vervolgens naar het punt te 
kunnen rijden waar ze naar-
toe willen. “Dat is voorlopig 
het geval maar de veiligheid 
gaat voor”, zegt Arlan Berg 

van Kroon Vis, die net als zijn 
collega’s nu ook eerst naar 
Bloemendaal moet rijden om 
zijn standplaats te bereiken.

Vermoed wordt dat de klin-
kers, die vanwege estheti-
sche redenen zijn gebruikt, te 
zwak zijn voor het vele zware 
verkeer dat dagelijks over de 
weg rijdt. Echter kon dat op 
dit moment nog niet beves-
tigd worden. 

De provincie is nu bezig om 
op zo kort mogelijke termijn 
het wegdek te repareren. 
Geprobeerd wordt dit morgen 
voor elkaar te krijgen met een 
uitloop naar komende maan-
dag. Momenteel wordt er tus-
sen 09.00 en 15.00 uur aan de 
weghelft gewerkt zodat men 
buiten deze tijden gewoon 
van de weg gebruik kan ma-
ken. Er zijn geen reserveklin-
kers voorhanden, dus worden 
er andere klinkers gebruikt. 
Het zijn niet exact dezelfde 
type stenen, maar volgens de 
wegbeheerder lijken ze wel 
sterk op de originele waar-
door er bijna geen verschil is.

het ziekenhuis gebracht. De 
man had na gebruik van soft-
drugs en alcohol ernstige ge-
zondheidsproblemen.

vervolg - pagina 1   Gertenbach blijft toch

ze volledig levensvatbaar. Met 
een nieuw schoolgebouw op 
een mooie zichtlocatie zal dat 
niet zo moeilijk zijn”, aldus 
Strijker.

Het gebouw van het Wim 
Gertenbach College is niet 
meer van deze tijd, dat consta-
teert Toonen ook. Hij is dan ook 
verheugd dat hij nog tijdens 
deze raadsperiode, na vier jaar 
van gesprekken, eindelijk ver-
der kan gaan met de al verge-

vorderde plannen. Zoals de bal 
twee weken geleden nog bij 
het CvB van Dunamare lag, ligt 
die nu bij de gemeenteraad. 
De kosten voor de nieuw-
bouw komen voor rekening 
van de gemeente Zandvoort 
en de kosten voor de inrich-
ting van de nieuwe school 
zijn voor Dunamare. Laat de 
Zandvoortse politiek unaniem 
achter een juiste beslissing 
staan. Het Wim Gertenbach 
College hoort bij Zandvoort!

nodig. Bel Maurice Bracco 
Gartner op 06-22574663 als 
u uw steentje wilt bijdragen 
aan deze collecte.

Protestantse gem. Zandvoort
10.00 uur ds.mr. J.W. Verwijs
www.kerkzandvoort.nl

RK Parochie St. Agatha
10.30 uur Pastor D. Duijves
www.aap-parochies.nl

RK Parochie Antonius & Paulus
10.30 uur Mevr. C. van Ogtrop

kerkdiensten - a.s. zondag 
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Wekelijks de krant lezen op internet?
surf naar www.zandvoortsecourant.nl

Dierenartsenpraktijk

Mevr. A.C. Dekker - Lukkassen

Spreekuur: ma. t/m vr. 13.00 - 14.00 uur
 ma.- wo.- vr. avond 19.00 - 20.00 uur
 en volgens afspraak

Lijsterstraat 7  -  2042 CH Zandvoort  -  Tel. (023) 571 58 47

Strandpaviljoen Boom 11
te Zandvoort
Tel.023-5717580

Op onze ouderwetse manier
Goulashsoep - 3 soorten vlees - Palacinka of

Vissoep - Zeebaarsfilet - Palacinka 

€10,50
Als brunch, lunch of diner. De gehele week door.

Vrijdag 24 september is de laatste dag.
Tot volgend jaar, fam. Boom

Passage 2-4  Zandvoort
Tel.: 023-5716785

direzione: 
Alfredo Caramante

Uitvaartverzekering
Snel en eenvoudig te regelen

DORSMAN.NL OF 023-5714534

Eervol ontslag

Na ruim 33 jaar als gerechtsdeurwaarder werk-
zaam te zijn geweest in de standplaatsen Haarlem, 
Amsterdam, Zaandam, Den Helder en Alkmaar, is 
door Hare Majesteit de Koningin bij Koninklijk 
Besluit van 12 augustus 2010 aan Pieter van der Mije,  
wonende te Zandvoort, eervol ontslag verleend 
uit het ambt van gerechtsdeurwaarder, zulks met  
ingang van 1 oktober 2010.

Postbussen van postkantoor naar Bruna
De postbussen die normaal gesproken in de kleine ruimte 
van het postkantoor geleegd konden worden, zijn per af-
gelopen woensdag verhuisd naar Bruna Balkenende aan 
de Grote Krocht.

Nieuwe postbusruimte in de Bruna

Het is een landelijke trend 
dat de Bruna-winkels de 
taken van de TNT vesti-
gingen overnemen. Ook 
in Zandvoort zal het post-
kantoor van de landelijke 
postbezorgingsinstantie op 
korte termijn gaan verdwij-
nen. Een projectontwikke-
laar heeft het pand aan de 
Louis Davidsstraat gekocht 
en zal het, in het kader van 
ontwikkeling van het Louis 
Davids Carré, verder gaan 
ontwikkelen. Personen 
en bedrijven die voor hun 
dagelijkse post afhanke-
lijk zijn van een postbus, 
moeten dus voortaan naar 
Bruna Balkenende om hun 
postbus te kunnen legen.

MOTORRIJSCHOOL GOEDE

www.goede-rijschool.nl

• In Zandvoort opstappen.

• Spoedopleidingen.

• Ook bromfietsexamens.

023 5714420
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Het gemeentelijk wijkspreekuur is er voor iedereen die iets wil 
vragen, vertellen of bespreken over het beheer van de open-
bare ruimte. Denk aan het onderhoud van de bestrating, het 
groen, de afvalbakken, speelplekken, straatverlichting, etce-
tera.

Op donderdag 24 september kunt u van 19.00 tot 20.00 uur 
terecht in het Gemeenschapshuis, Louis Davidsstraat 17. Stel 
uw vraag of vertel wat u opvalt. 
U hoeft vooraf geen afspraak te maken. De koffie staat klaar!

ZANDVOORT SCHOON!? gaat de wijk in

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)

bladzijde 18 ondermeer “De 
zeldzaamheid wordt 
door de Gemeente 
onderkend want in 
1999 kreeg de to-
ren de status 
van gemeente-
lijk monument. 
De Nederlandse 
Water toren Stich-

ting heeft verklaard dat 
deze toren een rijksmo-
nument waardig is, maar 
tot op heden is dat nog 
niet gebeurd. De toren 
is in handen van een ont-
wikkelaar en de toekomst 
is onzeker. Herbestemmen 
van watertorens is geen 
eenvoudige opdracht, zo 
ook in Zandvoort. Wat een 
gemeentebestuur op de 
monumentenlijst zet, kan 
dezelfde gemeente er blijk-
baar ook zo weer afhalen als 
de omstandigheden daartoe 
nopen! Het is daarom dat de 
commissie behoud van dit 
voor Zandvoort sterk beeld-
bepalende element grote 
aandacht geeft.” Het jaar-
verslag is in te zien op www.
heemschut.nl   

Plantekening
Voor de Kunst Biënnale heb-
ben Jeanne van Heeswijk 
en Francois Lombarts de 
laatste maand niet stil ge-
zeten. Ze onderzochten met 
hun atelier Buro Boulevard 
alle plannen die voor het 
Van Fenemaplein waren 
ontwikkeld en vroegen aan 
toeristen en bewoners hun 
mening. Aansluitend keken 
zij naar het dagelijkse en het 
gewenste gebruik van het 
plein. Drie weken lang wordt 
op het Van Fennemaplein 
door een team van straat-
tekenaars gewerkt aan een 
plantekening van 27 x 50 
meter. Zo zal er een beeld 
ontstaan van wat het plein 
en de boulevard had kunnen 
zijn. Vanaf 11 september is de 

plantekening, die het gehe-
le plein beslaat, langzaam 
maar zeker zichtbaar. 

Huwelijksaanzoek

Tijdens de 3e editie van het 
Kunstfestijn in het muziek-
paviljoen afgelopen zondag 
was er niet alleen applaus 
voor winnares Mar-cy, 
maar ook voor de vriendin 
van Roy van Buuringen. 
De organisator van het 
Kunstfestijn vroeg ten over-
staan van alle aanwezigen 
zijn geliefde ten huwelijk 
en gaf haar heel roman-
tisch een roos. De overeen-
komst werd bezegeld met 
een kus, champagne en 
een generale repetitie bo-
ven op het bordes van het 
raadhuis. Wanneer het hu-
welijk zal plaatsvinden wist 
de kersverse bruid ons niet 
te vertellen. 

Vogels in de duinen
Op 23 september is er bij bi-
bliotheek De Duinrand een 
lezing met mooie foto’s en 
geluiden over de vogels die 
leven in de duinen. Veel in-
formatie over welke vogels 
er leven in de duinen, hoe je 
ze herkent en hoe ze zingen. 
Hoe gaat het eigenlijk met 
de vogels van het duin, wel-
ke zijn verdwenen en welke 
doen het goed? Johan Stuart 
van de Vogelwerkgroep 
Zuid-Kennemerland pro-
beert op alle vragen ant-
woord te geven. Gratis en-
tree maar meldt u zich wel 
even van tevoren bij aan bij 
de bibliotheek.

Het is overal het zelfde

De Haarlemse bewoners 
van de Boekenrodestraat 
krijgen nieuwe klinkers in 
hun straat. Op zich is dit 
geen opzienbarend nieuws. 
Maar de straatklinkers 
waren 100 jaar oude, au-
thentieke klinkers: zoge-
naamde Walen. Die oude 
stenen geven in dit stukje 
beschermd stadsgezicht 
de straat een authentiek 
karakter. De nieuwe stenen 
zijn moderne rode klinkers. 
Het Haarlems raadslid D66 
Maaike Pippel vraagt zich 
af waar de verdwenen en 
voor de handel gewilde gele 
Waal-stenen zijn gebleven? 
Tja, dat kunnen de bewo-
ners van de straten van het 
Groene Hart in Zandvoort 
zich evenzeer afvragen. In 
hun straten lagen ook oude 
gele waaltjes die destijds 
de grensscheiding van het 
dorp aangaven. De hele wijk 
is opnieuw bestraat maar 
er zijn geen waaltjes meer 
gebruikt. Gelukkig is de be-
strating wel geel gebleven. 
Dus of je nu in Haarlem of 
in Zandvoort woont, het is 
oppassen geblazen met de 
Waaltjes. 

Bedreigd erfgoed
Maar liefst 36 pagina's telt 
het jaarverslag 2009 van 
de landelijke vereniging 
Heemschut, waarvan H.M. 
koningin Beatrix bescherm-
vrouwe van is. Op het fraai 
geïllustreerde verslag staat 
pontificaal een foto van de 
Zandvoortse watertoren. In 
het zelfde verslag staat op 

Zandvoort stijgt met stip
Zandvoort is met stip gestegen in de kwalificatie om het schoonste strand van Nederland. 
Waar onze gemeente vorig jaar nog nul sterren kreeg uit een maximum van vier, werd er 
dit jaar de volle mep toebedeeld: vier sterren dus! Een trotse burgemeester Niek Meijer 
nam dan ook glimlachend de award in ontvangst.

De gemeente Noord-Beve-
land werd vorige week 
donderdag uitgeroepen 
tot het ‘Schoonste Strand 
van Nederland 2010’. In het 
Schoonste Strandpaviljoen 
van 2010, strandpaviljoen 
Vooges in onze woonplaats, 
overhandigde ANWB-hoofd-
directeur Guido van Woer -
kom de ‘Gouden Wim pel 
2010’ aan burgemeester 
Henny van Kooten van het 
Zeeuwse Noord-Beveland. 
Gemeente Sluis (2) en 
Westland (3) kregen res-
pectievelijk de Zilveren en 
Bronzen Wimpel uitgereikt. 
Stichting Nederland Schoon 
organiseert deze verkie-
zing dit jaar voor de 8e keer. 
Zandvoort steeg dit jaar naar 
de 17e plaats met vier ster-
ren (zeer schoon) en een ge-
middeld cijfer van 4,54 uit 5 
maximaal en werd daarmee 

de snelste stijger van de 28 
deelnemende gemeenten 
met totaal 98 stranden!

Behalve winnaar Noord-
Beveland kregen nog 17 
Nederlandse kustplaatsen 
het predicaat ‘zeer schoon 
strand’. Dat zijn er 6 meer 
dan vorig jaar. Zij kregen van 
Stichting Nederland Schoon 
een viersterren-plaquette 
uitgereikt. Opvallend is dat 
Zeeuwse gemeenten zonder 
uitzondering in de lijst met 
zeer schone stranden staan. 
Daarnaast was er voor 6 
gemeenten met ‘schone 
stranden’ een driesterren-
plaquette, 4 gemeenten 
kregen geen sterren. Met een 
gemiddeld cijfer van 4,56 (de 
maximale score is 5) was de 
score hoger dan ooit.

De ANWB-inspecteurs heb-

ben deze zomer bijna 100 
Nederlandse stranden in 
twee rondes onaangekon-
digd bezocht en geïnspec-
teerd. Per ronde zijn de 
stranden zowel ’s middags 
als de daaropvolgende och-
tend beoordeeld. Het bij-
zondere in Noord-Beveland 
is dat het beheer van het 
strand in handen is van Jos 
van Halst, paviljoenhouder 
van De Banjaard. De jury is 
vol lof over zijn actieve en be-
trokken aanpak. “Wij zorgen 
voor voldoende afvalbakken 
en legen ze op tijd, zodat ze 
nooit overlopen,” aldus Van 
Halst. “Als mijn medewerkers 
zien dat er iemand rommel 
maakt op het strand, dan 
spreken ze die persoon erop 
aan. Vergeleken met een 
aantal jaar geleden veroor-
zaken strandgasten minder 
zwerfafval."

De trotse burgervaders met hun ‘Zeer schoon strand’ awards
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Wekelijks de krant lezen op internet?
surf naar www.zandvoortsecourant.nl

Haltestraat 2d    І    Zandvoort    І    T +31 (0)23 576 33 62

19 september a.s. 
bestaan we 1 jaar! 
Daarom op deze dag...

op de gehele wintercollectie!
19% korting

OPEN DAG!!
zondag 19 september  10:00 tot 17:00 uur
Manege de Baarshoeve te Zandvoort

Keesomstraat 15  (nabij dierenasiel)
023-5715894

• Demonstraties 
• Defilé               
• Ringsteken       
• Ponystappen  

• Oud Hollandse  
 spelletjes
• Springkussen                   
• Schminken                     

Thema: Ridders en Jonkvrouwen

Met o.a.:

www.beterhoren.nl

U vindt de Beter Horen specialist 
ook bij Slinger Optiek

Kom binnen voor een 

GRATIS
hoortest

Grote Krocht 20a
2042 LW Zandvoort
Tel. 0313 - 48 56 78

We hebben onze zittingstijden
uitgebreid; elke 1e en 3e dinsdag 
van de maand van 9.30 - 11.30 uur.

Indeling:
Dit penthouse is gelegen op de vierde en vijfde verdieping van een pand opgeleverd in 2008. De woning is
verdeeld over 2 verdiepingen met een  vide.  
Diversen:
Woonoppervlakte ca.  200 m², Kozijnen in aluminium, open haard, sanitair Phillippe Starck X line, keuken Arc Linea 
(design Antonio Citterio). Woonkamer en alle slaapkamers massief verlijmd eikenhout,  trap naar de 
verdieping massief eiken treden in stalen constructie, overige ruimten tegels met vloerverwarming.  
Inpandige garage met 3 ruime parkeerplaatsen, berging (20,00 m² ) . Het appartementencomplex is voorzien van 
een  ruime  personenlift.  Oplevering in  overleg.

Vraagprijs:    € 1.050.000,- K.K. 
Veel meer foto’s op onze website:  www.hollandresidence.nl

Royaal penthouse
Hogeweg 39-11, te Zandvoort

Van der Reijden Makelaardij, Passage 42-44, 2042 KV  ZANDVOORT
       T: 023-571 55 31, F: 023-571 9127   

• Centrum van Zandvoort,  gelegen aan de Hogeweg. 
• Uitzicht  aan de noordzijde op het  centrum,                                                                         

aan de zuidzijde op  de Zuidbuurt  en de zuid duinen. 
• Royaal balkon op het zuiden (14m²)

WONEN IN 
ZANDVOORT AAN ZEE !!!
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evenementen agenda

18  Korendag - Protestantse kerk

18+19 Wijzonol Trophy - Circuit Park Zandvoort 

19 Classic Concerts - Laureaten Prinses Christina 
Concours. Protestantse kerk, aanvang  15.00 uur 

19  Muziekpaviljoen - Oost-Fluor (de 14e provincie), 
 13.30 – 16.00 uur

24 Meezingavond - Het grote André Hazes 
meezingfeest. Het Wapen van Zandvoort, 
aanvang 20.30 uur. Gratis entree

25 Stads- en Dorpsomroepersconcours - Kerkplein 

25 Genealogie inloopochtend - Familiestamboom 
 uitzoeken in het Zandvoorts Museum, 
 10.00 – 13.00 uur

26  Shanty-koren - Centrum Zandvoort

26  Straatspeeldag - in Oud Noord

26 National Oldtimer Festival - Circuit Park Zandvoort 

 KunstKracht 12: Voetlicht (t/m 3 oktober 2010)

September

VVV Zandvoort: 7 dagen per week geopend!

Pluspunt dankt vrijwilligers met feest

Mar-cy wint Kunstfestijn

Bomvolle Korendag

Als bedankje was er dit jaar voor de vrijwilligers van Plus-
punt een gezellige middag met aansluitend een barbecue 
georganiseerd in het ‘Beachhouse’ van strandtent Beach 
Club Tien. De vrijwilligers, de onmisbare steunpilaren van 
menig organisatie, waren uitgenodigd voor een strand-
feest. Uit alle gelederen van de hulporganisatie waren ze 
aanwezig. Deze middag was mede mogelijk gemaakt door 
bijdragen van onder andere Holland Casino Zandvoort, 
maar deels ook door de fooien van dankbare cliënten.

Afgelopen zondag vond de 3e editie van het Kunstfestijn 
plaats in het muziekpaviljoen. Organisator Roy van Buur-
ingen kijkt terug op een mooi evenement dat past bij het 
muziekpaviljoen. Door een aantal ziekmeldingen deden 
uiteindelijk vijf deelnemers mee aan de talentenjacht. De Korendag 2010, die komende zondag in de Protestantse 

kerk zal plaatsvinden, is weer bomvol en dat wordt dus ge-
nieten. Maar liefst 23 koren uit het hele land zullen de hele 
dag en avond optreden. De entree is gratis. 

Warm buffet voor de vrijwilligers van Pluspunt | Foto: Jolanda Meier

Winnares Mar-cy

Korendag 2009 | Foto: Rob Bossink

Het Kunstfestijn, vol met 
zang en dans en zelfs pi-
ano, trok veel bekijks op het 
Raadhuisplein. Deelnemers 
waren Jiska Korver, Sven 
Duijff, Rory Mijnen, Leah 
en Richele, en Mar-cy. Zij 
werden beoordeeld door 
Jacques Jongmans, Klaas 
koper, Remy van Loon en 
Gijs van Dam, de vierkop-
pige jury die bij de beoorde-
lingen enkele bruikbare tips 
meegaf. 

Het thema van deze 4e editie 
van de Korendag is film, uit-
gekozen door het organise-
rende Zandvoortse koor The 
Beach Pop Singers. Gevraagd 
is om minstens een nummer 
uit een film ten gehore te 
brengen en waar mogelijk 
ook de kleding aan te pas-
sen. Behalve The Beach Pop 
Singers, komt ook het koor 

De jury koos rapper/zange-
res Mar-cy als opvolger van 
Project-D, de winnaar van 
vorig jaar. De tweede prijs 
ging naar zanger Sven Duijff. 
Volgens de jury moet hij iets 
meer bewegen tijdens zijn 
optreden maar dan komt 
hij er zeker. De derde prijs 
ging naar het Zandvoortse 
duo Leah en Richele. Volgens 
Klaas Koper krijgen we in de 
toekomst nog veel te horen 
van deze meisjes. 

Music All-in uit Zandvoort. 
Alle andere koren komen van 
buitenaf. Sommige zelfs van 
heel ver, zoals de Vocalgroup 
Magan uit Mechelen (L). De 
dag zal om 10.00 uur worden 
geopend door wethouder 
Cultuur Gert Toonen en om 
22.00 uur zullen The Beach 
Pop Singers de Korendag af-
sluiten.

Men kon zich opgeven voor 
een bezoek aan het Jutters-
mu-ZEE-um, een wande-
ling langs het strand of een 
tochtje met de reddings-
boot van de KNRM. Helaas 
werkte het weer niet mee. 
Er viel een miezerig regen-
tje, het waaide behoorlijk 
en de zee was tamelijk wild. 
Daardoor kon de boottocht 
niet doorgaan, maar mis-
schien komt er nog een an-
dere gelegenheid. 

Vanwege het weer werd ook 
de wandelgroep afgelast. De 
mensen die zich hiervoor 
hadden aangemeld, sloten 
zich aan bij de andere twee 
groepen. Velen kozen voor 
een bezoek aan het boot-
huis van de KNRM. Na een 
introductiefilm werd de 
groep in drieën gesplitst 
en waarna een rondleiding 
volgde. 

De andere groep ging op 
bezoek bij het Juttersmu-
ZEE-um. Menigeen was 
er nog nooit geweest en 
voor hen was het een ver-
rassende ontmoeting. Een 
zeer enthousiaste Hans 
Sandbergen legde alles over-
duidelijk uit en vertelde me-
nig anekdote. Uiteindelijk 
was er een heel kleine groep 
die niet meeging. Zij konden 
zich uitleven met wat spel-
letjes of lekker kletsen. Rond 
half zes waren nog enkele 
vrijwilligers gearriveerd en 
kwamen de groepen weer 
terug. Zij konden genieten 
van een lekker drankje en 
een hapje dat aangeboden 
werd door Beach Club Tien. 
Daarna stonden de barbe-
cuegerechten klaar, waarvan 
even later iedereen van ge-
noot. Het was een zeer ge-
slaagde en zeker ook een erg 
gewaardeerde dag.

Zoekplaatje

Het zoekplaatje van week 35 heeft deze keer weinig 
reacties opgeleverd. Slechts één persoon reageerde 
en dit was Dirk de Hoogd uit Heemskerk, werkzaam 
in Zandvoort. Hij meende in de foto de vader van zijn 
moeder te herkennen, Hendrik v/d Meije. Volgens De 
Hoogd was zijn bijnaam Hendrik de Dikke. Hendrik was 
eerst visser op een bomschuit en later werkzaam als 
duinwachter voor de familie Wüst van het gelijknamig 
Grand Hotel Wüst. Maar, hij houdt een slag om de arm, 
De Hoogd wist het niet voor 100% zeker en zoekt naar 
meer bewijsmateriaal in de vorm van fotomateriaal. Ook 
was Hendrik v/d Meije een volle neef van Kors v/d Meije. 
Mogelijk wordt dit zoekplaatje nog een keer vervolgd en 
dat zal dan zijn op de website www.oudzandvoort.nl.

door Cor Draijer

bld019853



 "Die eet je bij Thalassa"
De keuken is nog 3 weken geopend!
Voor reserveren: tel. 023-5715660

Strandpaviljoen Thalassa 18
sinds 1959

Leo Haak 
(ientje van Blankenbil)

Zandvoortse visserman 

zorgt voor de
Vangst van de dag

en:
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Succesvolle actie voor Pakistan

Haringproeven 
kreeg spannend slot

Straatspeeldag in Oud Noord

Zwemmend redden

Boeren, burgers en buitenlui

De actie van bakkerij Van Vessem & Le Patichou, voor de 
slachtoffers van de watersnoodramp in Pakistan, heeft het 
schitterende bedrag van € 27.336 opgeleverd! Samen met 
Jongerius Bakker uit Zoetermeer werd rekening gehouden 
met circa € 20.000 maar het is dus 30% meer geworden.

Het haringproeven, de actie van viskraam De Zeemeermin, 
wordt steeds grootser van opzet. Eigenaren Mandy en Pa-
trick Berg organiseren ieder jaar een proeverij om aan hun 
vaste klanten te vragen welke haring er verkocht moet 
gaan worden.

Zondag 26 september 2010 zal de jaarlijkse Straatspeeldag 
in de straten van Oud Noord worden georganiseerd. Onder-
deel daarvan is het Zandvoorts Kampioenschap Buikglijden.

Donderdagavond 23 september start weer een nieuwe 
reeks lessen zwemmend redden van de Zandvoortse Red-
dingsbrigade (ZRB). De jeugdleden leren gedurende het 
winterseizoen op een leuke manier de beginselen van het 
zwemmend redden: Hoe red ik mijzelf en hoe help ik ie-
mand anders? Er is een nieuw boekje uit over misschien wel het op één 

na oudste beroep ter wereld: de dorps- en/of stadsomroe-
per. Het boek geeft een gedetailleerd overzicht met talloze 
oude foto’s en anekdotes van het ontstaan en de geschie-
denis van de omroeper.

De Straatspeeldag, die is 
bedoeld voor alle kinderen 
uit Zandvoort, vindt zon-
dag 26 september plaats 
tussen 11.00 en 16.00 
uur in de Potgieterstraat, 
Ten Kateplantsoen en Da 
Costastraat. Er is onder an-
dere een ballenbak, een 
draaimolen, een spring-
kussen en een stormbaan. 
Daarnaast zal dit jaar de 3e 
editie van het Zandvoorts 
Kampioenschap Buikglijden 
over een 27 meter lange baan 
worden georganiseerd.

De kinderen die daaraan De actie ‘Monnikenbrood 
voor Pakistan’ viel gelijk met 
de landelijke inzamelingsac-
tie via giro 555. Deze bakkers 
doen het echter op hun ei-
genwijze manier: zij brengen 
het geld ‘persoonlijk’ naar 
een goed doel in Pakistan. De 
totale opbrengst van de ver-
koop van het ‘Monnikenbrood 
voor Pakistan’ is voor de 
slachtoffers in Pakistan. Ook 
klanten en relaties hebben 
een flinke duit in de spaarpot-
ten op de toonbank gedaan. 
“Fantastisch om te zien hoe 

Dit jaar had het onderne-
mersechtpaar maar liefst 
400 uitnodigingen verstuurd 
waarvan het overgrote deel 
ook echt naar Club Nautique 
kwam. Daarvoor hadden 
ze maar liefst 1.500 haring 
meegenomen. Het was 
dan ook een drukte van je-
welste, inclusief een ‘echte’ 
Amsterdamse volkszanger. 

Een viertal haringen, perfect 
gesneden door de medewer-
kers van het echtpaar, werd 
er gepresenteerd aan de gas-

Tijden de lesavonden wordt 
onder andere geleerd om 
te zwemmen met gewone 
kleren aan, worden verschil-
lende reddingsgrepen geoe-
fend, leer je bijvoorbeeld een 
pop of bordjes opduiken en 
verschillende manieren om 
iemand in het water veilig 
naar de kant te vervoeren. 
 
De lessen vinden plaats in 
het zwembad van Sunparks. 
Er wordt gezwommen in 

Omroeper Peter Vader, eige-
naar van het Stads om roe-
pers museum Zwolle (2009) 
is de auteur van het boek. In 
het boekwerk komt, hoe kan 
het ook anders, onze eigen 
dorpsomroeper Klaas Koper 
in voor. Ook staan diens voor-
gangers Jan Snijer (Lange Jan) 

De bakker overhandigt de opbrengst

Peter Versteege laat zich de haring goed smaken

mee willen doen, worden 
in 2 categorieën ingedeeld: 
5-10 jaar en 11-16 jaar. Iedere 
deelnemer mag twee keer 
glijden op de 27 meter lan-
ge baan die voorzien is van 
water en zeep. De twee po-
gingen worden bij elkaar 
opgeteld en die uitkomst is 
de uiteindelijke score van 
de kandidaat. Inschrijven 
kan via e-mail naar soentje.
oudnoord@gmail.com onder 
vermelding van ‘Buikglijden’. 
Vermeld voor- en achter-
naam en leeftijd. Meer infor-
matie via Peter Verswijveren 
tel. 06-40805352. enthousiast iedereen heeft 

bijgedragen, want hierdoor 
is het te doneren bedrag 
flink opgelopen”, aldus Jos 
Huijbregts van Van Vessem 
& Le Patichou.

De bakkerijen schenken de 
opbrengst aan Adrie Ribbink, 
een collega in Apeldoorn. Die 
zorgt ervoor dat het opge-
haalde bedrag goed wordt 
besteed in Pakistan. Ribbink 
heeft veel ervaring in het 
geven van hulp in landen als 
Pakistan. 

ten, die vervolgens werden 
gevraagd deze te beoordelen. 
Uiteindelijk werden er 289 
beoordelingen ingeleverd en 
nog nooit lag de uitslag zo 
dicht bij elkaar als dit jaar. 
Voor degene die er geweest 
zijn en benieuwd zijn welke 
haring heeft gewonnen 
hierbij de uitslag: haring ‘A’ 
kreeg 87 voorkeursstemmen, 
haring ‘B’ 78, haring ‘C’ 65 en 
haring ‘D’ 59. Hierdoor zal De 
Zeemeermin de komende 
winterperiode haring ‘A’ aan 
de kraam gaan verkopen.

twee groepen. De brevetten 
1 t/m 3 van 18.30 tot 19.15 uur, 
de brevetten 4 t/m 8 van 19.15 
tot 20.00 uur. De jongste red-
ders dienen bij het examen in 
april minimaal 6 jaar te zijn.
 
De kosten voor het gehele 
seizoen bedragen € 50 voor 
leden, € 62,50 voor nieuwe 
leden.
Meer informatie via Ron van 
Soolingen, tel. 5717448 of kijk 
op www.zrb.info.

Laureaten bij Classic Concerts

Komende zondag maakt een aantal laureaten van het prin-
ses Christina Concours hun opwachting in de Protestantse 
kerk voor een Kerkpleinconcert. Elvira van Groningen (1992) 
op viool, Nicolas van Poucke (1992) op piano, Anne Brackman 
(1995) op dwarsfluit en Camiel Boomsma (1990) eveneens op 
piano, zullen werken van Mozart, Schubert, Bach, Schumann, 
Ravel en Paggi in wisselende samenstellingen voor u spelen.

Elvira van Groningen | Foto: PR

Het Prinses Christina Con-
cours is een jaarlijks con-
cours dat klassieke muziek, 
jazz en compositie tracht te 
promoten onder jongeren 
van 12 tot en met 19 jaar. 
Oorspronkelijk heette het 
Edith Stein Con cours, naar 
het Edith Stein Col lege in 
Den Haag. In 1990 verleende 
prinses Christina haar naam 
aan het concours. Per con-
cours doen er ongeveer 400 
deelnemers mee, die voor 
zeer vakkundige jury's moe-
ten voorspelen. Hoe beter 
de deelnemer, hoe mooier 
de prijzen die hij of zij wint. 
Prijzen worden uitgereikt in 
de categorie 1 (12 - 14 jaar), ca-
tegorie 2 (15 - 19 jaar) en ca-
tegorie 3 (studenten conser-

vatorium). Daarnaast zijn er 
publieksprijzen, aanmoedi-
gingsprijzen en eervolle ver-
meldingen. Een van de win-
naars wordt solist tijdens de 
wintertournee van het Jeugd 
Orkest Nederland. De boven-
genoemde muzikanten heb-
ben allemaal een prijs in het 
concours van 2010 gehaald 
en zijn een belofte voor de 
toekomst.

Het concert in de Prote stant se 
kerk begint om 15.00 uur en 
de deuren van de kerk gaan 
om 14.30 uur open. De toe-
gang is zoals gebruikelijk gra-
tis en aan het einde van het 
concert is er een open schaal-
collecte voor nieuwe sanitaire 
voorzieningen van de kerk.

en Jaap Molenaar (De Puur) 
prominent met foto’s en het 
verhaal van de Zandvoortse 
‘Klinkers’ in het boek. Het 
fraaie boek is vanaf 25 sep-
tember à € 14,95 te koop 
tijdens het dorpsomroepers-
concours en vanaf dan ook bij 
het Zandvoorts Museum.
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Ik lenteje, ik zomerje 
en nu herfst ik je

Specialist voor al uw bloemwerken.

ZANDKORRELS

ZANDKORRELS INVULBON
Met ZandvoortPas korting op een zandkorrel

Particuliere zandkorrel €7,50
Met ZandvoortPas €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 zandkorrel €12,50 (excl.BTW)
Met ZandvoortPas €10,-
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, Kleine Krocht 2
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 verkeerde of onjuiste inhoud 
van Zandkorrels. Zet- en typefouten voorbehouden. 

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

Bloeiende violen
Najaars- en winterbeplanting

Van Stolbergweg 1 - Tel. 57 170 93 - Dinsdags gesloten

Behang- en schildersbedrijf 
Arnold Nijkamp 
Tel/Fax 571 31 72 

Mobiel 06-54 264 259 
Voor al uw behang-, wit- en 
schilderswerkzaamheden 

www.arnoldnijkamp.nl 
.........................................................

Autobedrijf Trade Ard. 
Lid BOVAG en NAP. 

Max Planckstraat 44, 
tel. 5730519 / 
06-53498304 

www.trade-ard.nl
.........................................................

Auto kopen of verkopen? 
Een dure reparatie, 
onderhoudsbeurt, 

APK of schade?
Het kan altijd goedkoper!! 

Bel Patrick van Kessel 
06-55383624 

of kijk op  
www.autoverkoper.nu

.........................................................
L. Paap medische 

hulpmiddelen.
ADL-HULPMIDDELEN

Vergoeding 
mogelijk via PGB.

Bel voor een afspraak bij 
u thuis: 06-51815360.

Inloopspreekuur: maandag 
9.00- 12.30 Flemingsstraat 

55 (Pluspunt)
.........................................................

Kabel-internet/adsl 
installa  teur helpt bij alle 

PC-PRO BLEMEN. 
Advies en aanleg 

(draadloos) netwerk. 
Ook avonden/weekend.

 Rep-it, to taal service
 voor computergebruikers. 

023-5719666 of 
06-44696001. 

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

Nagelstyliste worden?? 
De opleiding tot 

nagel styliste begint met 
de gratis introductie 
avond bij A.B. Nails 

in Haarlem. Schrijf je in 
via www.abnails.nl 
of bel 023-5245005.

Pedicure Beata Visser 
Ge specialiseerd in de 

diabetische en reumatische 
voet- en nagelcorrectie. 

Tel. 06-52461796 / 
023-5715921. 

Bilderdijkstraat 22, Zandvoort. 
Diabetische en

 reumatische voet 
worden vergoed door 

zorgverzekeringen.
 ........................................................

Lokai SHIATSU therapie
Vitaliseert, ontspant 
en werkt diepgaand. 

Vergoed door veel 
zorgverzekeraars. 

Zandvoort 
tel. 023-5427858. 
www.shiatsis.nl 

.........................................................
Te huur garage/

opslagruimte
in centrum Z’voort, 

groot ca. 65 m2
€ 565,= p/maand

Info: Greeven 
Makelaardij o.g.

Telefoon 023 – 57.39.234
.........................................................

God zegt: 
Jullie zullen mij aanroepen 

en tot mij bidden, en ik 
zal naar jullie luisteren. 
Jullie zullen mij zoeken 
en ook vinden, als jul-
lie mij tenminste met 

hart en ziel zoeken. 
Jeremia 29:12-13.  Info? 

 info@gebedzandvoort.nl
.........................................................

Hondentrimster 
De 4 Pootjes. 

Annemiek Wolters. 
Bij U aan huis, 
06-23093264

.........................................................
Menno Enthoven 

Afbouw
Voor al uw timmer-schilder-

onderhoud en schoon-
maak werkzaamheden 

in huis, tuin winkel 
of werkplaats. 

menno.enthoven@gmail.com. 
Mob: 06 142 295 48

Aanbevolen doorBezoekadres: Brugstraat 1                                                                                                             

professioneel auto’s wassen, poetsen & polijsten
krassen en nare luchtjes verwijderen

laat u verrassen door onze vrijblijvende prijsopgave
gratis haal- en breng service

www.mobiele-poets-centrale.nl	 info@mobiele-poets-centrale.nl
Tel.023-8880275 of 06-42452535 Potgieterstraat 13, Zandvoort   

STUDIO 118 CONNY LODEWIJK & CREW

ZUMBA 
DOE MEE MET EEN ANDER DANS- 

SPORT-FIT- PROGRAMMA VAN BETO PEREZ 
DE UITVINDER VAN ZUMBA

FUN HAPPY JOIN THE PARTY
(docente Lizet)

DONDERDAG 19.30 UUR

Flemingstraat 55 Zandvoort
Bel 5712598 / 0650425028

VAN AACKEN 
GLASZETTERSBEDRIJF 
levering en plaatsing alle glassoorten.

NU OOK:
vernieuwen kozijnen & schilderwerk.

vrijblijvende offerte!
023-5720480 / 06-41374921
e-mail: aacken@kpnmail.nl
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C U L T U U R
Lachen met de Middelbare Meiden

Jubilarissen bij Zandvoorts Mannenkoor

Nieuw seizoen Jazz in Zandvoort
gestart met optreden van Deborah J. Carter 

Eervolle uitnodiging voor Marga Duin

Het was zaterdagavond lachen geblazen tijdens de thea-
tershow van de Middelbare Meiden in De Krocht. Een vol 
toneel, goede en snelle grappen en prachtige liedjes deed 
het publiek smullen.

Afgelopen zondag zijn zes leden van het Zandvoorts Mannenkoor in de schijnwerpers 
gezet wegens hun 25-jarig lidmaatschap van het Zandvoortse koor. Zo goed als alle leden 
van het koor kwamen naar het Gemeenschapshuis om de jubilarissen feliciteren.

Met het optreden van Deborah J. Carter werd afgelopen 
zondag de start van het negende jazz seizoen in Zandvoort 
een groot succes. Evenals vorige jaren met Johan Clement 
achter de piano, Eric Timmerman achter de bas en Erik 
Kooger op de drums. Het werd weer een ouderwets feestje.

De kunstenaar Marga Duin uit Zandvoort is net terug uit 
China waar ze voor de derde keer op uitnodiging mee deed 
aan de ‘13th Beijing International Art Exhibition’. Tijdens 
deze tentoonstelling kreeg zij een eervolle uitnodiging om 
in 2011 mee te doen aan de ‘Big Expo’ die in het teken van 
‘Dian Cultural Heritage’ zal komen te staan.

U hebt het vorige week al 
kunnen lezen bij de aankon-
diging. Op het toneel staan 

door Lienke Brugman  

“Hij is de beste pianist; echt 
vijf sterren”, zei Deborah in 
haar beste Nederlands, “ik 
ben zo blij om hier voor de 
tweede keer op te treden in 
De Krocht.” Toch leuk, dat 
iemand die in Amerika is 
geboren zo goed onze taal 
spreekt. Later vertelde ze, dat 

rasartiesten die tezamen 
meer dan honderd jaar er-
varing hebben. Een wervel-

zij wordt geïnspireerd door 
het applaus van de fans uit 
Zandvoort en omgeving. 
Echter, de enthousiaste en 
o zo zuiver zingende en 
swingende topvocalist ver-
diende een groter publiek 
dan in De Krocht aanwezig 
was. Helaas waren ook dit 
keer weer veel Zandvoorters 
thuis gebleven. Maar het 

wind aan goed doordachte 
teksten, zowel herkenbaar 
uit het verleden (“vader in 
een korte broek”) als uit het 
heden (“was hij eindelijk in 
de ‘mood’ komt dat kind aan 
je bed jengelen”) zorgden 
voor veel hilariteit. De lijn die 
gevolgd wordt is de oprui-
ming van een zolder tijdens 
een verhuizing en natuurlijk 
komen allerlei sentimenten 
bovendrijven bij de zusjes 
als ze dozen uitpakken en 
inpakken. Heerlijk lachen en 
genieten van vanalles en nog 
wat. Zeer herkenbaar voor 
middelbare meisjes en jon-
gens! Mocht u de show ge-
mist hebben, en u hebt dan 
echt iets gemist, dan vindt u 
op www.middelbaremeiden.
nl de speellijst.

Henk Baars, Fred Meester, 
Jan Klabou, Kees Verhoef 
en Frans Vleeshouwers wa-

elan was er niet minder 
om! Bekende én onbekende 
nummers uit haar Song-
book werden op weerga-
loze wijze vertolkt. Teveel 
om op te noemen met altijd 
weer op de achtergrond de 
perfecte begeleiding van 
het muzikale trio van Johan 
Clement. Het nummer ‘I till 
a met You’, eigenlijk voor 
een Big Band geschreven, 
gooide hoge ogen. Als je be-
geleiders hebt als Clement, 
Timmerman en Kooger, dan 
is succes gewaarborgd. Maar 
ook het bekendere nummer 
‘Love for Sale’, met een dave-
rende drumsolo van Kooger, 
kreeg een geweldige ovatie 
van het publiek. In een eigen 
Caribbean stijl besloot ze 
haar optreden met ‘Lullebay 
of Broadway’. Het werd weer 
een zondag met een gouden 
randje. 

Zondag 3 oktober is er een 
volgend optreden met gi-
tarist Jesse van Ruler. Een 
nieuwe kans om in De Krocht 
muzikaal bij elkaar te zijn. 
Kijk voor meer informatie 
op www.jazzinzandvoort.nl. 

door Nel Kerkman

De ‘13th Beijing Inter na tio nal 
Art Exhibition’ tentoonstel-
ling werd gehouden in het 
World Trade Center in hartje 
Beijing. Het is niet zomaar 
een tentoonstelling. In het 
verleden werden werken 
tentoongesteld van belang-
rijke meesters als Au gust 
Rodin, Pierre-Au gust Renoir 

De Middelbare Meiden na afloop van de voorstelling

De aanwezige jubilarissen op het podium

Deborah J. Carter en Trio Johan Clement

Marga Duin op de expo in China

en Picasso. Dit jaar waren er 
onder andere kunstwerken te 
zien van de wereldberoemde 
Chinese schilder Wu Guan-
zhong en oude meesters uit 
Frankrijk. Meer dan 100 toon-
aangevende galeries van over 
de gehele wereld namen deel 
aan deze tentoonstelling die 
werd bezocht door meer dan 
30.000 bezoekers uit binnen- 
en buitenland.

Big Expo
In China is op dit moment een 
grote organisatie bezig met 
de voorbereidingen van de in-
ternationale tentoonstelling 
‘Big Expo’, die zal gaan over 
het Chinese culturele erfgoed. 
Vanuit deze organisatie, die 
valt onder het Ministerie van 
Cultuur in China, wordt een 
aantal kunstenaars uit China 
en daarbuiten uitgenodigd 
voor deelname. Marga was ui-
teraard zeer vereerd daar een 
van te zijn. De tentoonstel-
ling, die zal bestaan uit 100 
geselecteerde werken, zal als 
eerste te zien zijn in Beijing 
en vervolgens in alle grote 
steden van China, waarna de 
tentoonstelling een rondreis 
gaat maken door landen als 
Singapore, Japan, Dubai, VS 
en verscheidene Europese 
landen. 

Inmiddels is de succesvolle 
Marga Duin bezig voor haar 
nieuwste tentoonstelling: 
de Kunstmesse in Salzburg, 
in november, waar eveneens 
kunstwerken van haar wor-
den tentoongesteld.

ren persoonlijk aanwezig 
om de felicitaties van hun 
medeleden en het bestuur 

in ontvangst te kunnen ne-
men. Helaas kon Rinus Terol 
wegens vakantie niet aan-
wezig zijn. Zij werden door 
de voorzitter van het koor 
Hans Rubeling, wethouder 
Cultuur Gert Toonen en een 
vertegenwoordiger van de 
nationale bond toegespro-
ken. Alle drie bedankten de 
jubilarissen voor hun inzet 
gedurende de afgelopen 
25 jaar. Het Zandvoorts 
Mannenkoor is in 1982 op-
gericht en de heren zijn dus 
eigenlijk vlak na de oprich-
ting lid geworden.



Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week 

Medina Woninginrichters 

www.medina-woninginrichting.nl

023-531 78 40 
Haltestraat 56
2042 LP Zandvoort

Aanbieding voor de maand september: 
Novilon vinyl en Marmoleum met 10% korting

(Vouw)gordijnen	 Tapijt
Vitrages	 Vinyl
Luxaflex	 Laminaat
Zonwering	 Parket

Wist u al dat wij weer de nieuwe
 collectie lampen, lampenvoetjes 

en lampenkappen binnen hebben?
www.de-bode.nl

Pashouders 5% korting

 Hele maand september voor Pashouders:

1 kilo malse Runder 
braadlappen € 9,95

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

TEGOEDBON 
VOOR 1 GRATIS 

ZANDKORREL

Bestel nu de ZandvoortPas 2010

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 vanaf 1 januari 2010 tot en  
met 31 december 2010.

Uw op naam gestelde ZandvoortPas 
wordt, tezamen met een welkomstkado, 
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.

Voor Pashouders:
10% korting op alle ritten
(behalve actieritten)
023-8885588

Bontaleggio di Grotta  
Perfect gerijpt in de grotten

Nu 100 gram van € 2,39 voor € 1,98
Zwaar romig en smeuïg pikant

Kerkstraat 14 • 2042 JE Zandvoort
Tel.nr.: 023-5712102

Geopend van 9.00 tot 22.00 uur

Voor Pashouders 
10% korting op ons
stamppotten menu

Tijdens de maand september:

Haltestraat 5, T 57 121 74, vrijdag koopavond

GRATIS zachte contactlenzen
aanpassen en een maand lang 

uitproberen!! (inclusief vloeistof)
graag tot ziens bij SEA OPTIEK

Voor ZandvoortPas houders 
10 % korting op de kaart
Week 37 special: Bami speciaal 
met een stokje saté €12,50
Week 38 special: Zuurkool 
stamppot met suddervlees €12,50

Open Golf Zandvoort
Duintjesveldweg 3, 2041 TZ Zandvoort
023-5715743, www.opengolfzandvoort.nl



Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week 

Algemeen:
Autobedrijf Zandvoort - K. Onnesstraat 
Taxicentrale Fred Spronk - 023-8885588
Psychologiepraktijk Ab van der Neut - 
06-31393790

Winkeliers: 
Bruna Balkenende - Grote Krocht
Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht
Kaashuis Tromp - Grote Krocht
Slagerij Horneman - Grote Krocht
Slagerij Vreeburg - Haltestraat

Verzorging en vrije tijd: 
Foto Menno Gorter - Grote Krocht
Massage bij Rosa - www.massagebijrosa.nl
Plony’s Haarwinkel - Kosterstraat
Toerkoop Reisbureau - Grote Krocht

Mode en trends: 
Belli E Ribelli Kinderkleding - Haltestraat
Bibi for Shoes - Kerkstraat
Blitzkickers - Haltestraat 61A
Graveer een keer - 023-888 77 58
Sea Optiek - Haltestraat
Walk of Fame - Bakkerstraat 2A

Wonen en onderhoud:  
Avenue Living & Giving - Kerkstraat
De Bode woonaccessoires - Kerkstraat
Koene Cleaning Service - 06-1432444
Medina woninginrichters - Haltestraat 
Marlène Sjerps Internet - 06-18868837
Versteege’s IJzerhandel - Pakveldstraat
Rep-it - 023-5719666 / 06-44696001

Horeca: 
Harocamo - Kerkstraat
Mollie & Co Restaurant - Verlengde Haltestraat
Open Golf Zandvoort - Duintjesveldweg 
Zaras, Café Restaurant - Haltestraat

Lijst van deelnemende bedrijven 
(in alfabetische volgorde) 

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

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

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

ZANDVOORT PAS  

Dobey Zandvoort
Grote Krocht 28
2042 LX Zandvoort
023-5719345

 5%
korting*

Op vertoon van

*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!
3 x 100 gram vleeswaren

     Berliner +
       Gekookte worst +
         Achterham
        € 3,25

www.vreeburgxs4all.nl
Haltestraat 54 - T. 023-5712451

De nieuwe 
wintercollectie

is binnen!
Belli e Ribelli 
Kindermode 

Haltestraat 45 
ZANDVOORT 
 023 57 12705

10% korting 
op vertoon van de ZandvoortPas

Ondernemers opgelet:
Meedoen aan de ZandvoortPas 
vergroot uw vaste klantenkring

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

	 Enkele	voordelen	voor	u	op	een	rijtje:
•		 Ruim	1000	huishoudens	zijn	in	het	bezit	van	een	zandvoortpas
•		 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.zandvoortsecourant.nl/zandvoortpas
•		 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…)
•		 Ter	ondersteuning	zijn	gratis	toonbankstandaards	en/of	raamschildjes	verkrijgbaar,		
	 waarop	u	zelf	uw		ZandvoortPas	aanbiedingen	kenbaar	kunt	maken
•		 Vraag	naar	de	zeer	voordelige	tarieven	en	de	uitgebreide	mogelijkheden	

Haltestraat 61A, Zandvoort, 023-5730240

www.blitzkickers.nl

KINDERSCHOENEN, REGENLAARZEN, BABYSLOFJES,
1E LOOPSCHOENTJES, SNEAKERS, SCHOOLGYMPEN
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Karim en Mo
www.autobedrijfkarimo.nl

Curiestraat 10, 2041 CD Zandvoort T. 023-5733792
F. 023-5733793 E. autobedrijfkarimo@planet.nl

Onderhoud en reparatie alle merken
Occasions in - en verkoop

APK

De gezelligste cafés van Zandvoort
organiseren op

Zondag 10 oktober

RONDJE DORP
aanvang 13.00 uur

Schrijf je in bij een van 
deze gezellige cafés:

 
Oomstee
Williams

Fier
Gezellig

2 B
Klikspaan

Piripi
Bluys

Wapen van Zandvoort
Alex
Fame

De Scharrel
De Lamstrael

Chin Chin
Harlekijn

Yanks
Laurel & Hardy

XL
Kroegentocht Zandvoort

Deelname 10 euro
Inschrijven voor 1 oktober

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

Wij willen hierbij de haringstrippenkaart houders bedan-
ken die weer aanwezig waren op onze haringproeverij. 
Bedankt voor de superleuke sfeer en jullie bijdrage om 

een partij haring te komen selecteren.

Tevens bedanken wij haringhandel Hoek uit Katwijk 
voor hun support, Club Nautique voor de perfecte or-

ganisatie en onze medewerkers die keihard 
hebben staan te werken.

Patrick en Mandy Berg
www.visschotels.nl

Wilt u er volgend jaar ook bij zijn? 

Koop dan een haringstrippenkaart 
 (of geef hem cadeau!)  

en u krijgt vanzelf een uitnodiging.

“Sporten houdt de geest 
jong en het lichaam vitaal”

www.sportinzandvoort.nl
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                  Ton en Mieke van Staveren

werd gedood, pas toen besefte Ton hoe gevaarlijk het was. 
Ook had hij een verhaal over het hoofd van een Duitser die 
door de tram was afgereden! Na de oorlog ging Ton naar 
de MTS in Amsterdam en om een centje bij te verdienen 
hielp hij zijn oom, die een bakkerij in Amsterdam had, en 
ging met een kar de wijk in. Na zijn dienstijd had Ton geen 
werk en om in aanmerking te komen voor een huis moest 
je getrouwd zijn en minstens 2 kinderen hebben. Samen 
met zijn Mieke besloten ze de grote stap te wagen en 
kozen Nieuw Zeeland uit. Eigenlijk wisten ze niet zoveel 
van het land af maar dat deerde hun niet.

Nieuw-Zeeland
Met het passagiersschip de ‘Willem 

Ruys’ vertrokken Ton en Mieke naar 
Nieuw Zeeland met als enig bezit 

een hutkoffer met persoonlijke 
bezittingen. Na een vermoei-

ende treinreis van 12 uur en 
veel belevenissen met de 
plaatselijke bevolking, de 
Maori’s die ook in de trein 
zaten, kwamen ze bij het 
adres van een kennis aan. In 
het begin was het een totale 

‘cultuurshock’. “We dachten 
dat we goed Engels spraken 

maar de bevolking was moei-
lijk te verstaan omdat ze laatste 

letters inslikken”, vervolgt Ton zijn 
verhaal. “Vooral de eerste 4 weken had 

Mieke erg veel heimwee en ik dacht hoe moet 
het nu? Want teruggaan was niet meer mogelijk. Het geld 
was op en we moesten werk gaan zoeken. Ik besloot om 
te gaan trouwen zodat Mieke de trouwerij kon gaan or-
ganiseren. Dat bleek een goed besluit.” Na 8 jaar kwamen 
de ouders van Ton voor de eerste keer over en dat liep zeer 
tragisch af want Ton’s vader werd plotseling ziek en over-
leed. Dat was voor iedereen zeer verdrietig. Nadien is zijn 
moeder op hoge leeftijd nog eenmaal op bezoek geweest.
 
Nu, na 51 jaar, zijn Ton en Mieke goed gevestigd en ko-
men alleen terug om familie en vrienden te ontmoeten. 
“Het eerste wat ik doe is een heerlijk harinkje bij Patrick 
kopen. Dat is het enige wat bij ons niet smaakt. In het 
begin stuurde de familie van alles en nog wat over maar 
tegenwoordig kan je alles in de Nederlandse winkels ko-
pen. Wel vieren we met onze dochters en 5 kleindochters 
Sinterklaasfeest.” Verder gaat het de familie Van Staveren 
in Oakland erg goed en willen ze voor geen goud terug. 
“Zandvoort is mijn oude Zandvoort niet meer waar toen 
de touwtjes nog gewoon uit de brievenbussen hingen. 
Het is er nu druk, luidruchtig met veel hoogbouw en veel 
borden met wat je wel en niet mag”, besluit hij zijn le-
vensverhaal. Inmiddels zijn Ton en Mieke naar huis en het 
duurt weer even voordat ze naar Zandvoort terug komen. 
Leuk om te horen hoe het oud-Zandvoorters vergaat die 
in het ‘verre’ wonen. Wie weet tot een volgende keer!

Dorpsgenoten

Voor een familiebezoek logeert Ton samen met zijn vrouw 
Mieke bij zijn zuster, Elly Balk - van Staveren en Mieke’s 
broer, Nico Balk. Elly was ook de animator om haar 
broer te verrassen met een interview in de 
Zandvoortse Courant. Maar laten we 
even terug gaan naar het begin.

Ton van Staveren is zoals hij 
zelf zegt een geboren en ge-
togen Zandvoorter. Hij toont 
trots zijn kwartierstaat die 
Leendert de Jong (NGV) 
speciaal voor hem gemaakt 
heeft. “Ik ben er een van 
Wullem van Steek. Deze 
bijnaam dankte voerman 
Willem van der Mije (1863) 
aan het feit dat de vissers van 
de bomschuiten hem altijd vroe-
gen om met zijn paard en schel-
penkar ‘een steek’ naar zee te geven”, 
legt Ton in goed Nederlands uit. Het gezin 
Van Staveren woonde eerst aan de Kanaalweg 
om vervolgens naar de Koningstraat te verhuizen. Pas 
na de oorlog verhuisde het gezin Van Staveren naar de 
Kostverlorenstraat waar Ton’s zuster Elly Balk nog altijd 
in het ouderlijk huis woont.

Herinneringen aan toen
Ton weet zich nog heel veel van het oude Zandvoort te 
herinneren en kent legio mensen bij naam. Niet alleen 
de namen van de meesters Sterrenburg en Van Eekeren 
van de Hannie Schaftschool,  maar ook de school en het 
Zwarte Veldje waar hij altijd met zijn vriendjes uit de 
buurt speelde. Over het snoepwinkeltje van Arie Kruk in 
de Haltestraat waar je, o zo gemakkelijk, een snoepje kon 
‘lenen’. Na de basisschool ging Ton naar de ULO in het 
Gemeenschapshuis met hoofdonderwijzer Van Waals en 
Eertink, Hofstra en Leeksma als leerkrachten. Na 1 jaar 
Zandvoortse ULO veranderde Ton van school en ging naar 
de Haarlemse Ketelaarschool waar het hem goed beviel 
en hij zijn huidige vrouw Mieke leerde kennen. “Toen wist 
ik het al”, vertelt Mieke, “met die jongen ga ik trouwen!” 
Inmiddels kennen ze elkaar al 60 jaar en zijn 51 jaar ge-
leden in Nieuw Zeeland getrouwd. In de oorlog bleef het 
gezin Van Staveren in Zandvoort en dan komen de stout-
moedige verhalen los. Zo haalden Ton en zijn kornuiten 
bielsen uit het verboden gebied (Verlengde Haltestraat) 
om de kachel te stoken. Totdat een paard door een mijn 

Ton van Staveren

door Nel Kerkman

Deze week een bijzondere ex-dorpsgenoot, Ton van Stave-
ren. In 1959 pakten Ton en Mieke hun persoonlijke bezit-
tingen in een grote hutkoffer en vertrokken voorgoed naar 
Nieuw Zeeland. Exclusief vertellen zij over hun stap naar 
een nieuwe toekomst in een nog onbekend land. Inmid-
dels zijn ze aardig ingeburgerd en hebben twee dochters, 
Monique en Diana, en vijf kleindochters. 

William Appelman heeft zijn discotheek voor 25+ verhuist 
van het stationsgebouw van Haarlem naar restaurant Ri-
che aan Zee. De ondernemer die tegenwoordig in Zand-
voort woonachtig is, stichtte bijna zes jaar geleden de 
eerste rookvrije discotheek van Nederland, in de karakte-
ristieke stationshal van Haarlem. Van heinde en verre kwa-
men de muziek- en dansliefhebbers naar SwingSteesjun, 
om te genieten van muziek in een rookvrije omgeving.

De laatste paar jaar breid-
de Appelman in de zomer 
uit naar locaties op het 
Zandvoortse strand waar het 
ook prima dansen en genie-
ten was. Dit seizoen is het 
idee ontstaan om Haarlem 
te verlaten en zich eens in 
de maand te gaan vestigen 
in restaurant Riche aan Zee 
aan de boulevard Barnaart. 
Tevens geeft hij aan, op zijn 
flyers, de exacte tijdstippen 
van de laatste mogelijkheid 
om per openbaar vervoer nog 
in Haarlem of Amsterdam te 
komen. “Erg belangrijk want 
wij willen de gasten niet laten 
autorijden als er alcohol in 
het spel is”, aldus Appelman.

Nu de beslissing gevallen is, 
heeft hij ook de naam een 
toevoeging gegeven: Swing-
Steesjun Disco & Dance, een 
verwijzing naar de muziek die 
door meerdere Dj’s op diverse 
areas gedraaid wordt. Er is 
voor een ieder wat wils. Zo is 
er een 70s/80s area, een 90s/
now area en een lounge area 
met terras en zicht op zee. 
“Het zijn dus allemaal brui-
sende dansavonden voor de 
25-plussers. Tijdens de avon-
den worden er ook gratis hap-
jes rond gedeeld. Een hoop 
gezelligheid op een bijzon-
dere locatie”, zegt Appelman.

SwingSteesjun 
Disco & Dance

Appelman wil voor zijn gas-
ten een mooie dag organi-
seren. Daarvoor is er een ar-
rangement beschikbaar dat al 
vanaf de middag geldt. Lekker 
uitwaaien op het strand in de 
wintertijd of in het zonnetje 
een mooie kleur opdoen in 
de zomer. Daarna gebruik-
maken van een geweldig 
warm en koud buffet en ’s 
avonds de nieuwe pondjes 
er weer af swingen in Riche 
aan Zee. Voor degene die van 
ver weg komt is er via de VVV 
zelfs een arrangement met 
hotelovernachting beschik-
baar (zie www.vvvzandvoort.
nl). De extra kosten voor het 
buffet bedragen € 18,50 en 
de entree tot SwingSteesjun 
Disco & Dance is € 10. Ook in 
Snow Planet in Spaarnwoude 
is vanaf 9 oktober een Swing-
Steesjun Disco & Dance ge-
vestigd met dezelfde formule 
die in Riche aan Zee gehan-
teerd wordt.

De eerstvolgende Swing-
Stees  jun Disco & Dance in 
Riche aan Zee is vrijdag 17 
september tussen 20.30 en 
01.30 uur. Entreekaarten zijn 
in de voorverkoop te verkrij-
gen via www.swingsteesjun.
nl en bij de Primera winkel. 
Telefonische informatie krijgt 
u via 06-18938260.

door Joop van Nes
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Pluspunt Zandvoort
Flemingstraat 55

023. 574 03 30
www.pluspuntzandvoort.nl

Tarot
 Voor beginners donderdag  30 september, 
 1xpermaand 19:00 -21:30 uur
Ver gevorderden dinsdag 28 september, 
 1x per maand 19:00 -21:30 uur

Klussen voor vrouwen
Vrijdag 13:30 – 15:00 5 november – 10 december

Zelf Kleding maken
Dinsdag 20:00 – 22:00 uur 21 september – 30 november

Workshop numerologie
Maandag 13:00 – 16:00  27 september

Omgaan met hyperventilatie / stress
Leren omgaan met spanning levert energie
Dinsdag 19:00 – 22:00 uur  28 september t/m 12 oktober

Improvisatie Toneel (theatersport)
Maandag 20:00 – 22:00 uur 20 september t/m/13 december

Bridge voor beginners 
Maandag 20:00 – 22:30 uur 20 september t/m 29 november

Boetseren/Beeldhouwen
Maandag of donderdag 19:30- 22:00 uur 20 september 

Mozaïek 3D
Woensdag 6 oktober – 15 december  9:30 – 12:00 uur

Yoga Actief
Dinsdag 20:00 – 21:30 uur  5 oktober t/m 14 december

Hatha Yoga
Vrijdag 11:00 – 12:00 uur   24 september t/m 17 december

Engelse conversatie
Donderdag 13:00 – 14:30 uur 23 september t/m 16 december

Spaans Beginners (nog 1 plek beschikbaar)
Woensdag 19:00 – 20:30 22 september t/m 15 december
Spaans Beginners III en IV (licht gevorderd)
Woensdag 20:30 - 22:00  22 september t/m 15 december

Website bouwen en onderhouden
(hiervan hebben we ook een kindercursus)
Woensdag 20:00 - 22:00 15 september t/m 20 oktober

Digitale fotobewerking
(hiervan hebben we ook een kindercursus)
Donderdag 20:00 – 22:00  16 september t/m 21 oktober

Houding en Conditie op muziek 55 plus
Donderdag 14:30 -15:30 uur  23 september t/m 16 december

Intuïtief tekenen en schilderen
Woensdag 6 oktober 19:30 tot 21:30 uur

Zelf kleding maken
Dinsdag 21 september - 30 november 20:00 – 22:00 uur

voor meer informatie en inschrijfformulieren: 
www.pluspuntzandvoort.nl

www.wapenvanzandvoort.nl, tel. 023-8223780
Geopend van woensdag t/m zondag

Het Wapen van Zandvoort v.a. 20.30 uur. 
Entree gratis. 
Met gastoptreden van Mick Harren.

Het grote André Hazes 
meezingfeest 

op  vrijdag 24 september in 

Grand Café & Restaurant 

Zoekt per direct
parttime en fulltime gemotiveerde 

medewerkers m/v bediening
met ervaring

voor dag- en/of avonddiensten.

Ben jij service gericht en
klantvriendelijk neem dan

nu contact met ons op.

E-mail: cafeneuf@cafeneuf.nl

Haltestraat 25, 
2042 LK Zandvoort

www.zandvoortsecourant.nl

Verschijnt iedere donderdag en wordt gratis
huis-aan-huis bezorgd in heel Zandvoort en Bentveld!
Kantooradres: Kleine Krocht 2 • 2042 JN Zandvoort 
Tel 023 – 5732 752 • info@zandvoortsecourant.nl
Openingstijden: maandag en dinsdag 09.00 - 17.00 uur.
Overige dagen op afspraak.
Advertentie acquisitie: Letty van den Brand-Kinderdijk 
Tel. 06 – 4342 9783 • letty@zandvoortsecourant.nl
advertenties@zandvoortsecourant.nl
Bladmanager: Gillis Kok 
Tel. 06 - 460 460 26 • gillis@zandvoortsecourant.nl
Centrale redactie: Joop van Nes 
Tel. 06 – 1448 2685 • joop@zandvoortsecourant.nl
Vormgeving: IR Design Zandvoort 
Kleine Krocht 2 - 2042 JN Zandvoort
Druk: Dijkman offset 
Visseringsweg 40 - Diemen
Verspreiding: ZVO Verspreiders 
Tel. 06-1139 1478 • www.zvo-verspreiders.nl
Uitgever: Zandvoort Press B.V.
Oplage: 9.250 exemplaren

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

colofon
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Het hart van de Zandvoortse Daniëlle van Hoek is gestolen! Niet door een leuke 
kerel, maar door mooie bestemmingen op de wereld. Voor haar studie Hoger Toe-
ristisch en Recreatief onderwijs, heeft ze inmiddels al heel wat landen bezocht. 
Na Thailand en Suriname is het nu tijd voor... Turkije!

door Ilja Noltee

Op vrijdag 3 september is Daniëlle, beter bekend als 
Dannie, voor 5 maanden vertrokken naar Istanbul, het 
culturele hart van het zonovergoten Turkije. Hier zal zij de 
komende tijd doorbrengen op de universiteit Yeditepe. 
Samen met twee klasgenootjes heeft ze vijf vakken geko-
zen die aansluiten op hun studie. En studeren in Turkije 
betekent heus niet alleen maar in de zon liggen... tenta-
mens maken hoort er ook hier gewoon bij!

Eerder heeft de Zandvoortse al stage gelopen in het 
buitenland. Dit deed zij in Bangkok, de Thaïse wereld-
stad waar je omringd wordt door geuren, kleuren en 
een drukte van belang. Hier woonde ze een half jaar 
in een appartementje midden in het centrum. “Ik heb 
pas twee weken voor ik naar Bangkok ging besloten 
daar stage te lopen. Mijn vriendinnetje Esther ging hier 
stage lopen en op het laatste moment besloot ik ook te 
gaan. Vervolgens ben ik als een bezetene op zoek gegaan 
naar een stageplek. Ik vond hem al snel bij een klein 
reisbureau en vertrok vrijwel direct naar Thailand”, aldus 
Daniëlle. Ze heeft er een bijzondere tijd gehad. “Bangkok 

Deze	week	weer	een	nieuwe	stelling:
Het seizoen is weer voorbij. De strandtenten worden binnenkort weer opgeruimd en het dorp kan terugkijken op 

een aantal leuke festiviteiten. Maar is er wel genoeg gedaan deze zomer? Komen de feestgangers nog genoeg aan 
hun trekken in Zandvoort? Evenementen als Zandvoort Alive, Salsafestival etc. zijn een stuk kleinschaliger gewor-
den en we hebben al afscheid moeten nemen van een aantal evenementen die voornamelijk voor de jeugd waren.

Vandaar de nieuwe stelling:

was een van de leukste tijden uit mijn leven. Het is een 
totaal andere cultuur waarin je leeft. Thaïse mensen spre-
ken vaak geen Engels, dus het is een hele opgave om je 
verstaanbaar te maken. Ik ga zeker nog een keer terug. 
De mensen zijn lief, het eten is lekker en het land heeft 
een prachtige natuur”, vertelt ze enthousiast.

De ervaringen die zij in Thailand heeft opgedaan deed 
haar verlangen naar meer. Zo vertrok ze voor een korte 
trip van een maand naar Suriname, waar zij een cursus 
volgde gerelateerd aan haar studie. Maar een maand is 
toch wel erg kort, dus de hoogste tijd om wat langer de 
hort op te gaan. Dannie: “Nu heb ik nog de mogelijkheid 
om de wereld te zien, wanneer ik een vaste baan en een 
woning zou hebben, zal ik niet meer zo snel verre en lange 
reizen maken.” Zelf is ze er helemaal klaar voor, maar toch 
zal ze sommige dingen in Nederland wel gaan missen: 
“Het feit dat ik mijn moeder alleen thuis laat vind ik het 
ergste”, zegt ze met een lach. De komende vijf maanden 
volgen we Daniëlle bij haar avonturen in Istanbul. Iedere 
maand verschijnt haar artikel op deze pagina.

+ "De plaats van de muziektent op het Raadhuisplein is goed gekozen. Ik geniet er iedere week van."
- "Het langsrijdende verkeer en het daardoor voortgebrachte geluid is zeer hinderlijk en overstemt veelal 
 de presentatie in de muziektent."
- "Waarom staat deze niet op het door de gemeente zo gewenste ‘Evenementenplein’: het Gasthuisplein?"

Mail je reactie naar: stelling@zandvoortsecourant.nl 

‘Evenementen als Beachbob en Dancevoort
moeten weer terugkomen in Zandvoort’

Vrijdag 17 september 
Een trendy en bruisend Disco & Dansfeest 25+ bij strandtent Riche aan 
Zee. Lekker swingen met disco, funk & soul, dance, house, Latin-beat & world 
grooves. Tijd: 20.30 - 01.30 uur. Kaarten (online): € 10. www.swingsteesjun.nl

Zaterdag 18 september
Op 80’s Verantwoord kun jij je laten gaan. Een tof 80’s party in het 
Patronaat in Haarlem. Dj's de 7 Inch Twins  & Dj Whiplash kiezen de beste 
muziek, variërend van rock, pop, ska, hiphop, reggae, Nederlandstalig, en 
vroege house. Naast muziek ook de retro-Atari games (Pacman, Space 
Invaders). De karaokezuil komt in zicht als de alcohol een beetje gaat 
werken in je bloed: de ultieme plek om heerlijk (vals) mee te zingen!
Tijd: 23.00 - 04.00 uur. Toegang: € 12,50. www.eighties-verantwoord.nl

Zondag 19 september 
Lekker eten en drinken in de Lichtfabriek in Haarlem tijdens het Fabulous
FoodFestival. Dit festival wil laten zien hoe culinair genieten en duurzaam 
hand in hand kunnen gaan. Ecofood anno 2010 is hip, puur en verantwoord. 
Voor particulieren, kinderen en ondernemers. Proeverijen, workshops, 
foodmarkt, entertainment, kookdemonstraties en de Haarlemse Band 
‘No Delay’. Tijd: 11.00 - 19.00 uur. Toegang: Volwassenen € 10 en kinderen 
(6-12 jaar) € 3. www.fabulousfoodfestival.nl.

Zondag 19 september 
Voor de laatste maal dit jaar: Bloomingdale XXL Grand Closing Party.
Met veel bekende dj’s, waaronder Gregor Salto, Ricky Rivaro, Frederik Abas 
en Glenn Helder (op percussie). Tijd: vanaf 16.00 uur tot middernacht. 
Kaarten (online): € 15. www.bloomingdaleaanzee.com.

B o u l e va r d v r a a g
Als ik op een mooie dag over de boulevard loop dan ben ik 
vaak mijn leven niet zeker. Of het nou komt omdat het fiets-
pad te smal is of omdat het trottoir te overzichtelijk is, hoe 
dan ook krijg ik te maken met trappende macho’s op een 
racefiets, waarvan het gros het idee heeft dat ze Contador 
zijn. Het zet je wel aan het denken. Zo zijn de racefietsen 
duidelijk voor de boulevard en Zeeweg en de nieuwste rage, 
de elektro-fiets, kom je veelal in de duinen tegen. Maar in het 
centrum zijn het de chromen paradepaardjes die het best 
vertegenwoordigd zijn. U kent ze vast wel. De ‘Rolls Royces 
onder de scooters’, met veel leer, chroom en een arsenaal aan 
accessoires waarmee ze gepimpt zijn. 
Deze groep vermenigvuldigt zich zowat wekelijks. Volgens 
mij is er een fokprogramma opgezet voor het Holleder-
straatbeeld. Maar ook al blokkeren deze kuddes de stoep in 
het centrum, het fleurt het dorp wel op!
Cultuurverandering? Zeker weten! Toen ik in mijn puberjaren 
eindelijk op een scooter mocht rijden, was het voor je imago 
van wezenlijk belang dat dat ding minimaal 90 kon. Hoe har-
der we door de straten konden scheuren, hoe beter. Nog geen 
10 jaar later is het totaal anders. Jongeren zijn de helm zat! 
Ze nemen tegenwoordig genoegen met 25 km/u plus nog 
wat opgevoerde snelheid. Maar harder dan 50 gaat het zeker 
niet. In een decennium tijd is de snelheid bijna gehalveerd!
Nog zo’n fenomeen maar dan andersom is de exponentiële 
groei van de scootmobiel. Zo is de snelheid van de senioren 
vervijfvoudigd. Dus resumé, de jeugd is twee keer zo lang-
zaam geworden en de ouderen vijf keer zo snel. Dat brengt 
mij bij de vraag waarmee ik over de boulevard liep: wie is er 
nu verantwoordelijk voor de gejaagde maatschappij waar zo 
over geklaagd wordt? 

Column

Daniëlle goes Istanbul

Stelling	afgelopen	week
‘Het Raadhuisplein is de beste plaats voor de muziektent’ 

De uitslag van de stelling van vorige week was duidelijk: 90%  was het namelijk oneens! Ofte wel, vrijwel alle reacties pleitten 
ervoor dat de muziektent niet op het Raadhuisplein zou moeten staan. Veelal werd een verhuizing naar het Gasthuisplein geopperd. 

Een greep uit de reacties:

Get Out!
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Veiligheidsadviseurs valpreventie
In een geanimeerde bijeenkomst op het raadhuis zijn vo-
rige week woensdag de nieuwste aanwinsten van Pluspunt 
voorgesteld aan wethouder Gert Toonen, twee deskundige 
Veiligheidsadviseurs Valpreventie. Toonen is zeer gelukkig 
met de aanstelling, want ook hij is ernstig verontrust door 
het jaarlijks grote aantal oudere slachtoffers van valpartijen.

Hermine Eckelboom, Marlène van Gemert en Gert Toonen

Het zijn er 95.000 in heel 
Nederland. Het aantal daar-
opvolgende noodzakelijke 
behandelingen door Eerste 
Hulpposten en ziekenhuis-
opnames ligt op circa 37.000.  
De gemeente Zandvoort telt 
maar liefst 3.537 personen 
van 65 jaar en ouder, waar-
van 94 % nog zelfstandig 
woont. Een duidelijke reden, 
ook financieel, om het werk 
van de Veiligheidsadviseurs 
Valpreventie van harte te on-
dersteunen.

Hermine Eckelboom, Gon Mes-
man (niet aanwezig) en Mar-
lene van Gemert zijn de nieuw 
aangestelde veiligheidsadvi-
seurs van Pluspunt. Zij zullen 
vooral de oudere inwoners 
van Zandvoort goede advie-
zen kunnen geven om de nare 
gevolgen van vallen te voorko-
men. En omdat gebleken is dat 

juist de meeste valpartijen in 
en rond het huis plaatsvinden, 
zullen zij de zelfstandig wo-
nende ouderen graag en gratis 
adviseren over onder andere 
een veilige woninginrichting. 
Met hun speciale opleiding bij 
‘Consument en Veiligheid’ zijn 
zij uitermate deskundig om te 
wijzen op mogelijk gevaarlijke 
situaties in en om het huis.  De 
veiligheidsadviseur helpt ook 
bij het uitvoeren van eventu-
ele adviezen door bijvoorbeeld 
de actieve inschakeling van 
vrijwilligers van de Plusdienst 
van Pluspunt. De dames veilig-
heidsadviseur zijn enthousiast 
over de gevolgde opleiding en 
brengen dat nu in de praktijk. 
Tijdens de huisbezoeken van 
75-plussers kunnen zij een gra-
tis veiligheidsonderzoek aan-
bevelen. Ook de reacties zijn 
zeer positief.  Via de gemeen-
te ontvangen zij regelmatig 

adres- en telefoongegevens 
van de Zandvoortse 75-plus-
sers voor een actieve benade-
ring van hun doelgroep. Een 
doelgroep die juist die per-
soonlijke benadering meestal 
positief waardeert. Op die 
manier weten zij de gevaren 
van vallen en de vaak simpele 
oplossingen direct onder de 
aandacht te brengen.

Astrid van Gent-Zoetmulder, 
ouderenadviseur van Plus punt 
wijst graag naar de geplande 
gratis informatiebijeenkomst 
op in Pluspunt over de nieuwe 
cursus ‘In Balans’, dinsdag 28 
september tussen 10.00 uur 
en 11.30 uur. ‘In Balans’ is een 
cursus die uitstekende infor-
matie geeft over valpreventie. 

De veiligheidsadviseurs zijn 
er voor iedereen, ongeacht 
de leeftijd, in Zandvoort en 
Bentveld. Zij komen graag bij 
u thuis en geven volkomen 
gratis hun advies voor een 
veiliger woonomgeving. Wie 
wil dat nou niet? Heeft u een 
kennis, buur of familielid die 
geholpen zou kunnen zijn 
met een bezoek van de veilig-
heidsadviseur of een cursus 
valpreventie, meldt het bij 
Pluspunt. Een telefoontje aan 
Pluspunt, 5719393, is voldoen-
de om een afspraak te maken. 
Ook bij Loket Zandvoort in het 
Gemeenschapshuis, op maan-
dag tot en met vrijdag van 
09.00 tot 12.30 uur, kunt u te-
recht. Een uitvoerige brochure 
wordt u graag meegegeven of 
toegestuurd.

Valongevallen 55-plussers 
Volgens ‘Consument en Veiligheid’ is het aantal valongelukken juist 

bij 55-plussers schrikbarend te noemen. Reden voor veel gebruik 
van Eerste Hulp, ziekenhuisopname en noodlottig overlijden. 

Soort Eerste Hulp Ziekenhuis overleden
Valongevallen totaal 55+ 95.000 37.000 1.900

Vallen in/om huis  43.000 14.000 560
Heupfracturen  12.000 15.000 900
Valongeval op straat  15.000 1.700 32
Valongeval badk.douche  4.300 1.600 110
Valongeval met bedden   3.600 1.200 76
Valongeval met rollator 2.000 890 25
Valongeval met scootmobiel 1.200 360 7 

Cursus voor senioren met een valrisico
Voor oudere mensen die bang zijn om te vallen, start bin-
nenkort de voorlichtende cursus ‘In Balans’. Tijdens de bij-
eenkomsten leren senioren dat ze zelf veel kunnen doen 
om vallen te voorkomen. Zandvoort telt in 2010 circa 
3.500 65 plussers. Struikelen en vallen vormt voor deze 
groep een groot risico in het dagelijks bestaan.

Vallen kan een hoop narigheid 
veroorzaken. Vooral bij oude-
ren wordt het zelfvertrouwen 
aangetast en er is een reële 
kans op verlies van zelfstan-
digheid. Terecht dat veel ou-
deren ook angst hebben om 
te vallen. Daarom organiseert 
Pluspunt de cursus ‘In Balans’. 
Tijdens de voorlichtingscursus  

vertelt een deskundige docent 
alles over de oorzaken van 
vallen. Uiteraard wordt uitge-
breid tijd besteed aan tips en 
adviezen om vallen te voorko-
men. Deelnemers leren zelf 
de veiligheid van hun huis te 
beoordelen en maken kennis 
met speciale balansverbete-
rende oefeningen.  ‘In Balans’ 

bestaat uit twaalf bijeenkom-
sten, die een combinatie van 
voorlichting en oefeningen 
zijn. De cursus is bedoeld 
voor mensen vanaf ongeveer 
65 jaar. De wekelijkse bijeen-
komsten op dinsdag starten 
5 oktober om 10.00 uur in 
Pluspunt. De kosten bedragen 
€ 25 inclusief cursusboek met 
nuttige tips. Indien uw finan-
ciële situatie hier aanleiding 
toe geeft, bestaat de moge-
lijkheid tot kwijtschelding. 
Diverse zorgverzekeraars ge-
ven ook een tegemoetkoming. 
Aanmelden kan tot 5 oktober 
bij Pluspunt, tel. 5719393.

75-plussers Zandvoort
Zandvoort/Bentveld  telt in 2010 maar liefst 1.834 personen van 65-74  jaar en 1.703 
personen van 75 en ouder. Volgens gegevens uit de ouderen-gezondheidsenquete van 
de GGD Kennemerland (2008) is 22,6% van de Zandvoortse 65-74 jarigen (414 personen) 
en 40% van de 75 plussers (681 personen) in dat jaar een keer gevallen.
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Vorige maand maakte het Centraal Bureau voor de Statistiek bekend dat Duitsland België 
voorbij is gestreefd als nummer 1 land voor korte vakanties van Nederlanders. Voor langere 
vakanties moet Duitsland alleen Frankrijk nog voor zich dulden. Favoriete bestemmingen zijn 
Sauerland, de Eifel en het Zwarte Woud. Van oudsher bezoeken onze oosterburen Zandvoort 
in groten getale; hoog tijd voor een tegenbezoekje!

Op	bezoek	bij	de	buren	
Duitsland favoriet voor korte vakanties

We kiezen als bestemming 
de Nordeifel, het gebied dat 
ten noorden wordt begrensd 
door de lijn Aken – Keulen, 
ten westen door de Belgische 
grens, ten oosten door het 
Rijndal en ten zuiden door de 
Vulkaaneifel en de Südeifel. 
Vanaf Zandvoort is het zo’n 
260 kilometer, iets meer dan 
drie uur rijden. De Eifel en 
het aangrenzende Rijn- en 
Moezelgebied is al decennia 
lang een gewilde bestemming 
bij met name ouderen.  Anders 
gezegd: het heeft een nogal 
oubollig imago. Uw verslag-
gever was benieuwd of dat 
terecht is, en of men daar iets 
merkt van de cijfers van het 
CBS. 

Zeer betaalbaar
Om met het laatste te begin-
nen: ja, het klopt, het gaat 
goed met het toerisme. Bianca 
Lanio van de Tourist Info in 
Monschau is zeer tevreden: 
“We merken de laatste paar 
jaar inderdaad een lichte 
groei in bezoekersaantallen 
vanuit Nederland, België en 
Duitsland zelf, na een periode 
van daling in de jaren daar-

W. van der Meije begrijpt 
de irritatie, maar: “Het is 
enigszins unfair. Je kunt nu 
eenmaal niet hardfietsen 
op een lege parkeerplaats 
of een eigen sportpark.” Als 
oplossing stelt hij of zij voor 
het circuit ter beschikking 
te stellen als het vrij is. “Het 
circuit geeft toch veel (stil-
zwijgend) geaccepteerde 
overlast en dit bedrijf doet 
dan wat terug.” 
Henk van Koningsbruggen 
fietst veel en ergert zich 
“groen en geel aan die 
racefietsen. 9 van de 10 
keer wordt er niet gebeld 
(hebben ze ook niet) en 
wordt er als ze dichtbij zijn 
plotseling geroepen, waar-
door je je rot schrikt.” Barry 
Bertelkamp is racefietser 
en adviseert racefietsers 
juist om te roepen. “Laat je 
horen door middel van een 
fietsbel of een aangename 
schreeuw.” Blijkbaar schrikt 

In bovenstaande discussie refereert een lezer aan stilzwij-
gend geaccepteerde overlast van het circuit. Daar komen 
we nog op terug, maar eerst een andere vorm van over-
last: het Zandvoortse nachtleven, met name in het week-
end. Recentelijk vroeg een lezer zich af waarom deze krant 
in een positief verslag van een geslaagd weekend met o.a. 
Zandvoort Culinair geen aandacht had besteed aan de 
schreeuwende, urinerende en kotsende jeugd die de nacht-
rust en het woongenot van de omwonenden verpesten. Ons 
inziens staat het een los van het ander, maar er is duidelijk 
iets aan de hand. Maar hoe erg is het nu eigenlijk? Mail uw 
reacties naar edwin@zandvoortsecourant.nl.

voor.” Is dat niet opvallend, zo’n 
stijging ten tijde van de finan-
ciële crisis? Bianca Lanio knikt 
instemmend. “We profiteren 
vermoedelijk van de crisis 
omdat mensen het dichter bij 
huis zoeken. Je ziet overigens 
wel dat men minder kwistig 
is met uitgeven. Voor de crisis 
ging men uitgebreid lunchen 
en dineren in de restaurants; 
nu worden er vaker broodjes 
en drinken meegenomen. En 
er is een lichte verschuiving 
naar wat goedkopere accom-
modaties.”

Wat het succes van het toe-
risme in Duitsland ook niet 
zal tegenhouden zijn de prij-
zen. Benzine is er dik 10 cent 
per liter goedkoper, en in de 
horeca werden we aangenaam 
verrast door prijzen als € 1,40 
voor een biertje, € 2 voor een 
wijntje en € 1,50 voor een kop 
koffie, en ook de maaltijden 
zijn zeer betaalbaar. De hotels 
en pensions zijn eveneens net-
jes geprijsd. En netjes schoon-
gehouden, want dat kun je nog 
altijd aan de Duitsers overla-
ten. Zelfs in de oude kroegjes 
zijn de toiletten keurig.  

Henk zich van die ‘aange-
name schreeuw’ van Barry 
juist het rambam.  
Hennie Kroos fietst re-
gelmatig op het pad naar 
Noordwijk en constateert: 
“Er wordt gevaarlijk hard 
gereden door ploegen van 
soms wel 15 man. Ze hou-
den hun snelheid echt niet 
in als zij passeren, en de 
recreanten worden met 
geschreeuw naar de kant 
gedirigeerd. Er is op dit stuk 
al een dodelijk ongeval ge-
weest, en zonder maatrege-
len zullen verdere ongeluk-
ken niet uitblijven.”
Nog even terug naar Henk 
van Koningsbruggen: “We 
hebben ook ergernis van 
tegenliggers die stoïcijns 
naast elkaar blijven rijden. 
Je ziet ze denken: ga jij maar 
opzij.” 

Ja, een fietspad is soms net 
de echte wereld…

Schitterende natuur
Heel fijn allemaal, maar thuis 
kun je ook naar de wc en een 
kop koffie zetten, dus nu de 
vraag: wat valt er überhaupt 
in de Nordeifel te beleven? 
Veel. In de eerste plaats schit-
terende natuur: een glooiend 
landschap met glinsterende 
meren, bossen in alle tinten 
groen die je kunt bedenken, 
en wijdse weilanden. Maar 
het mooie is dat de invloed 
van de mens op de natuur hier 
grotendeels een toevoeging 
is in plaats van een verwoes-
ting. De met mensenhanden 
ge creëerde stuwmeren, de 
dorpjes met de typische vak-
werkhuizen, de kronkelende 
autowegen, het vormt alle-
maal een harmonisch geheel 
met het natuurlijke landschap. 
In de grootste stad, Aken, 
wemelt het van de historie, 
interessante musea, mooie 
winkels en prima horeca, en 
er is de prachtige Dom.Verder 
herbergt de Nordeifel fraaie 
kleinere plaatsjes als Bad 
Münstereifel, Stolberg, Zülpich 
en Rurberg. Vooral Monschau, 
de parel van de Eifel, is een be-
zoek meer dan waard. 

Monschau wordt ook wel de parel van de Eifel genoemd

Gezellig druk
Monschau ligt op de plek 
waar de Ruhr en diens zijri-
vier de Laufenbach samen-
stromen, en het lijkt of de 
tijd er heeft stilgestaan. De 
oudste panden stammen uit 
de Middeleeuwen, en er zijn 
grote rijke panden uit de 18e 
eeuw, toen Monschau een 
bloeiende lakenindustrie 
had. Nu deelt het toerisme 
er de lakens uit: ook op deze 
doordeweekse dag in sep-
tember is het gezellig druk 
en staan er opvallend veel 
auto’s met een Nederlands 
kenteken op het parkeer-
terrein aan de rand van 
het stadje. Naast dat par-
keerterrein is een grote hal 
met allerlei voorwerpen 
en producten van glas, ge-
blazen in de aangrenzende 
glasblazerij. Op de stoep zit 
een Nederlandse meneer 
met zijn hond. Is het niet de 
moeite waard om naar bin-
nen te gaan? “Jawel hoor, 
maar als hij hier (hij wijst 
naar zijn hond) één keer met 
zijn staart kwispelt, ben ik € 
2000 achterop, zo stampvol 
staat het.”

Weihnachtsmarkten
Dit veelzijdige gebied biedt 
plezier voor alle leeftijden. 
Voor fietsers, wandelaars en 
watersporters is het een wal-
halla, en laten we niet verge-
ten dat ook Fantasialand, een 
van de leukste pretparken 
van Europa, op een steen-
worp afstand ligt (in Brühl 
bij Keulen). Maar inderdaad, 
nu in september zijn het 
vooral ouderen die er vakan-
tie vieren. Loopt het seizoen 
op zijn einde? “Nee hoor”, 
grijnst Bianca Lanio, de Lana 
Lemmens van Monschau, 
“tot en met Kerstmis gaat 
het hier door, met de vele 
Weihnachtsmarkten. Pas in 
januari mag ik op vakantie!”

ZandvoortPlus
door Edwin Gitsels

Twee weken geleden vroegen we om reacties op de berichten 
in de pers dat er een ‘oorlog op het fietspad’ woedt tussen 
recreatiefietsers en wielrenners. Een kleine bloemlezing.

Reacties	op
‘Wielrenners	vs.	recreanten’

Nieuwe	oproep:	
Heeft u overlast 

van uitgaanspubliek?

“Verdere ongelukken 
zullen niet uitblijven”
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Vergadering college 
De besluitenlijst van de collegevergadering van week 36 en 
de verdere in week 36 door het college genomen besluiten 
zijn in week 37 vastgesteld. De besluitenlijst is in te zien bij de 
Centrale Balie en op de website. 

Gewijzigde versie van de  
legesverordening 2010 vastgesteld
In de vergadering van 7 september 2010 heeft de gemeente-
raad van Zandvoort de Legesverordening 2010-2 aangepast 
vanwege de invoering van de Wabo (Wet algemene bepalin-
gen omgevingsrecht) vastgesteld. Deze verordening treedt in 
werking op 1 oktober en ligt ter inzage bij de Centrale Balie in 
het Raadhuis en staat op de website. Onder de naam ‘leges’ 
worden rechten geheven voor het genot van door of vanwege 
het gemeentebestuur verstrekte diensten, genoemd in deze 
verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Op 1 oktober 2010 treedt definitief de Wet algemene bepa-
lingen omgevingsrecht (Wabo) in werking. De Wabo brengt 
ongeveer 25 regelingen samen die de fysieke leefomgeving 
betreffen. Deze gaan op in één vergunning: de zogenoemde 
Omgevingsvergunning. Dit heeft als gevolg dat Titel 2 van de 
huidige Legesverordening aangepast is.

Verordening op de gemeentelijke Rekenkamer
In de vergadering van 7 september 2010 heeft de gemeen-
teraad van Zandvoort de Verordening op de gemeentelijke 
Rekenkamer vastgesteld. Deze verordening treedt in werking 
op 17 september 2010 en ligt ter inzage bij de Centrale Balie 
in het Raadhuis en staat op de website. De verordening regelt 
de werkwijze van de Rekenkamer Zandvoort.

Commissie Raadszaken 
De Commissie Raadszaken vergadert op dinsdag 21 september 
vanaf 20.00 uur in de raadzaal. De deuren gaan om 19.30 uur 
open. De entree vindt u aan het Raadhuisplein. Op de agenda 
staat:
- Opening
- Vaststellen agenda
- Besluitenlijst  
- Vast agendapunt:Informatie college/burgemeester.
- Ontwikkelstrategie Middenboulevard e.a. 
- Verordening naamgeving en nummering 2010 
- Beleidsplan Veiligheidsregio Kennemerland 2010-2013 
- Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Kennemerland 
- Rondvraag
- Sluiting

De agenda kan na het verschijnen van deze krant nog gewijzigd 
zijn. De meest recente agenda vindt u op de website.
In deze commissie kunnen burgers het woord voeren over 
onderwerpen op de agenda. Aanmelding vooraf is niet nodig. 

Commissie Planning & Control
De Commissie Planning & Control vergadert op woensdag 22 
september vanaf 20.00 uur in de raadzaal. De deuren gaan 

ONTHEFFING artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening
Het college van Burgemeester en Wethouders is voornemens 
om met toepassing van artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke 
ordening ontheffing van de voorschriften van het bestem-
mingsplan te verlenen voor het:
- realiseren van een uitweg en het gebruik van de gronden 
om te parkeren op eigen erf op het perceel Wilhelminaweg 
5 te Zandvoort.

Voormelde bouwaanvraag met het conceptbesluit ligt met 
ingang van 17 september 2010 gedurende 6 weken weken ter 
inzage bij de Centrale Balie van het gemeentehuis tijdens de 
openingstijden. Gedurende de termijn van de terinzagelig-
ging kan een ieder schriftelijk haar/zijn zienswijze omtrent 
de aanvraag kenbaar maken bij het college van Burgemeester 
en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort. U dient in de 
rechter bovenhoek van uw brief “zienswijze” te vermelden.

Verzonden besluiten
Kapvergunningen verleend 
- Vondellaan 3, één esdoorn in de voortuin, de boom staat te 
dicht op de gevel en veroorzaakt overlast, zaaknr2010-3189

Belanghebbenden die in een eerder stadium zienswijzen heb-
ben ingediend, kunnen tegen de bovenstaande besluiten in 
beroep gaan bij de rechtbank te Haarlem, afdeling Bestuurs-
recht, Postbus 1621 2003 BR Haarlem. Het indienen van een 
beroepschrift heeft geen schorsende werking. Een schorsende 
werking wordt pas bereikt nadat de president van de rechtbank 
dat in een voorlopige voorziening heeft bepaald. In geval van 
onverwijlde spoed kunt u een verzoek om voorlopige voorzie-
ning indienen bij de president van de rechtbank te Haarlem. 
Een dergelijk verzoekschrift dient vergezeld te gaan van een 
kopie van het beroepschrift. Voor het indienen van een verzoek 
om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven.

Kapvergunning dode bomen 2010
In het afgelopen jaar zijn 66 bomen dood of bijna dood gegaan 
door harde en zoute zeewind, droogte en boomziekten. Deze 
zijn verwijderd of zullen worden verwijderd. De bomen zijn ge-
merkt met een gele stip. De zieke iepen staan niet op deze lijst. 
Ze zijn reeds verwijderd. De bomen worden niet altijd herplant. 
Dit is afhankelijk van de aanwezigheid van voldoende bomen 
in de omgeving en het beschikbare budget. Beeldbepalende 
bomen en plekken waar veel mensen langs komen worden als 
eerste weer nieuw geplant. De overige locaties blijven op de 
lijst van te herplanten bomen staan voor een later jaar. 

LOCATIE SOORT (HERPLANT), REDEN

Kostverlorenstr. 89 kastanje (els), kastanjeziekte
Kostverlorenstr. voor 95 kastanje 2x (els 2x), kastanjeziekte
Kostverlorenstr. 92 kastanje (els), kastanjeziekte
Kostverlorenstr. 91 kastanje (els), kastanjeziekte 
Sophiaweg/Max Euwestr.  eik 6x (eik 6x), niet vitaal
Ingang raadhuis berk 3x (bol esdoorn 3x), 
  niet vitaal/dood

om 19.30 uur open. De entree vindt u aan het Raadhuisplein. 
Op de agenda staat:
- Opening
- Vaststelling agenda
- Besluitenlijst commissie Planning & Control 
- Vaste agendapunten 
- Wijzigingen erfpachtvoorwaarden Circuit 
- Verwerving gronden Kostverlorenstraat voor aanleg rotonde 
- Rondvraag
- Besloten deel – grondexploitatie Middenboulevard (niet 
bestemd voor publiek)
- Sluiting

De agenda kan na het verschijnen van deze krant nog gewijzigd 
zijn. De meest recente agenda vindt u op de website.
In deze commissie kunnen burgers het woord voeren over 
onderwerpen op de agenda. Aanmelding vooraf is niet nodig. 

Commissie Welstand en Monumenten
Op 23 september vergadert de Commissie Welstand en Mo-
numenten. De vergadering begint omstreeks 15.00 uur in de 
commissiekamer. De exacte begintijd is afhankelijk van de 
agenda. U kunt hiervoor het beste even contact opnemen met 
de werkeenheid Bouwen, tel. (023) 5740100. 

De ophaaldagen voor de papiercontainer:
Op 21 september wordt de papiercontainer opgehaald in de 
maandag,donderdag en vrijdag huisvuilwijken. Op 23 septem-
ber wordt de container opgehaald in de dinsdag huisvuilwijk.

Ingekomen vergunningenaanvragen
Bouw-, sloop- en reclameaanvragen

Zandvoort:
- Vuurboetstraat 4, veranderen van de gevel, het verhogen van 
het dak, het plaatsen van dakkapellen en het samenvoegen van 
garages, ingekomen 8 september, 2010-197Rv
- Brederodestraat 128, veranderen kozijnen, gevel- en dakafwer-
king, ingekomen 10 september 2010, 2010-198Lv

Bentveld:
- Bentveldsduin 35, bouw woning, ingekomen 7 september 
2010, 2010-196Rv.

Let op. De hierboven genoemde aangevraagde vergunningen 
liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt deze inzien tij-
dens openingstijden. Deze publicatie betekent niet dat u uw 
zienswijze over deze aangevraagde bouwplannen kenbaar 
kunt maken. Slechts indien voor deze bouwplannen vrijstelling 
van het bestemmingsplan of bouwverordening kan worden 
verleend, kan tegen ons voornemen daartoe een zienswijze 
kenbaar worden gemaakt. Een voornemen tot het verlenen van 
vrijstelling wordt afzonderlijk gepubliceerd. Deze publicatie 
betekent ook niet dat u een bezwaarschrift kunt indienen. 
Mocht de vergunning of vrijstelling worden verleend dan zal 
dit worden gepubliceerd en pas dan kunnen belanghebbenden 
bezwaar indienen.



Grote Krocht voor 37 kastanje (linde), kastanjeziekte 
Kuiderstraat iep 4x (blok elaeagnus), niet vitaal 
Gertenbachstr. thv 45 iep (iep), vandalisme gebroken
De Jongstraat (onderaan) den (den), vandalisme gebroken
Verlengde haltestraat den (den), niet opgekroond
Brederodestraat 20 esdoorn (esdoorn), witrot/
  verzoek bewoner      
Brederodestr. thv 13 moseik (moseik), 
  verbouwing bewoner
Brederodestr. thv 27-29 esdoorn (esdoorn)
Haltestraat thv 37-32 plataan (knot iep/plataan)
Gerkestraat to 131 kastanje (later), kastanjeziekte
Corn. v/d Werfstraat  18 kastanje (later), kastanjeziekte
Kostverlorenstraat 114 prunus (later) 
Zandvoortselaan  to 18 gleditia (later)
Linaeusstr. (to autobedrijf) den (geen), voldoende bomen
Pageepad peer (later)
Grote Krocht (voor A.H.) kastanje (later), kastanjeziekte 
Dr. Schaepmanstr. 2 esdoorn (later)
Lijsterstr. 15 esdoorn (later)
Linaeusstr. (in populierenplantsoen) kastanje (later)
Wattstraat (to Colpitt) kastanje (later), kastanjeziekte
Dr Schaepmanstr. 14 esdoorn (later)
Patrijzenstr. to 13 esdoorn (nee), voldoende bomen
Zandvoortselaan thv 222  tulpeboom 3x (later)
Kostverlorenstr. 68 esdoorn (later)
Westerduinweg 16 eik (nee), voldoende bomen
Flemingstraat (thv Pluspunt) plataan (later), verdroging
Fahrenheidstraat 2 iep (later), aanrijding
Kostverlorenstr. thv 79-81 plataan (geen), voldoende bomen
Van Lennepweg (t.o. BP) elaeagnus (later)
Van Lennepweg (naast flat)  sierappel (later)

Begraafplaats:
lindelaan linde (later)
parkeerplaats kastanje (later), kastanjeziekte
Begraafplaats  gleditia 3x (later)
F-gedeelte  valse acacia 4x (nee)
F-gedeelte kastanje (nee)
F-gedeelte eik (nee)
F-gedeelte den (nee)
F-gedeelte rode esdoorn (later)
F-gedeelte linde 2x (later)
oude gedeelte lijsterbes (later)

Melding noodkap
In verband met de iepziekte heeft de gemeente in week 31, 32 
en 35 iepen zonder procedure voor een kapvergunning gekapt. 
De bomen worden niet altijd herplant. Dit is afhankelijk van de 
aanwezigheid van voldoende bomen in de omgeving en het 
beschikbare budget. Beeldbepalende bomen en plekken waar 
veel mensen langs komen worden als eerste herplant. Infor-
matie over de iepziekte is te vinden op de www.zandvoort.nl

5 bomen in week 31 
2x Zandvoortselaan t.o. lichtmast 63
naast parkeerplaats Wok Palace
Koninginneweg thv 19
Thomsonstraat 

5 bomen in week 32
Flemingstraat thv 2
Noorderduinweg t.o. lichtmast 3
Zandvoortselaan 3x t.o. lichtmast  63

4 bomen in week 35
3x Kamerlingh Onnesstraat bij waterzuivering
Cornelis Slegersstraat t.o. De Krocht

Bouw-, sloop- en reclamevergunningen

Zandvoort:
- De Ruyterstraat 12-34,  gedeeltelijk vernieuwen kozijnen, 
verzonden 09 september 2010, 2010-190Lv.
- Van Lennepweg 33, verwijderen asbesthoudend materiaal, 
verzonden 09 september 2010, 2010- 193S.
- Hogeweg 39, veranderen van de goot aan de oostzijde, ver-
zonden 09 september 2010, 2010-187Lv.
- Dr. C.A. Gerkestraat 61, gedeeltelijk vergroten van de woning, 
verzonden 09 september 2010, 2010- 147Rv.

Verkeersbesluiten 

Verkeersbesluit Shanty koren- en Zeeliederenfestival
Het college van Burgemeester en Wethouders heeft besloten, 
ten behoeve van het Shanty- en Zeeliederenfestival op 26 
september, om gedurende het evenement:

1. over te gaan tot de plaatsing van fysieke afsluitingen inclusief 
de borden conform model C01 van bijlage I van het Reglement 
Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 op de volgende locaties:
- in de Haltestraat direct ten noorden van de doorsteek Hal-
testraat – Swaluëstraat, met vooraankondiging direct ten noor-
den van het Raadhuisplein en ten zuiden van de Swaluëstraat;
- in de Achterweg direct ten noorden van de Haltestraat;
- in de Haltestraat direct ten zuiden van de Zeestraat;
- in de Diaconiehuisstraat direct ten oosten van de Haltestraat, 
met vooraankondiging direct ten westen van de Nieuwstraat;
- in de Koningstraat direct ten oosten van de Haltestraat, met 
vooraankondiging direct ten westen van de Oosterstraat;
- in de Kanaalweg direct ten oosten van de Haltestraat, met 
vooraankondiging direct ten westen van de Oosterstraat;

2. op 24 september de borden E01 van bijlage I van het Regle-
ment Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 met onderbord 
“zondag a.s.” te plaatsen in de Haltestraat; 

3. dat het op 24 september van 11:00 tot 20:00 verboden is te 
parkeren op de locatie van het festival;

De gemeente neemt dit verkeersbesluit om het Shanty- en 
Zeeliederenfestival veilig en gezellig te laten verlopen. Inwo-
ners en ondernemers worden vriendelijk verzocht rekening te 
houden met de genomen verkeersmaatregelen. 

Bezwaarschriften
De hierboven genoemde verleende vergunningen/ genomen 
besluiten liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt ze 

Vervolg gemeentelijke publicatie week 37

inzien tijdens openingstijden. Belanghebbenden kunnen 
gedurende een termijn van zes weken na bekendmaking 
een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. De datum van 
bekendmaking is de verzenddatum van de vergunning. In-
dien het geen vergunning betreft is dit de publicatiedatum. 
U richt uw bezwaarschrift met vermelding van “bezwaar” 
in de rechterbovenhoek van uw brief aan het college van 
Burgemeester en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort. 
Het bezwaar schorst in beginsel niet de werking van het 
besluit waartegen het is gericht. In geval van spoed kunt 
u een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij 
de voorzieningenrechter van de Rechtbank Haarlem, sector 
Bestuursrecht, Postbus 1621 2003 BR Haarlem. Een dergelijk 
verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het 
bezwaarschrift.

Indien het een vergunning betreft voor evenementen, verto-
ningen op of aan de weg, het houden van optochten, snuf-
felmarkten, verruiming sluitingsuur, ontheffing Zondagwet, 
exploitatie of speelautomaten, dient u uw bezwaarschrift aan 
de burgemeester te richten. 

Centraal telefoonnummer 
Alle afdelingen zijn bereikbaar via (023) 574 01 00, maandag 
t/m donderdag 8.30 - 17.00 uur en vrijdag 8.30 - 16.00 uur. 

Melding of klacht? 
Bel met de Centrale Meldlijn (023) 574 02 00, óf vul op de  
website het digitale formulier in óf stuur een brief naar de 
klachtencoördinator. 

Openingstijden Centrale Balie 
Maandag t/m woensdag:  08.30  -  16.00 uur 
Donderdag:  08.30  -  20.00 uur 
Vrijdag:  08.30  -  12.30 uur 
Tijdens de donderdagavondopenstelling kunt u maar voor een 
beperkt aantal zaken terecht: paspoorten en rijbewijzen e.d. 

Openingstijden begraafplaats 
De algemene begraafplaats en dierenbegraafplaats aan de 
Tollensstraat zijn dagelijks open tussen 08.00 - 18.00 uur. 

Collegelid spreken? 
Een afspraak maken met een collegelid doet u via het centrale 
telefoonnummer. Daarbij geeft u aan waarover u het collegelid 
wilt spreken. Het kan zijn dat u eerst naar een vakafdeling 
verwezen wordt. 

Vragen over een bouwplan? 
Voor vragen over concrete of gewenste bouwplannen is de 
werkeenheid Vergunningverlening op werkdagen telefonisch 
bereikbaar tussen 08.30 en 16.00 uur. 

Op zoek naar werk of aanbieden van vacature? 
Werkgevers en werkzoekers maken gebruik van 
www.werkeninzandvoort.com. 
Voor het vinden of aanbieden van banen in Zandvoort. 
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Ard Keff houdt zijn BMW ternauwernood op de baan | Foto: Chris Schotanus

Goede start hockeydamesCeriel Fleur wint ‘Putt open’

Slotfase van nationaal 
autosportseizoen breekt aanTeamgenoot snoept punten 

weg voor kampioenschap

De Zandvoortsche Hockeyclub (ZHC) heeft jarenlang geen 
seniorenteams in een of andere competitie gehad. Vorig 
seizoen heeft een nieuw damesteam, om wat ervaring op 
te doen, meegedaan in een studentencompetitie. Dit jaar 
wordt weer meegespeeld in de reguliere competitie.

Woensdag 8 september kwamen tien bewoners van Nieuw Unicum voor een unieke wed-
strijd naar de Zandvoortsche Golfclub Sonderland: de ‘Putt Open’. De deelnemers moes-
ten met zo min mogelijk slagen tot zes keer toe de bal in de hole zien te krijgen.

Alle series uit het Dutch Power Pack komen in actie tijdens de Wijzonol Trophy op zater-
dag 18 en zondag 19 september. In een aantal raceklassen loopt de spanning behoorlijk op. 
De Wijzonol Trophy is het voorlaatste raceweekend van het nationale autosportseizoen. 
Bovendien zal de verfsponsor de toeschouwers een speciale vliegdemonstratie voorscho-
telen van stuntvlieger Frank Versteegh. 

Een teamgenoot in de autosport betekent vaak concurren-
tie, alleen gold dat niet voor de BMW E30 cup tijdens de laat-
ste DNRT-races op Circuit Park Zandvoort. Hoe belangrijk 
een teamgenoot kan zijn bewees Mathijs Bakker wel voor 
Zandvoorter Ard Keff tijdens de twee races in die klasse.

Ze moeten, net als een be-
ginnende club, in de zesde 
klasse onderaan beginnen 
en proberen omhoog te 
komen. Daar is in de eer-
ste competitiewedstrijd 
uit tegen HIC 20 meteen 
aan gewerkt. Twee gelijk-

Het is een lange tijd ge-
leden, maar in komend 
weekend zal de speciale 
GP-chicane gebruikt gaan 
worden. Deze bocht bevindt 
zich vlak voor en in de Rob 
Slotemakerbocht bij het af-
komen van de Hunserug.

Na de uitstapjes op de 
circuits van Assen en de 
Nürburgring keert het HTC 
Dutch GT4 Cham pion ship 
weer terug op Zandvoort. 
Duncan Huis man leidt 
het kampioenschap met 
zijn Ekris BMW M3 GT4. 
Daarachter volgt op enke-
le punten afstand de HTC 
Porsche-coureur Phil Bas-
tiaans. Na een succesvol de-
buut zullen waarschijnlijk 
nu ook de twee Chevrolet 
Camaro’s aan de start ko-
men die geprepareerd zijn 
door de Equipe Verschuur.  

In de Dutch Renault Clio Cup 
voelt Landmachtrijdster 
Sandra van der Sloot de 

Keff had al goede papieren 
na de vrije training en kwa-
lificatietraining. Slechts een 
merkwaardige beslissing van 
de wedstrijdleiding zorgde 
ervoor dat Pieter Bikker toch 
vanaf polepositie mocht ver-
trekken. In de kwalificatietrai-
ning had hij geen werkende 
transponder (zender, red.), 
maar in de vrije training wel. 
De tijd die Bikker in die vrije 
training neerzette was goed 
voor de snelste stijd.

Keff had er geen goed gevoel 

waardige teams speelden 
in het begin het balletje 
vlot rond en over en weer 
waren er mooie aanvallen. 
ZHC opende de score met 
een doelpunt van Ester 
Boot. Na een fraaie solo 
maakte Julia Buchel er 0-2 

Op de heuvelachtige greens 
in het Duintjesveld is dat voor 
golfers met een ‘handicap’ 
al geen eenvoudige opgave. 
Maar voor de golfende bewo-
ners van Nieuw Unicum, is het 
putten extra lastig. Hun be-
perking is zo ernstig, bijvoor-
beeld door ernstige ziekte of 
ongeval, dat zij zijn aangewe-
zen op intensieve zorg. 

Golfprofessional Roderick 

hete adem van Addie van de 
Ven in de nek. Van der Sloot 
leidt met slechts een punt 
voorsprong op Van de Ven. 

Het 16-jarige Zandvoortse 
talent Dennis van de Laar 
debuteert dit jaar in de 
Formido Swift Cup. Door een 
aantal goede uitslagen te 
rijden staat de Zandvoorter 
derde in het kampioen-
schap. Niels Langeveld is 
de klassementsleider en 
rijdt voor het Zandvoorste 
raceteam van Dillon Koster. 
Langeveld heeft een voor-
sprong van 21 punten op 
de als tweede geklasseerde 
Niels Kool. 

Een van de oudste racese-
ries is de Formule Ford. De 
formulewagenklasse komt 
tweemaal in actie tijdens de 
Wijzonol Trophy. Koploper 
is Rogier Jongejans, die op 
weg lijkt naar zijn eerste 
Formule Ford titel. De rap-
pe Deen Nils Vestergard en 

bij en die voorgevoelens kwa-
men ook direct bij de start 
van de eerste race uit. Bikker 
duwde en leunde tegen de 
BMW van onze plaatsgenoot 
aan, die daarmee in de muur 
langs het rechte stuk dreigde 
te belanden. Een trap op de 
rem zorgde er echter voor dat 
Bikker in de muur klapte. De si-
tuatie die daardoor ontstond 
was chaotisch. Zelfs tijdens 
de neutralisatie, waarbij het 
verboden is om in te halen, 
dacht een aantal rijders ten 
onrechte dat de baan alweer 

hockeygolf

autosport
autosport

van. In de tweede helft 
drong HIC sterk aan maar 
de Zandvoortsche verdedig-
sters hielden stand en de 
uitstekend keepende Tessa 
Keur hield haar doel keurig 
schoon. Na de 0-3 van Irma 
Keur was de wedstrijd wel 
gelopen. De dames kunnen 
terugkijken op een hele 
mooie start van de com-
petitie. Komende zondag 
spelen onze plaatsgenoten 
thuis tegen VVV, aanvang 
11.00 uur.

Kwekkeboom gaf het goede 
voorbeeld door vanuit zijn 
stoel het golfballetje over 
een afstand van zes meter in 
één keer in de hole te slaan. 
Ook twee deelnemers, Johan 
van Doorn en Harry Veninga, 
maakten tijdens de wedstrijd 
een hole-in-one. Ceriel Fleur 
wist, met zijn linkerhand, de 
wedstrijd te winnen door in 
een spannende finale Joop 
Jansen één slag voor te blijven. 

Jack Swinkels zijn mogelijke 
obstakels voor deze titel. 

Ronald Morien en Dennis de 
Groot leiden de stand in het 
Argos Supreme Toerwagen 
Diesel Cup kampioenschap 
met hun Volkswagen Golf 5. 
Het duo wordt gevolgd door 
Marcel Nooren en Ricardo 
van der Ende in de BMW 123d. 

Aerobatics vliegshow 
Naast het goedgevulde 
raceprogramma trakteert 
hoofdsponsor Wijzonol het 
publiek ook op spectacu-
laire vliegshow van Frank 
Versteegh. Met zijn speciaal 
geprepareerde Red Bull Air 
Race-vliegtuig zal de profes-
sionele piloot zondagmid-
dag tussen 12.00 en 13.00 
uur een adembenemende 
show geven. 

Meer informatie over tic-
kets en het meest recente 
tijdschema is te vinden op 
www.circuit-zandvoort.nl

was vrijgegeven. Door al deze 
akkefietjes lag Keff uiteinde-
lijk toch op koers voor een po-
diumplek. In de slotfase reden 
de Zandvoorter en zijn team-
genoot op de plaatsen twee 
en drie. Doordat de koploper 
inhaalde ‘onder geel’, kreeg 
hij een tijdstraf van twintig 
seconden waardoor Keff en 
Bakker als eerste en tweede 
over de streep kwamen.

In de tweede race vertrok 
het veld onder ‘Code 60’, het-
geen betekent dat het hele 
veld niet harder mag dan 
zestig kilometer per uur en 
dat inhalen verboden is. Na 
een stroef begin kantelde de 
race in het voordeel van Keff. 
Opnieuw kwam Keff als eer-
ste over de streep en Bakker 
als tweede. Bakker kaapte zo 
belangrijke punten weg voor 
de concurrentie terwijl Keff 
het volle pond pakte. Met al-
leen de race van 16 oktober 
nog voor de boeg heeft Keff 
nu tien punten voorsprong 
op zijn naaste belagers. Of 
Bakker er dan ook zal zijn is 
nog de vraag, Keff weet in 
elk geval dat hij dichtbij een 
kampioenschap zit.

Winnaar Ceriel Fleur 
in opperste concentratie
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SV Zandvoort werkt zich in de nesten

Mauro Saunier wint jeugdtoernooi in Sleeuwijk

Handballes voor 
ZSC-damesHet eerste elftal van SV Zandvoort heeft zich in de eerste 

thuiswedstrijd van dit seizoen danig in de nesten gewerkt. 
De gasten uit Monnickendam gingen met de volle winst 
weer terug naar de oevers van het IJsselmeer. Het team 
van Pieter Keur kon geen vuist maken en verloor volkomen 
terecht met 1-2.

Gebrek aan pupillenteams, tot 12 jaar, leverde de Zand-
voortse Mauro Saunier (11) een prachtige kans. Hij kreeg de 
uitnodiging om met de besten van Nederland tijdens het 
jeu de boules Altena Open Jeugdtoernooi voor tripletten in 
Sleeuwijk (N-B) mee te doen, een wedstrijd voor pupillen, 
aspiranten en junioren. Maar liefst 16 teams streden zater-
dag 4 september om de fel begeerde bokalen.

De thuiswedstrijd van ZSC tegen het Amsterdamse Westsi-
te 2 is zeer ruim verloren, 11-27. Het verlies was echter geen 
schande omdat de Amsterdammers met een team kwa-
men dat bestond uit onder andere drie oud-internationals 
en drie speelster van Jong Oranje. Het team traint weke-
lijks optimaal en is daardoor veel te sterk voor de andere 
teams in de district 1e klasse.

Het enige doelpunt voor Zandvoort in de maak

Mauro Saunier (r) en zijn teamgenoten

Het is de laatste weken 
steeds weer de vraag of en 
wie er terugkomt uit de 
Zandvoortse ziekenboeg. 
Ook nu weer moest Keur een 
aantal ervaren spelers mis-
sen in de wedstrijd tegen 
Monnickendam: Michel de 
Haan en Ronald Kaales, om 
er twee te noemen. Vorig 
seizoen werd deze wedstrijd 

Het verschil tussen beide 
teams was niet alleen de 
spelopvatting, maar ook 
de fysieke bouw van de 
speelsters was daar debet 
aan. De Amsterdammers 
waren allen groter dan de 
Zandvoorters binnen de lij-
nen kon brengen. Het werd 
daarom ook van meet af aan 
een handbaldemonstratie 
die de liefhebber alles bood 
wat handbal in zich heeft. 
Het Zandvoortse team pro-
beerde er met legale mid-
delen iets tegenover te stel-
len. Vooral keepster Angela 
Schilpzand kreeg het zwaar 
te verduren, maar wist toch 
een zeer groot deel van de 
schoten uit haar doel te 
houden. Desondanks wist 
Westsite voor de pauze al 

met het grootste gemak bin-
nenboord gehouden want 
Zandvoort kon toen nog be-
schikken over Nigel Berg, die 
nu bij Kon. HFC speelt (waar 
hij  volgens geruchten bijna 
niet aan spelen toekomt). 
Berg nam vorig jaar drie 
doelpunten voor zijn reke-
ning en stelde anderen in 
staat om de vijf vol te maken.

17 keer te scoren. ZSC stelde 
daar 7 treffers tegenover. Een 
achterstand die ongetwijfeld 
veel groter was geweest als 
ZSC er niet alles aan had ge-
daan om zo goed mogelijk 
tegenstand te bieden. Na 
de rust een zelfde beeld al 
kreeg ZSC wat meer vat op 
de Amsterdamse aanval-
len, wat overigens ten koste 
ging van de aanvalskracht. 
De eindstand 11-27 mag 
daarom toch eervol worden 
genoemd. 

De ZSC-doelpunten wer-
den gescoord door Romena 
Daniëls (3), Laura Koning 
en Daphina van Rhee ieder 
2. Martina Balk, Charissa 
Koning en Naomi Kaspers 
scoorden ieder een doelpunt.

Laag niveau
De wedstrijd van zaterdag 
was voor Zandvoort van een 
laag niveau. De bal werd de 
eerste helft, met een straffe 
wind in de rug, veel te veel 
over lange afstanden ge-
speeld, hetgeen in de tweede 
helft, dus met de wind tegen, 
opnieuw het geval was. Toch 
kreeg Zandvoort een paar 
kleine kansen, maar die wa-
ren over het algemeen niet 
voor spitsen Ivo Hoppe en 
Michael Kuijl weggelegd. 
Wel wisten onze plaatsge-
noten al vrij snel op voor-
sprong te komen. Een bij-
zonder fraai genomen vrije 
trap van ‘nestor’ John Keur 
vond de zwarte krullen van 
Kuijl die goed tegenvoets de 
hoek zocht en vond. Het zou 
niet verder komen voor de 
gastheren. Sterker nog, nog 
geen twee minuten laten 
was de stand weer in even-
wicht en een paar minuten 
voor het einde van de eerste 
helft stond Zandvoort met 
1-2 achter. Zwak en slap ver-
dedigen waren de oorzaken 
van deze tegendoelpunten.

Het dit jaar Nederlands 
kampioen geworden kop-
pel Nikita Holslag (11), spe-
lend bij JBV Lelystad, en 
Michiel Stoop (11), spelend 
bij LP Alphen a/d Rijn, no-
digden Mauro Saunier, 
spelend bij jeu de boules-
vereniging Zandvoort, uit 
om gezamenlijk dit toer-
nooi te gaan spelen. En, bij 
gebrek aan pupillenteams 

Afgekeurd
Tegen de wind in werd 
Zandvoort in de tweede 
helft almaar zwakker en 
kreeg Monnickendam hele 
grote kansen om Zandvoort 
nog verder het moeras in te 
duwen. Keeper Boy de Vet 
was echter de enige aan 
Zandvoortkant die in vorm 
is want hij elimineerde ze al-
lemaal. Ook kreeg Zandvoort 
nog de hulp van de arbiter, 
die het overigens niet echt 
moeilijk had. Een duide-
lijk hands-doelpunt van de 
gasten werd goed geobser-
veerd en dus afgekeurd. SV 
Zandvoort 1 in mineur moest 
een 1-2 nederlaag slikken.

Komende zaterdag speelt 
het eerste Zandvoortse 
team om 14.30 uur uit te-
gen Overbos dat afgelopen 
weekend met 0-1 bij AFC 
won. Overige uitslagen 2e 
klasse A: Hellas – Castricum: 
3-3; Jong Hercules – 
Aalsmeer: 1-2; TOB – DVVA: 
2-0; Voorland – Haarlem/
Kennemerland: 2-1 en ZOB – 
Amstelveen: 1-0.

werden ze ingedeeld bij 
de aspirantenpoule tot 15 
jaar. De 5 wedstrijden die 
gespeeld moesten worden 
werden met zoveel inzet en 
concentratie afgewerkt dat 
aan het eind van de middag 
een 3e plaats bereikt werd. 
Tweemaal moesten ze het 
opnemen tegen een selec-
tieteam van de Nederlandse 
Jeu de Boules Bond die 

maar nipt werden verloren. 
Een geweldige prestatie 
gezien het leeftijdsverschil.  
De andere 3 partijen werd-
en met overmacht gewon-
nen waardoor ze de 1e prijs 

voor de pupillen in ont-
vangst mochten nemen. 
Een zeer geslaagde dag 
voor dit trio waarvan we 
in de toekomst zeker nog 
meer zullen gaan horen.
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Op 17 september werd officieel de derde nevenlocatie van 
Nieuw Unicum geopend. Gasten en genodigden werden 
onthaald met een high tea, verzorgd door BienveNu, en 
de huisband van Nieuw Unicum BOS die een spetterend 
optreden verzorgde.

Peter Kühn van Nieuw Uni
cum nam als eerste het 
woord en vertelde over hoe 
de zorginstelling aan deze 
prachtige AAlocatie is ge
komen. De heer Van Zijp, 
wiens schilderbedrijf 30 jaar 

voor Nieuw Unicum gewerkt 
heeft, bood dit pand aan 
Nieuw Unicum te koop aan. 
Aangezien Nieuw Unicum 
geen panden aankoopt, is 
woningbouwvereniging De 
Key hierbij betrokken ge
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Begeleidster, bewoonster en wethouder met het 
geschenk van de gemeente: tuinmeubelen

De Korendag die afgelopen zondag door The Beach Pop 
Singers werd georganiseerd, is grootser uitgevallen dan 
de vorige drie edities. 23 koren hebben de hele dag gra-
tis voor entertainment gezorgd in een volle Protestantse 
kerk. Vooral de finale, met The Beach Pop Singers zelf, was 
indrukwekkend.

De inloopavond voor het parkeerbeleid heeft veel belangstelling getrokken. Honderden 
Zandvoorters waren naar het Gemeenschapshuis gekomen tijdens de bijeenkomst over 
dit voor velen belangrijke item binnen de Zandvoortse gemeenschap. 

De rode draad in het geheel 
was het thema film. De le
den van het organiserende 
koor hadden zich allemaal 

Duidelijk werd dat heel 
veel Zandvoorters de plan
nen met interesse volgen. 
Naast informatie over de 
gemeenteplannen, konden 
ook vragen worden gesteld 
aan wethouder Parkeren 
Andor Sandbergen, aanwe
zige ambtenaren en diver
se raadsleden. Via borden 
werden de verschillende 
punten uit de parkeernota 
toegelicht. De aanwezigen 
konden met  de raadsleden 

verkleed als filmfiguren, tot 
aan B.A. Baracus (van The 
ATeam) aan toe. Het publiek 
werd over een rode loper de 

Korendag grootser dan ooit

Veel interesse voor parkeerbeleid

The Beach Pop Singers verkleed als filmsterren

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

www.seaoptiek.com
Vrijdag koopavond

Wegens verbouwing
zijn wij gesloten 

van 27 september 
t/m 5 oktober

Derde nevenlocatie 
Nieuw Unicum geopend

raakt. Zij hebben het pand 
aangekocht en verbouwd 
en nu huurt Nieuw Unicum 
het van de woonstichting. 
Tot slot benadrukte hij dat 
Nieuw Unicum graag initi
atieven als deze wil blijven 
ontwikkelen, maar dat niet 
kan zonder partners. 

Youri van den Bogaerde, ves
tigingsmanager van De Key 
Zandvoort, gaf in zijn speech 
aan dat met dit pand de slo
gan ‘De Key ontwikkelt en 
verbindt’ met recht van toe
passing is. Vervolgens werd 
de officiële opening ver
richt door wethouder Gert 
Toonen. Die was symbolisch 
want sinds eind juni hebben 
de cliënten er al hun intrek 
genomen. Toonen kent het 
gebouw nog uit de tijd dat 
het Wim Mensinkhuis heet
te. Hij was onder de indruk 
van de metamorfose dat het 
pand heeft ondergaan en fe
liciteerde Nieuw Unicum en 
de cliënten met deze nieuwe 
locatie en wenste hen veel 
woonplezier toe. Na het of
ficiële gedeelte konden en
kele appartementen bezocht 
worden. Vol trots lieten de 
cliënten hun appartement 
lieten zien aan de bezoekers.

Het is de bedoeling dat de 
cliënten meer zelfstandig 
gaan worden. Zo zal bijvoor
beeld niet iedere maaltijd 
door de keuken van Nieuw 
Unicum verzorgd worden. De 
bewoners gaan drie keer per 
week onder begeleiding zelf 
inkopen doen, koken en eten.

kerk in geleid, die als een 
filmstudio was ingericht. 
Alle koren hadden een of 
meer nummers uit bekende 
en minder bekende films in
gestudeerd en dat viel dui
delijk in goede aarde bij het 
publiek. Ook de opening was 
apart. Greet Vastenhouw 
mocht namelijk op het be
roemde Knipscheerorgel een 
aantal filmnummers spelen 
onder begeleiding van diri
gent Arno Westenburger op 
de vleugel en Rob Spruijt op 
drums. De gastkoren waren 
allemaal duidelijk te spreken 
over de gastvrijheid van The 
Beach Pop Singers en hopen 
volgend jaar weer mee te 
kunnen doen. De verwach
tingen zijn namelijk hoog 
gespannen voor het eerste 
Korendaglustrum. 

in gesprek en de standpun
ten van hun partijen horen. 
Veel mensen hebben een re
actie achtergelaten. Al deze 

reacties worden gebundeld 
en aangeboden aan de ge
meenteraad, die deze op een 
later tijdstip zal bespreken.
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UITVAARTZORGCENTRUM ZANDVOORT
Tollensstraat 67, 2041 PR  Zandvoort.

Telefoon (023) 571 32 78.
www.uzn-nederland.nl

UITVAARTCENTRUM HAARLEM
Parklaan 36, 2011 KW  Haarlem.

Telefoon (023) 532 87 50.
www.uitvaartcentrumhaarlem.nl

Sinds 1992
uw uitvaartondernemer in Zandvoort.

A LA LA LA LA L T I J D   D I R E C T E   H U L PT I J D   D I R E C T E   H U L PT I J D   D I R E C T E   H U L PT I J D   D I R E C T E   H U L PT I J D   D I R E C T E   H U L P
B I J   OB I J   OB I J   OB I J   OB I J   O V E R L I J D E NV E R L I J D E NV E R L I J D E NV E R L I J D E NV E R L I J D E N

sept w a t e r
do
vr
za
zo
ma
di
wo
do

-
-
-
-
-
-
-
-

23
24
25
26
27
28
29
30

00.30
00.44
00.54
01.40
02.04
02.56
03.04
03.35

04.25
04.55
05.26
05.56
06.27
06.55
07.36
0 8 .1 1

13 .26
13.20
1 3 . 2 4
14.00
14.36
1 5 . 0 5
15. 40
16.26

16.48
1 7. 1 6
1 7. 4 2
1 8 . 1 2
1 8 . 4 1
1 9 . 1 5
19.52
20.35

Verdrietig, maar dankbaar wat ze voor ons heeft 
betekend delen wij u mede, dat na een kortstondig 

ziekbed is overleden onze lieve moeder, 
grootmoeder en mijn overgrootmoeder

Antje Cornelia Goos - Kalff
weduwe van Karel Cornelis Goos, gezagvoerder GHV

 
      Amsterdam,                 Haarlem,  
     12 april 1926                                     17 september 2010

         Barchem: Methilde en Herman Heusinkveld - Goos
  Hajo en Jane
   Helena
  Jaakje en Roel
  Jesse en Nadine
      Zandvoort: Karel en Annita Goos - Quee
  Michiel en Anick
  Ludo
  Feline en Jeen
Pomérols (FR): Anna Margreet Goos en Max Kruijt
  Maxine
  Andrea

Correspondentieadres:
K.C. Goos
Burgemeester Nawijnlaan 6
2042 PM Zandvoort

De crematieplechtigheid zal plaatsvinden op 
vrijdag 24 september om 10.45 uur in Crematorium 

Westerveld, Duin en Kruidbergerweg 2-6 te Driehuis.
Tijd van samenkomst 10.30 uur.

Na afl oop is er gelegenheid elkaar te ontmoeten in 
de ontvangkamer van het crematorium.

Het is mooi geweest
mijn rijk gezegend leven

dat ik met velen heb gedeeld.

Verdrietig om haar heengaan, maar dankbaar dat we 
haar zolang in ons midden mochten hebben, geven wij 

u kennis van het overlijden van onze lieve moeder,
schoonmoeder, oma en overgrootmoeder

Anna Maria Schreuder - Schouten
Annie

weduwe van Jacobus Overpelt sinds 1953
weduwe van Pieter Hermanus Schreuder sinds 2004

Bergen NH,                                           Bentveld,
25 augustus 1917                            18 september 2010

Jacques Overpelt
 Elisa en Michael
  Norah, Laia
 Rosa en Ranald
  Bryan

Ans Westerman - Overpelt
Jan Westerman
 Ronald †

Ada Mol - Overpelt
Rob Mol
 Joyce
 Chris en Dominique

Yvonne Bakkenhoven - Schreuder †
Jan en Diny Bakkenhoven

Correspondentieadres:
J.J. Overpelt
Burg. Engelbertsstraat 15 Rood
2042 KM Zandvoort

De crematieplechtigheid heeft inmiddels plaatsgevonden.

Volkomen onverwacht is van ons heengegaan onze sprankelende 
moeder en omi 

Hendrica Johanna van Wijk - van der Aa 

in de leeftijd van 88 jaar. 

Brigitte Bonte-Tauchnitz 

Eveline van Wijk 

Eva van Wijk 
Rob Engeringh 

19 september 2010 

Dr. J.G. Mezgerstraat 116 
2041 HS  Zandvoort 

Mam is overgebracht naar Uitvaartzorgcentrum Zandvoort, 
Tollensstraat 67 te Zandvoort, alwaar geen bezoek. 

De crematieplechtigheid zal plaatsvinden op zaterdag 25 september 
om 14.15 uur in crematorium Westerveld aan de Duin en 
Kruidbergerweg 2-6 te Driehuis (Velsen). 

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

Velen houden zich al bezig, 
met het leven na de dood. 

Ik heb enthousiast genoten, 
wat het hier en nu mij bood. 

waterstanden

het hele jaar geopend 
van 9.00 tot 24.00 uur voor ontbijt, lunch, diner en  

een unieke locatie voor bedrijfsbijeenkomsten,  

bedrijfsuitjes, trouwen, recepties en andere feesten.

Voor reserveringen bel 023 -  571 57 07
Kijk ook eens op www.clubnautique.nl
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Tijdens de commissievergadering van afgelopen dins-
dag heeft de Middenboulevard weer eens de tongen los-
gemaakt. Nu moest er een voorstel aan de raad worden 
gedaan aangaande de nota Ontwikkelingsstrategie Mid-
denboulevard en de nota Herontwikkeling en werving 
Middenboulevard, een agendapunt dat twee uur duurde. 

In de eerstgenoemde nota 
worden de toekomstige ont
wikkelingsmogelijkheden 
aangegeven voor de Mid
den boulevard plus de bena
deringswijze per deelgebied. 
De tweede nota beschrijft het 
beleid bij de verwerving van 
panden.

Bruno Bouberg Wilson (OPZ) 
bijtte het spits af met een 
een epistel vol vragen voor 
wethouder Wilfred Tates, die 
projectwethouder voor de 
Mid den boulevard is. Ondanks 
ondersteuning van zijn amb
tenaren, zag Tates zich ge
dwongen om ze schriftelijk te 
beantwoorden. In de praktijk 
betekent dit dat de Zand
voortse Courant de antwoor
den zelden of nooit te zien 
krijgt, terwijl er geen geheim 
op ligt. Nico Stammis (PvdA) 
kan zich helemaal vinden in de 
strategieën, maar vroeg zich 

wel af of de bewoners niet 
steeds “de kont tegen de krib 
aan blijven gooien”. Tevens 
vroeg hij hoe lang de gemeen
te tijd heeft om over de 5 mil
joen euro te kunnen beschik
ken die de provincie in het 
verschiet heeft gesteld. Michel 
Demmers (GBZ) ging van een 
doemscenario uit. “We lopen 
voor de muziek uit. Het is na
melijk de vraag of de Raad van 
Staten delen van het bestem
mingsplan Middenboulevard 
niet weg zal vagen”, zei hij. 
Hij wil eigenlijk eerst een 
Beeldkwaliteitsplan neerzet
ten en dan het bestemmings
plan aanpakken. Hij opteerde 
voor een Particulier Private 
Samenwerkingsconstructie 
(PPS). Gert Jan Bluijs (CDA) 
merkte op dat de samenhang 
tussen de stukken niet klopt. 
Hij wil dat een gebied niet 
eerder wordt ontwikkeld als 
dat de kosten bekend zijn. 

Middenboulevard maakt de tongen weer los

Politiek verslag Commissie Raadszaken, d.d. 21 sept.

Verder wil hij dat de gemeen
te Zandvoort zo min mogelijk 
zelf gaat ontwikkelen. 

In zijn antwoordronde zei 
Tates richting Bluijs dat de 
kaders die de raad stelt zullen 
worden nagekomen, dus de 
raad heeft het voor het zeg
gen. Ook meldde hij dat het 
bestemmingsplan nog niet 
definitief is maar verwacht 
wel dat komende januari er 
meer duidelijkheid zal zijn. 
Verder meldde Tates de plan
nen goed en uitgebreid te 
zullen communiceren met be
woners en belanghebbenden. 
De leidraad voor de ontwikke
ling is de structuurvisie 2025, 
Parel aan Zee Plus. Bovendien 
beloofde de wethouder dat 
het hele project ‘duurzaam’ 
zal worden: “We leren nu in 
het Louis Davids Carré en die 
kennis nemen we mee naar de 
Middenboulevard.” 

Al met al was er, vanzelfspre
kend, geen eensluidend ad
vies mede omdat een aantal  
com missieleden met bepaal
de zaken terug gaan naar hun 
fractie voor overleg. Be spreek
stukken derhalve tijdens de 
komende raadsvergadering.

was het even niet te volgen. Er 
waren plannen om mijn oude 
school, de Wim Gertenbach, als 
grof vuil af te serveren. Dat kan 
toch niet! Zonder meer een on
zinnig plan om het voortgezet 
onderwijs uit Zandvoort te ver
bannen. Maar gelukkig zijn de 
plannen gewijzigd. De school 
blijft!
 
Voorheen zat ooit mijn ULO in 
het Gemeenschapshuis waar 
oude kachels verstopt ston
den achter hoge schermen 
met krakende vloeren en ban
ken. Het Zwarte veld was ons 
speelterrein met het winkeltje 
op de hoek van de Koningstraat 
om snoep te kopen. We spor
ten in het gymnastieklokaal 
van de Hannie Schaftschool. 
Als er veel regen viel liepen de 
straten onder. Ook onze school 
en als dat gebeurde kregen we 
vrij. Uiteraard keken we de re
gen uit de hemel. Het was een 
oude bende maar we hadden 
pret voor tien. 

Met een groot feest in Zomer
lust vierden we de opening van 
de nieuwe school. Wat waren 
we trots op de nieuwbouw. De 
school was een plaatje met 
een mooi sportterrein aan de 
voorzijde en voor die tijd een 
grote gymnastiekzaal waar we 
les kregen van meester Pagée. 
De klassen waren licht en ruim 
en alles was perfect. We zaten 
midden in de natuur en de fa
zanten liepen langs het raam. 
Ik heb niet zolang op deze 
school gezeten maar lang ge
noeg om te constateren dat we 
het voortgezet onderwijs in 
Zandvoort moeten koesteren. 

Daarom ben ik verheugd dat 
het tij zich heeft gekeerd en de 
gemeente tenslotte beseft hoe 
uniek een kleinschalige school 
is. Er is een juiste beslissing ge
nomen. De oude school wordt 
gesloopt en een nieuwe school 
komt op een andere plaats te
rug. Het voortgezet onderwijs 
in Zandvoort blijft be
houden voor nu en in 
de toekomst. Achter de 
wolken schijnt toch al
tijd de zon. 

Volgens mij… 
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burgerlijke stand Hoog bezoek bij Louis Davids Carré
Een delegatie van de provincie Noord-Holland, onder lei-
ding van gedeputeerde Ruimtelijke Ordening en Grondbe-
leid Laila Driesen, heeft afgelopen maandag een bezoek 
gebracht aan Zandvoort. Ze waren door het college uitge-
nodigd om de vorderingen van de bouw in het Louis Da-
vids Carré (LDC) in ogenschouw te nemen. Ze werden ont-
vangen door burgemeester Niek Meijer en de wethouders 
Wilfred Tates en Gert Toonen.

Bezichtiging van de bouwplaats

11 september - 17 september 2010

Gehuwd:
Overmars, Marcel Gerrit Johannes en: Straeter, Selena Iljoeska.
Arens, Roeland Christiaan en: van der Staaij, Rosa.

Overleden :
Sloof geb. Schut, Anna Margaretha, oud 94 jaar.
Erisman, Marjanne, oud 64 jaar.
Stubbe, Cornelia Sophia, oud 75 jaar.

Iedere dag geopend voor ontbijt, lunch en diner

Vanaf donderdag 23 september t/m
zondag 26 september

Viergangen proeverij
voor € 26,50 p.p.

Nog een keer lekker genieten van al het lekkers 
dat onze keuken dit jaar te bieden had.

Voor dit speciale menu 
graag even reserveren

023-5713200
www.beachclubtien.nl

Ook een aantal raadsleden, 
commissieleden, leden van de 
stuurgroep LDC, een afvaar
diging van woonstichting De 
Key en van bouwonderneming 
AMPellikaan waren aanwe
zig en lieten zich uitgebreid 
informeren over de stand van 
zaken tijdens de bezichtiging 
van de bouwlocatie. Het LDC 
is een stedenbouwkundig ver
nieuwingsproject en omvat de 
nieuwbouw van 172 wonin
gen, een brede school, open
bare bibliotheek, sportzaal, 
een multifunctionele ruimte 
voor culturele en sociale ac
tiviteiten, apotheek en huis
artsen onder één dak en een 
ondergrondse parkeergarage 
voor ruim 500 auto’s.

Protestantse gem. Zandvoort
10.00 uur ds. B.J. Stobbelaar uit Driehuis

RK Parochie St. Agatha
10.30 uur Heer P. v.d. Smaal

RK Parochie Antonius & Paulus
10.30 uur Pastor D. Duijves

kerkdiensten - a.s. zondag 
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Vrijdag 8 okt. Aanvang: 21:00 uur.
   Boogie Woogie Special!
Martijn Schok
Boogie Woogie Piano

Greta Holtrop
Boogie Woogie Zang

Rinus Groeneveld
Saxofoon

Hans Ruigrok - Bas

Menno Veenendaal - Drums
Voor uw Jazzagenda: volgend optreden vrijdag 5 nov.,
vrijdag 3 dec. en KerstJazz op vrijdag 17 december! 

Foto: Robert Joore

De top in de 

Nederlandse 

Boogie Woogie!

Tel:023-5735002 – ma 13:00-18:00
di t/m vrij 9:00-18:00 za 9:00-17:00

De enige SCHOENMAKER
van Zandvoort is

te vinden op:
GROTE KROCHT 23

Huisarts mevrouw H.A. Scipio Blüme
Koninginneweg 34 a
2042 NM Zandvoort
tel. 023 5712058
 

Per 1 oktober 2010 zal ik stoppen met mijn werk
zaamheden als assistente van dr. H.A. Scipio Blüme.

Ik wil u allen graag bedanken voor het goede 
vertrouwen dat u in mij hebt gehad.

En ik wens iedereen veel goeds en geluk toe.
 
Vriendelijke groet,
Stineke Krol-Brink

BY CHRIS KUIN

Naast onze à la carte kaart :
 driegangen menu voor € 29,50 

 Gegratineerde mosselen met paprika, 
ui, oude kaas en knoflook 

of
Gerookte cajunkipfilet met een

mayonaise van bieslook en knoflook 
iii

Kalfsoester met rode wijnsaus 
met spekjes en paprika

of
Op de huid gebakken roodbaarsfilet 

met beurre blanc en basilicum
iii

Italiaanse liefde

Dinsdag gesloten
Zeestraat 36,  2042 LC  Zandvoort

023-5736680
www.restauranthugoos.nl

 

 

 

 

Seniorenmenu: € 7,00 
Ma 14-09-09  Gebakken tartaar met gebakken aardappelen en spinazie 

Di 15-09-09  Kibbeling met frites, sla en sausjes 

Wo 16-09-09  Macaroni met een gebakken ei 

Do 17-09-09 Andijvie stamppot met een bal gehakt 

Vr 18-09-09  Vissticks met frites, doperwten en wortelen 

Za 19-09-09  Nasischotel met 1 stokje saté en een gebakken ei 

Zo 20-09-09  Kippotje met frites en sla 

Ma 21-09-09  Gebakken lever met aardappelpuree en rode kool 

Di 22-09-09  Scholfilet met gebakken aardappelen en wortelen 

Wo 23-09-09 Hutspot met warme worst en gebakken spek 

Do 24-09-09  Schnitzel met frites en witlof 

Vr 25-09-09 Gestoofde kabeljauw met aardappelpuree en bloemkool 

Za 26-09-09  Kippenbout met frites en sla 

Zo 27-09-09  Bal gehakt met gebakken aardappelen en bloemkool 

Bestellen voor 11.00 en bezorgd tussen 12.00 en 14.00 uur of eventueel tussen 16.00 en 
17.30 uur.  U kunt ook een plaatsje reserveren in ons restaurant om gebruik te maken 
van het seniorenmenu. Bent u in bezit van de ZandvoortPas, dan krijgt u een toetje 
gratis. 

Brasserie restaurant Harocamo 

Kerkstraat 14  |  023-5712102 

Geen zin om te kokkerellen? Gewoon Harocamo even bellen!
Wij bezorgen voor ieder wat wils, zoals broodjes, saté, 
spareribs, diverse visgerechten of een uitgebreid diner.
U kunt het zo gek niet bedenken!

Let op: Wij bezorgen gratis!
Ook de seniorenmenu’s à € 7,-- en de daghap à € 10,--

  Bel: 5712102 
  kijk voor meer info:
  www.harocamo.nl 

Brasserie restaurant Harocamo 
Kerkstraat 14, 2042 JE Zandvoort
Geopend van 9.00 tot 22.00 uur

Gemeenschapshuis
ZOEKT U RUIMTE VOOR 

EEN BRUILOFT, FEEST,
VERGADERING, 
CLUB OF PARTIJ

KOMT U DAN EENS PRATEN MET MIJ!

Ab v.d. Moolen

STICHTING GEMEENSCHAPSHUIS
LOUIS DAVIDSSTRAAT 17

TEL. 573 14 47 MOB. 06-10792723 

The Lamstrael presents:

Cosy Cotton Band
Grana ‘Louise&

Grana ‘Louise (USA) - vocals

Bert Devies - leadguitar & vocals

Joeko Dietrich - hammond & piano

Boudewijn (Boudy) Loogman - bas

Alexander van Meerten - drums

From Chicago!

Zaterdag 25 september
Aanvang 21:00 uur

Toegang gratis!
(sponsored by C & A)

• Centrale balie Gemeente Zandvoort
• Bruna Balkenende (Grote Krocht)
• Greeven Makelaardij (Oranje buitenhuisje)
• Pluspunt Noord (Flemingstraat)
• Shell Duinzicht (pompstation Dr. Gerkestraat)

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 één van de afhaalpunten terecht.

Voor structurele bezorgklachten: ZVO-verspreiders, 
tel. 06-1139 1478 of www.zvo-verspreiders.nl

MOTORRIJSCHOOL GOEDE

www.goede-rijschool.nl

• In Zandvoort opstappen.

• Spoedopleidingen.

• Ook bromfietsexamens.

023 5714420
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Volgende week is er weer een 5e woensdag van de maand. 
Dan wordt nergens in Zandvoort grofvuil opgehaald. Wilt u 
iets kwijt? Houd het dan graag nog even in huis of tuin. Als 
vuil op de verkeerde dag aan de straat wordt gezet, ontsiert 
dit het straatbeeld. Ook naast de glas- of papierbak of bij de 
ondergrondse container storen mensen zich aan slingerend 
grofvuil. 
Hebt u vragen of opmerkingen? Bel de reinigingscontroleur, 
telefoon 023-5740100.

Hoe kunnen we 
ZANDVOORT SCHOON!? houden….

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)

kudde schapen, fietsen, sur
fen en romantisch trouwen 
op het strand en aan de zee.

Uitbraak kerk

In de nacht van vrijdag op 
zaterdag hebben inbrekers 
in de Protestantse kerk ge
probeerd om iets van hun 
gading te vinden. Ze had
den zich, tijdens het opbou
wen van het decor voor de 
Korendag, op laten sluiten 
in een kast onder een trap. 
Deze werd door de organi
satie bij het verlaten van de 
kerk op slot gedraaid. De le
den van het inbrekersgilde 
hebben de deur met grof 
geweld open weten te ma
ken, waarna zij op rooftocht 
gingen. Gelukkig hebben ze 
niets buit kunnen maken 
maar er werd wel hier en 
daar schade aangericht door 
vernielzucht.

Drukke receptie 
Tijdens een druk bezochte re
ceptie heeft het bestuur van 
de Kennemer Golf & Country 
Club het feit herdacht dat zij 
maar liefst 100 jaar bestaat. 
Het voltallige bestuur gaf 
acte de précense om van de 
ereleden, leden van verdien
ste, leden en oudleden de fe
licitaties in ontvangst te ne
men. Het gebeurt natuurlijk 
niet iedere dag dat een club 
100 jaar bestaat. Weliswaar 
is de club niet in onze woon
plaats opgericht maar toch 
bestaat ze een eeuw. Het 
hele jaar zijn er activiteiten 
die de feestvreugde verho
gen met als topper de recep
tie van afgelopen vrijdag. De 

Zandvoortse Courant wenst 
de eeuweling nog een voor
spoedig en lang bestaan!

Grootscheepse controle
Afgelopen zondag was er 
op de boulevard Barnaart 
een grootscheepse con
trole van de politie en de 
Fiscale Inlichtingen en 
Opsporingsdienst (FIOD). 
Ieder voertuig dat de bou
levard op kwam werd 
staande gehouden. De be
stuurders werden gecon
troleerd op alcoholgebruik, 
maar ook papieren en an
dere bescheiden dienden 
in orde zijn. De FIOD deed 
onderzoek naar mogelijke 
misstanden aangaande de 
belastingen, zoals wegen
belasting, en schulden aan 
de Staat. Resultaat: zeven 
bestuurders bleken te diep 
in het glaasje te hebben ge
keken en kregen een boete 
en rijontzeging. 

Hout was 
snel verdwenen

Zandvoort kent zeevis
sers, garnalenvissers en 
schelpenvissers. Sinds vo
rige week vrijdag zijn er 
ook ‘houtvissers’! Door de 
storm van de dagen ervoor 
was waarschijnlijk een dek
lading planken losgeraakt 
en in zee terecht gekomen. 
De lading spoelde voor 
een groot gedeelte aan op 
het Zandvoortse strand en 
werd binnen de kortste ke
ren door iemand naar de 
vaste wal getransporteerd. 
De eerlijke vinder kan flink 
aan de slag. Hierbij een foto 
van John Dalhuijsen als be
wijs van de nieuwe visser
man anno 2010.

Hoort zegt het voort

Zaterdagmiddag 25 sep
tember is het jaarlijkse 
dorpsomroepers concours 
in Zandvoort. Het zal voor 
de laatste keer zijn dat 
Klaas Koper daar aan mee 
doet. Het comité wil dit niet 
onopgemerkt voorbij laten 
gaan en nodigt daarom ie
dereen uit om direct na de 
prijsuitreiking, vanaf onge
veer 16.30 tot 18.00 uur, in 
de tuin van de Protestantse 
Kerk het glas te heffen op 
en met Klaas. Om te voorko
men dat Klaas met 83 bos
sen bloemen en 95 flessen 
wijn naar huis gaat, wordt 
er geld ingezamelend voor 
een groot cadeau (reis
cheque). U kunt tijdens de 
receptie uw bijdrage in de 
bus stoppen. Dan kan Klaas 
samen met Leida op stap 
om te genieten van zijn 
welverdiende rust. 
 
Zin in Zandvoort 2
Opnieuw heeft de Zand
voortse videofilmer Jan van 
der Meer in opdracht van 
de Zandvoortse VVV een 
mooie korte videoclip ge
produceerd. Zoek via de You 
Tubezoekmachine naar: 
VVV Zandvoort, en u kunt 
het bezichtigen. Dit keer 
laat Van der Meer vooral de 
schoonheid van onze woon
plaats zien, gemonteerd op 
prachtige pianomuziek van 
Kendra Springer ‘Where Sky 
meets Sea’. Er zijn onder
meer sfeeropnames te zien 
van ochtendmist in de dui
nen met springende her
ten voor een opkomende 
zon, van golfen tussen een 

Politiek bezoekt basisscholen

Nationale 50+dag primeur voor Zandvoort

Diverse Zandvoortse politici deelden afgelopen dinsdag, 
Prinsjesdag, koffertjes uit op de Zandvoortse basisscholen 
en het Wim Gertenbach College. In de koffertjes, de ‘Derde 
Kamer’ genaamd, zit lesmateriaal waarmee wordt gepro-
beerd de oudste kinderen van het basisonderwijs voor de 
politiek te interesseren. 

Op 6 november aanstaande heeft Zandvoort de landelijke 
primeur voor de allereerste Nationale 50+dag. Het initiatief 
van de VVV Zandvoort wordt breed door ondernemers en 
50plussers gesteund. VVV Zandvoort heeft zich afgelopen 
week dus goed geprofileerd tijdens de 50+beurs in Utrecht.

Het is de bedoeling dat 
50plussers zich op 6 novem
ber als eerste melden bij de 
VVV, waar zij een tas kunnen 
ophalen met daarin onder 
andere kortingsbonnen die 

Het is de bedoeling dat de 
leerlingen aan de hand van de 
inhoud van de koffertjes gaan 
debatteren. Belinda Göransson 
(VVD), Ushi Rietkerk (PvdA) 
en Ruud Sandbergen (D66) 
bemoeien zich in Zandvoort 
met het project. Twee jaar 
geleden is Göransson sa
men met Rietkerk dit project 
gestart, waarbij van iedere 
school de beste debaters zich 
via de Jeugdraad over een aan
tal zaken die de Zandvoortse 
jeugd bezighouden kunnen 
debatteren. Wethouder Andor 
Sandbergen heeft nu zelfs 
voorgesteld om budget voor 
de Jeugdraad beschikbaar te 
stellen zodat ook beleid ge
maakt kan worden.

Juf Conny krijgt het koffertje overhandigd

Het Zandvoortse 50+ treintje zat tjokvol

te besteden zijn in diverse 
winkels, restaurants, cafés en 
jaarrondpaviljoens. Tevens 
bestaat er de mogelijkheid 
om workshops te bezoeken, 
een antislipdemonstratie te 

volgen, een jutterstocht te 
maken langs het strand of 
een duin of dorpswandeling 
onder leiding van een gids te 
maken.

Tijdens de Nationale 50+dag 
rijdt er een treintje door 
Zandvoort waarmee de be
zoeker een gratis rondje kan 
maken en de diverse activi
teiten kan bezoeken. Dat het 
treintje een leuke attractie 
is, bleek afgelopen week op 
de 50+beurs. Zandvoort was 
vertegenwoordigd en door 
middel van het treintje, dat 
buiten de mensen naar de 
ingang vervoerde, was dat 
een uitgelezen moment om 
wat meer informatie over de 
50+dag te geven. Meer infor
matie via www.nationale
50plusdag.nl.
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RESIDENCE COCARDE
ZANDVOORT  HOGEWEG 30-32-34

Residence Cocarde bestaat uit
12 luxe appartementen en 2 penthouses

Nog slechts 2 luxe appartementen beschikbaar:

Appartement A6: 118 m2,  groot balkon op het zuiden.
 Koopsom € 439.000 V.O.N.

Appartement A7: 105m2, groot balkon op het zuiden.  
 Koopsom € 390.000 V.O.N.

www.residence-cocarde.nl
Informatie en bezichtigen: Cense en van Lingen Makelaars tel. 5 715 715 of Remo de Biase Architecten tel. 57 141 65

Privé parkeerplaats in de beveiligde garage € 30.000 V.O.N.

Direct beschikbaar.  Keuze sanitair is nog mogelijk.

 
Zandvoort

INTERNET VERKOOP BIJ OPBOD

UNIEKE KANS: Deze woning wordt verkocht via 
een internetverkoop bij opbod via OpenHuis.nl. 
Voor informatie, bezichtigingen en deelname 
aan de internetverkoop bij opbod, dient u zich aan 
te melden bij Greeven Makelaardij o.g.

Aangeboden een karakteristieke ’30-er jaren 4-kamer bovenwoning met 2 ver-
diepingen aan de bekende Dr. C.A. Gerkestraat gelegen, op loopafstand van de 
water leidingduinen en het centrum van Zandvoort. De woning heeft een ruime 
woon- en eetkamer in L-vorm met een balkon (ZUID), een keuken, 3 slaapkamers en 
een badkamer met douche. Zie onze website voor meer informatie en plattegronden.

• OPEN AVOND: Donderdag 23 september a.s. van 19.30-20.30 uur; 
• OPEN HUIS: Zaterdag 25 september 2010 van 11.00-13.00 uur; 
• INTERNETVERKOOP: woensdag 6 oktober om 15.00 uur.

Dr. C.A. Gerkestraat 48RD oude vraagprijs: 
€ 224.900,= k.k.

Nieuwe VANAFpriJs: 
€ 179.000,= k.k.  

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

woonopp. ca. 105m2 !
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evenementen agenda

24 Meezingavond - Het grote André Hazes 
meezingfeest, Het Wapen van Zandvoort, 
aanvang 20.30 uur. Gratis entree

25 Openlucht diavoorstelling - Babbelwagen. 
Kerkplein, aanvang 20.30 uur

25 Stads- en Dorpsomroepersconcours - Kerkplein 

25 Genealogie inloopochtend - Familiestamboom 
 uitzoeken in het Zandvoorts Museum, 
 10.00 – 13.00 uur

26  Shanty en Zeeliederen festival - 
 Centrum Zandvoort

26  Straatspeeldag - in Oud Noord, 11.00  16.00 uur

26 National Oldtimer Festival - Circuit Park Zandvoort 

September

VVV Zandvoort: 7 dagen per week geopend!

RESTAURANT ZUYDT
lunch / diner

ASIA SPECIALS

André Hazes Meezingfeest 
in het Wapen van Zandvoort

Leuke middag voor senioren

Restaurant ZUYDT (voorheen restaurant Reina) aan de 
Boulevard Paulus Loot 19 heeft een ware metamorfose 
ondergaan. Het is een gezellig eigentijds restaurant ge-
worden met een frisse, lichte uitstraling en een over-
heerlijke Indonesische keuken. 

Op vrijdagavond 24 september vindt voor de zesde keer 
het André Hazes Meezingfeest plaats. Met z’n allen mee-
galmen op de klanken van alle Hazes-hits. Dat wordt weer 
één groot feest. Zeker als de Amsterdamse volkszanger 
Mick Harren op zijn geheel eigen wijze een eerbetoon aan 
zijn grote voorbeeld André brengt.

De Rotaryclub Zandvoort en de Zandvoortse afdeling van De 
Zonnebloem hebben vorige week donderdag een groot aantal 
Zandvoortse senioren een schitterende middag bezorgd. Aan 
de hand van liedjes van Annie M.G. Schmidt werd bij strandpa-
viljoen Jeroen een ‘Sentimental Journey’, door middel van zeer 
herkenbare liedjes en versjes, door het verleden gemaakt. De 
middag werd afgesloten met een stamppotmaaltijd.

Hazes overleed op 23 sep
tember 2004. Sinds die tijd 
organiseert Kees Rutgers elk 
jaar rond die sterfdag het 
André Hazes Meezingfeest 
in Zandvoort. Locatie is even
als vorig jaar Het Wapen van 
Zandvoort. Aanvang 20.30 
uur. Het geluid wordt ver
zorgd door ZFM. De toegang 
is gratis.

De NoordHollandse zanger 

Leden van de Rotaryclub 
en vrijwilligers van De 
Zonnebloem hadden zich 
verkleed als typetjes van 
Schmidt uit bijvoorbeeld de 
succesvolle serie ‘Ja Zuster, 
Nee Zuster’ of als typetjes 
uit haar (kinder)boeken. Zij 
verzorgden de Zandvoorters 
met hapjes en drankjes en 
waren steun en toeverlaat 
bij sanitair bezoek. De lied
jes werden verzorgd door 

Mick Harren is al 25 jaar een 
fenomeen in de muziekwe
reld. Met zijn krachtige 
stem, zijn meeslepende mu
ziek en zijn energieke shows 
weet hij een groot publiek 
aan zich te binden. In bin
nen en buitenland. Eén van 
de hoogtepunten in Mick’s 
carrière is het optreden tij
dens het huwelijksfeest van 
Prinses Maxima en Prins 
Willem Alexander. 

Sjoerd Brouwer (piano) en 
Nien Besselink (zang), ter
wijl Dick Duijves een aantal 
gedichten voordroeg van 
Annie M.G. Schmidt. Ook 
dorpsomroeper Klaas Koper 
deed een duit in het zakje. 
Op zijn onnavolgbare ma
nier liet hij de senioren zijn 
laatste roep, voor komende 
zaterdag, horen. Rond 19.00 
uur kwam aan een zeer aan
gename middag een einde.

De van Toko Ann en Tropen 
aan Zee bekende chefkok 
Roy Lefrandt en gastvrouw 
Annemarie van Leeuwen, bei
de van Indonesische afkomst, 
zijn gevraagd dit nieuwe res
taurant op te zetten. Door de 
reconstructie van de Kop van 
de Zeeweg en de gevolgen 
van de economische crisis 
hebben zij het succesvolle 
Tropen aan Zee helaas niet 
kunnen voortzetten. Vol en

thousiasme gaan zij nu deze 
nieuwe uitdaging aan. 

Buiten de Indonesische keu
ken serveert het restaurant 
ook westerse specialiteiten 
zoals de spareribs van Toko 
Ann, entrecôte van de grill en 
verscheidene visgerechten 
waaronder zeebaarsfilet, ge
grilde dorade en op de huid 
gebakken kabeljauwfilet. 
Sinds afgelopen vrijdag kun

nen er ook maaltijden worden 
afgehaald, zoals nasi tjam
poer, nasi goreng Djakarta, 
nasi kuning, sate ajam, babi, 
kambing, en nog vele andere, 
heerlijke Indonesische ge
rechten.

Restaurant ZUYDT beschikt 
over twee terrassen: een eet
gedeelte met 70 zitplaatsen 
en een lounge gedeelte aan 
de voorzijde. Op beide terras
sen kan men genieten van de 
zee en de ondergaande zon. 
Natuurlijk bent u ook van har
te welkom voor een drankje 
en een borrelhapje of een lek
ker kopje koffie met bijvoor
beeld spekkoek of appeltaart.

Het is bij restaurant ZUYDT 
ook mogelijk om voor een 
groter gezelschap een di
ner, borrel, verjaardags

feest, vergadering of high
tea te organiseren. Roy en 
Annemarie helpen U graag 
met de invulling hiervan. 
Restaurant Zuydt is ge
opend van 12.00 tot 24.00 
voor koffie, lunch, borrel en 
diner. Dinsdag gesloten. 

Restaurant ZUYDT 
Boulevard Paulus Loot 19
2042 AD Zandvoort
Tel. 0235739050
www.restaurantzuydt.nl

(advertorial) Hoort inwoners van Zandvoort, hoort!

Zaterdag 25 september (v/a 13:00) is het
jaarlijkse Stads & Dorpsomroepersconcours

 in Zandvoort. Het laatste optreden van 
Klaas Koper als Zandvoortse dorpsomroeper.

Dat willen wij niet ongemerkt voorbij laten
gaan. Direct na afloop van het concours,  

van 16.30 tot 18.00 uur,  willen wij het glas
heffen op en met Klaas in de tuin van 

de Protestantse Kerk aan het Kerkplein  
Wij nodigen een ieder die afscheid wil 

nemen van Klaas van harte uit!

Om te voorkomen dat Klaas bezwijkt onder
bloemen en wijn zamelt het organiserend

comité geld in voor een gezamenlijk cadeau. 
Er staat een bus gereed.

Inlichtingen: afscheidklaaskoper@gmail.com

Zegt het voort, zegt het voort!Ter kennismaking bieden wij u t/m eind oktober een 3gangenmenu aan 
voor € 27.50

Soto ajam
•

Rijsttafel Putri Ann
•

Spekkoek



Zaterdag 9 OKtOBer 2010

WOONCaFe
Op zaterdag 9 oktober de 2e editie 

van een unieke
 informatiemiddag in Café Neuf aan 

de Haltestraat 25 te Zandvoort 

deze middag is vrij toegankelijk 
voor iedereen die informatie 

wenst over: 

aan- en Verkoop woning 

Zomer verhuur 

Verbouwing of renovatie 

Belastingzaken 

Verkoopstyling woning 

Voorjaarsbeurt voor uw tuin of 
een geheel nieuw ontwerp 

Financieringen voor aankoop woning 

Herfinanciering 
bestaande hypotheek 

Beveiliging van uw sloten 

Unieke met de hand 
gemaakte tuinmeubelen 

Samenlevingscontracten 
en schenkingen

aarzel niet en kom 
zaterdag 9 oktober 2010 naar 

deze voor Zandvoort unieke middag. 

Vanaf 11.00 uur tot 16.00 
uur bent u welkom. 

Iedere bezoeker van het 
Wooncafe ontvangt een 

schitterend pakket met woonbladen

 Meer info: 
www.sevenforlife.nl

Hypotheekadvies gaat zoveel verder dan alleen 
adviseren over de aankoop van uw woning.  
Zeker bij de risico’s van een eigen woning moeten 
we stilstaan, zoals ontslag, ziekte of overlijden.  
Een goed advies is dan goud waard 

. Seven For Life Financiële Diensten.

Petra Geusebroek gaat als erkend Hypotheekadviseur en erkend 
Hypothecair Planner verder met adviseren en dat is Lifestyle 
Planning. Adviseren met het hart en meer dan verkopen van een 
product. Daarom de naam Seven for Life. Meer dan hypotheken een 
planning voor het leven… ….

Een huis kopen of verkopen?  Kies voor een plezieriger, slagvaardiger 
en meer persoonlijke aanpak! Wij doen u niet alleen beloftes, maar 
maken het ook waar! Bel Nick ten Broeke… een betrouwbaar  
makelaarskantoor waarbij het belang van de opdrachtgever boven 
alles gaat. 7 dagen per week,  365 dagen per jaar kunt u op ons 
rekenen, ook in de avonduren. Wij zijn u graag van dienst.

Onze Zandvoortse notarissen laten zien dat de tijd al lang voorbij 
is dat notarissen stokoude figuren in een stoffige omgeving zijn. 
Het is ondoenlijk in kort bestek een volledig overzicht te geven 
van alle werkzaamheden. Denk aan huwelijkse- en partnerschaps-
voorwaarden, samenlevingscontracten, testamenten, overdragen 
onroerende zaak, hypotheekakte, oprichten van een BV, stichtingen 
en verenigingen, schenkingen………

Een belastingadviseur kan u helpen bij de verzorging van verschil-
lende soorten belastingaangiftes (inkomstenbelasting, loonbelasting, 
vennootschapsbelasting, omzetbelasting etc.) Daarnaast kan Nanfred 
Bakels u bijstaan in de bedrijfsadministratie en het oplossen van 
organisatieproblemen. Tevens biedt hij hulp bij jaarrekeningen, rap-
portage en prognoses, arbeidscontracten, aftrekposten ………

U verdient toch ook iets extra’s? Maak dan nu kennis met Home 
Holiday en geniet, zoals vele verhuurders deze zomer hebben ervaren, 
van de voordelen van het verhuren via Home Holiday. Home Holiday 
biedt u een op uw wensen aangepaste verhuur mogelijkheid tijdens uw 
vakantie, wanneer uw huis leegstaat, u een zomerhuis, studio, apparte-
ment of kamer heeft of eigenaar bent van een B&B of klein pension.

Verkoopstyling helpt bij het sneller verkopen van uw woning tegen de 
beste mogelijke prijs. Heel concreet en doeltreffend. Met een objectieve 
frisse blik bekijkt Yvette Willemse uw huis door de ogen van een poten-
tiële koper en ziet alles wat een vlotte verkoop in de weg kan staan. Als 
bewoner ervaart u uw eigen huis namelijk heel anders dan iemand die 
uw woning komt bezichtigen. Wonen is totaal anders dan verkopen........

Bij Tuinzorg Kennemerland is uw tuin in goede handen. Een geheel 
nieuwe tuin, een eenmalige voor/najaarsbeurt of een onderhoudscon-
tract? Het kan allemaal. Pieter Breeuwer is van mening dat het beste 
resultaat tot stand komt door een persoonlijk gesprek. Pieter komt 
daarom graag bij u thuis voor een vrijblijvend advies……….

Sinds 1964 zijn wij gevestigd in de Swaluestraat, van een kleine buurt-
winkel zijn we uitgegroeid tot een doe het zelf zaak met meer dan 
20.000 artikelen. Weet u dat wij gespecialiseerd zijn in de beveiligings-
producten van onder andere Marenco en Nemef. Wij staan borg voor 
een goed advies, vakkundige montage en de gebruikelijke betrouwbare 
service bij de beveiliging van uw sloten. Kom naar Wooncafe voor meer 
informatie en demonstratie.

Waarom reiskosten en ergernis bij een verbouwing of renovatie. Onze 
Zandvoortse Jaap Loos heeft een aannemers- en bouwbedrijf. Hij werkt 
alleen maar met professionele zandvoortse experts. Voor schilderwerk 
binnen en buiten Schildersbedrijf Tom Geusebroek. Voor Loodgieter- en 
installatiebedrijf Mark Spolders. Elektrotechniek Hans Willemse.

Pelvodesign maakt aan de hand van uw spe-
cifieke wensen binnen- en buiten meubelen. 
Wij gebruiken voor de binnenmeubelen 
geschaafd steigerhout. Voor tafelbladen 
kunt u kiezen uit platenhoezen, kunst of 
tegels. Voor de buitenmeubelen gebruiken 
wij geschaafd en ruw steigerhout. U kunt 
kiezen uit krukken, banken en tafels met 
of zonder tegels. Maten en materialen in 
overleg. Tijdens het wooncafe zullen wij 
een aantal stukken tentoonstellen.
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"Welkom op onze open dag"

Politiek blij met behoud Gertenbach

Aanmelden voor evenementenkalender 2011

Naar aanleiding van de ‘affaire’ Wim Gertenbach College (WGC) heeft De Zandvoortse Cou-
rant reacties gevraagd aan de Zandvoortse politieke partijen. Hieronder vindt u een bloem-
lezing daaruit. Uiteraard is de teneur een van blijdschap, de partijen zijn tevreden met het 
resultaat van het overleg tussen Dunamare en de gemeente, waarbij behoud van het WGC 
voor Zandvoort het doel is.

Er worden jaarlijks in de gemeente Zandvoort en de regio Kennemerland veel evenementen 
georganiseerd. De gemeente juicht dat uiteraard van harte toe. Om voor komend jaar een 
mooie evenementenkalender neer te zetten is het belangrijk dat, indien u van plan bent een 
evenement te organiseren, dat voor 1 november aanstaande bij de gemeente te melden. Die 
is dan in staat om eventuele grote evenementen af te stemmen met het gebeuren in onze 
regio en kleinere op de lokale kalender te plaatsen.

VVD, Belinda Göransson: 
“De VVD is verheugd dat de 
wethouder op zo een korte 
termijn invulling heeft gege
ven aan de motie die vorige 
week raadsbreed is aangeno
men. Rust voor de leerlingen, 
hun ouders, het onderwij
zend personeel en iedereen 
die de Gertenbach een warm 
hart toedraagt. Er zullen ech
ter nog wel wat hobbels ge
nomen moeten worden, en 
dus blijft het zaak de vinger 
aan de pols te houden. Maar, 
waar een wil is, is een weg. 
En de wil is er!”

OPZ,
Bruno Bouberg Wilson: 
“Het verheugt ons zeer dat 
het college en Dunamare 
een compromis hebben be
reikt. Tijdens de raadsver
gadering van 7 september 
heeft de raad zich unaniem 
uitgesproken over het be
houd van het WGC voor 
Zandvoort. Het is immers de 
enige vorm van middelbaar 
onderwijs en die dient be
houden te blijven. OPZ heeft 
deze uitspraak van de raad 
volmondig ondersteund en 
dit was ook één van de uit
gangspunten in ons verkie
zingsprogramma van 2010. 
De raad zal zich nog over het 
bereikte compromis dienen 
uit te spreken, maar OPZ zal 

De evenementen vragen 
een zorgvuldige coördina
tie en voldoende inzet van 
de hulpdiensten. Hiervoor is 
het noodzakelijk om tijdig 
een overzicht te hebben van 
de verwachte evenementen 
voor 2011. Jaarlijks wordt 
hiervoor de evenementen
kalender vastgesteld. 

Aanmelden voor deze ka
lender kan via de web
site van de gemeente, 
www.zandvoort.nl (kopje: 
Loket > Ondernemen > 

zeker handelen in het ver
lengde van het eerder inge
nomen standpunt.”

CDA, Gijs de Roode: 
“Het CDA is ontzettend blij 
met dit bericht! We hopen 
dat het WGC de kans krijgt om 
zich verder te ontwikkelen en 
dat de Dunamare Onderwijs 
Groep de school een eerlijke 
kans geeft. Kleinschalig on
derwijs is belangrijk, de leer
ling staat daarin centraal. Wel 
moeten we ons realiseren dat 
we verplichtingen op ons af
geroepen hebben, we moeten 
zo snel mogelijk aan de slag 
en zorgen dat voor zowel het 
Huis in de Duinen als het WGC 
een geschikt plan komt om 
nieuwbouw te realiseren en 
te financieren.”

PvdA, Nico Stammis: 
“De PvdA is natuurlijk uiter
mate blij met deze nieuwe 
ontwikkeling. Tegelijkertijd 
blijven we bezorgd over de 
relatie tussen MR en school
bestuur. Het heeft hier duide
lijk aan openheid ontbroken. 
Wij zijn zeer benieuwd naar 
toegezegde inspanningen 
die Dunamare gaat verrich
ten om het leerlingenaantal 
op het gewenste niveau te 
brengen, temeer daar er in 
de afgelopen tijd, volgens 
de berichtgeving in de pers, 

Evenementen). Daar vindt 
u een formulier dat u dient 
in te vullen en te retourne
ren. Voor kleinschalige eve
nementen, tot 300 mensen 
en geen wegafsluitingen, 
kunt u voldoen met een 
gratis melding. 

Als u van plan bent iets te 
organiseren dan is er op 
de gemeentelijke web
site eveneens een handige 
checklist die, als u die seri
eus invult, van grote waarde 
is in verband met de tijd die 

DORSMAN.NL OF 023-5714534

Inboedelverzekering
Snel en goed geregeld

is gebleken dat zij juist het 
tegenovergestelde doen. De 
PvdA zal de ontwikkelingen 
kritisch blijven volgen.”

GBZ, Michel Demmers: 
“GBZ is verheugd dat de raads
breed gesteunde motie, vol
gend op de interpellatie van 
de VVD tot succes geleid heeft. 
Ongetwijfeld zal dit nopen 
tot nadere besluitvorming in 
de gemeenteraad. “GBZ heeft 
vertrouwen in de komende af
wegingen die gemaakt moe
ten worden door de raad om 
het voortgezet onderwijs in 
Zandvoort te behouden.”

D66, Ruud Sandbergen: 
“D66 is blij dat het voortbe
staan voorlopig is veiligge
steld. Wel maken wij uit de 
berichtgeving op dat het be
stuur van Dunamare een slag 
om de arm houdt. Zij zegt im
mers dat de school zichzelf fi
nancieel moet bedruipen. Een 
discussie over het bestaans
recht van de school kan dus in 
de toekomst opnieuw oplaai
en. D66 vindt het belangrijk 
dat er een vorm van voorgezet 
onderwijs in Zandvoort wordt 
aangeboden. Het liefst op een 
zo'n hoog mogelijk niveau.”

GroenLinks heeft helaas geen 
reactie kunnen geven voordat 
de krant ter perse ging.

nodig is om een vergun
ning aan te vragen. Over 
het algemeen moet u re
kenen op 8 weken voor een 
vergunning. Uiteraard zijn 
voor vergunningen wetten 
en regels van kracht, die in 
acht genomen moeten wor
den. Meer informatie vindt 
u via de bovengenoemde 
website. Indien u ook via de 
VVV ruchtbaarheid aan uw 
evenement wilt laten geven, 
meldt u dat dan met de no
dige gegevens via marke
ting@vvvzandvoort.nl.

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 raadsleden van Zandvoort,
Met grote opluchting hebben mijn collega’s, leerlingen en ik de verklaring aangehoord die de heren Toonen en Strijker 
hadden gecomponeerd. Fantastisch, dat binnen tien dagen, nadat formeel het doodvonnis van onze school naar 
buiten werd gebracht, dit rampzalige besluit al weer van tafel is. Uw slagvaardig en eensgezinde optreden is van 
groot belang geweest en toont aan dat democratie toch werkt, ook lokaal. Ik ben er zelfs van overtuigd dat door 
deze actie van u, de nieuwbouw een stuk dichterbij gekomen is. Alle betrokkenen zullen zich vanaf nu inspannen 
om zo snel mogelijk concrete plannen te maken en procedures te starten, iets wat een maand geleden nog niet 
het geval was. Het spreekt vanzelf dat u, de raad, en wij, de MR van het WGC, de ontwikkelingen nauwlettend  
zullen volgen en zo nodig een zetje zullen geven.

Nogmaals dankend en met vriendelijke groet, 
Guus van Dee, voorzitter MR WGC

Jaarlijkse open dag Dierenasiel 

Zondag 3 oktober staan de deuren van Dierentehuis Kenne-
merland weer helemaal open om de bezoekers het mooie die-
rentehuis en al de lieve asieldieren te laten zien. Dit jaar staan 
er weer verschillende kraampjes met allerlei interessante 
stichtingen. Tevens worden er diverse demonstraties gegeven. 

Demonstraties zijn er van KC 
Kennemerland over behen
digheid en flyball (neemt u 
vooral uw eigen hond mee 
zodat u eens kunt uitprobe
ren of hij/zij er aanleg voor 
heeft) en van Stichting hulp
hond. Ook wordt dit jaar een 
chip actie gerealiseerd door 
dierenartsen van ‘De Kring’. 
De dierenartsen zetten zich 

belangeloos in waardoor u 
voor slechts € 25 uw huisdier 
kunt laten chippen, inclusief 
registratie bij de NDG. De 
opbrengst van de chip actie 
komt geheel ten goede van 
het Dierentehuis!

Daarnaast zijn er leuke ac
tiviteiten zoals het nateke
nen van uw huisdier (vanaf 

een foto) door tekenaar Paul 
van der Steen, schminken 
voor de kleineren onder ons, 
mooie foto's laten maken van 
uw hond of kat. Vertoont uw 
huisdier gedragsproblemen? 
Bespreek deze met de aan
wezige gedragstherapeut 
Hotsche Luik. En dat natuur
lijk allemaal onder het genot 
van een poffertje of een stuk
je heerlijke appeltaart (op
brengst voor de asieldieren).

Kortom, het wordt een 
prachtige dag met veel ver
schillende mensen die al
lemaal hun best doen voor 
de dieren. Nieuwsgierig 
geworden naar de rest van 
de activiteiten of naar de 
asieldieren? U bent van 
harte uitgenodigd om een 
bezoekje te brengen aan het 
Dierentehuis Kennemerland, 
op zondag 3 oktober tussen 
11.00 en 15.00 uur. 
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Mooi hè…..
wat bloemen doen

Specialist voor al uw bloemwerken.

ZANDKORRELS

ZANDKORRELS INVULBON
Met ZandvoortPas korting op een zandkorrel

Particuliere zandkorrel €7,50
Met ZandvoortPas €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 zandkorrel €12,50 (excl.BTW)
Met ZandvoortPas €10,-
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, Kleine Krocht 2
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 verkeerde of onjuiste inhoud 
van Zandkorrels. Zet en typefouten voorbehouden. 

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

Bloeiende violen
Najaars- en winterbeplanting
Gevulde potten en manden

Van Stolbergweg 1 - Tel. 57 170 93 - Dinsdags gesloten

Behang- en schildersbedrijf 
Arnold Nijkamp 
Tel/Fax 571 31 72 

Mobiel 0654 264 259 
Voor al uw behang, 

wit en schilders
werkzaamheden 

www.arnoldnijkamp.nl 
.........................................................

Autobedrijf Trade Ard. 
Lid BOVAG en NAP. 

Max Planckstraat 44, 
tel. 5730519 / 0653498304 

www.trade-ard.nl
.........................................................

Auto kopen of verkopen? 
Een dure reparatie, onder

houdsbeurt, APK of schade?
Het kan altijd goedkoper!! 

Bel Patrick van Kessel 
0655383624 of kijk op  
www.autoverkoper.nu

.........................................................
L. Paap medische 

hulpmiddelen.o.a. BRACES, 
VERBANDPANTOFFELS, 
DECUBITUS PREVENTIE.
Bel voor een afspraak bij 

u thuis: 0651815360.
Inloopspreekuur: 

maandag 9.00 12.30 
Flemingsstraat 55 (Pluspunt)
.........................................................

Het Pakhuis, 
een kring  loopwinkel 

waar van alles te koop is! 
Van serviezen en

 glaswerk tot meubels 
en van kleding tot boeken. 

De winkel is geopend 
op donvrijzat 1017 uur. 

Info: 06  53693409
Noorderduinweg 48,  
(Corodex) Zandvoort.

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

in Nieuw Noord. Begane 
grond 100 m2, zolder 85 m2. 

Tel. 0235718954
.........................................................

Iokai SHIATSU therapie
Vitaliseert, ontspant 
en werkt diepgaand. 

Vergoed door veel zorg
verzekeraars. Zandvoort 

tel. 0235427858. 
www.shiatsis.nl 

 start nieuwe 
beginnersklas

Taoïstische Tai Chi™
maandag 27 sept 2022 uur

Jeugdhuis Pr. Kerk, 
Kerkplein

Tel 023 8795396 
 www.taoist.nl

.........................................................
Het gras verdort 

en de bloem verwelkt, 
maar het woord van onze 
God houdt altijd stand.  

Jesaja 40:8
.........................................................

Dorpsomroeper 
Klaas bedankt!
Dorpsomroeper 

Gerard veel succes!
Els Poetje

.........................................................
Te koop gevraagd: 
Wereldradio. Merk 
Grundig, Kenwood 
of een ander merk. 
Tel. 0616628846

.........................................................
Te huur (tijdelijk):

 etage nabij centrum. 
Voor jong werkend 
stel. Bellen tussen 
17.00 en 19.00 uur, 

tel. 0651616497
.........................................................

Pedicure Carla
Meer dan 10 jaar 

ervaring. Provoet lid. 
Voor een goede
 voetverzorging. 
064609 8919

www.massagebijrosa.nl
.........................................................

Hondenoppas. 
Logeeradres voor 

uw hond voor vakantie 
of op de dagen dat

u werkt. Geen hokjes 
of kennel, maar

 in huiselijke kring. 
Tel. 063936 9426

.........................................................
Te huur 

in De Schelp tot 152011: 
2-kamerflat+internet. 

€ 650,. 
Tel. 0617455032 

of 5719357

VAN AACKEN 
GLASZETTERSBEDRIJF 
levering en plaatsing alle glassoorten.

NU OOK:
vernieuwen kozijnen & schilderwerk.

vrijblijvende offerte!
023-5720480 / 06-41374921
email: aacken@kpnmail.nl

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

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

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

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

APK KEURING
Alle merken vanaf € 29,-

vraag naar de voorwaarden

Bij grote beurt gratis!
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C U L T U U R
Vaderlands klassiek talent 

in Protestantse kerk

Cultureel weekend vol met tradities

Het klassieke concert van afgelopen zondag moet bij het publiek de rillingen over de rug 
hebben laten lopen. Dat kan niet anders. Wat een talent en wat een beheersing van hun 
instrumenten door een viertal zeer jonge Nederlanders, die een laureaat hadden gekre-
gen tijdens het laatste Prinses Christina Concours. Een schot in de roos voor de organise-
rende stichting Classic Concerts en de organisatie van het concours!

Komend weekend kunnen de cultuurliefhebbers en liefhebbers van traditie in Zandvoort 
en zeer wijde omgeving weer hun hart ophalen. Zaterdag staan de dorps- en stadsomroe-
pers weer centraal en zondag de shantykoren uit heel het land. Op zaterdagavond is er 
tevens een voorstelling van de Babbelwagen die beelden van Zandvoort van toen en nu 
laat zien, met commentaar van Ton Drommel.

door Joop van Nes jr.

“Wij hoeven als organisatie 
van het concert hier niet veel 
voor te doen. Wij dienen een 
aanvraag in bij de organisa
tie van het Prinses Christina 
Concours en zij bepalen wie 
er komen en wat er op het 
programma komt. Daar be
talen we wat voor en klaar 
is Kees”, aldus de penning
meester van Classic Concerts 
Johan Beerepoot.

Het eerste stuk van de mid
dag werd gespeeld door 
Elvira van Groningen (18) op 
viool en Nicolas van Poucke 
(18) op de vleugel. Zij brach
ten een stuk van Mozart, 
Sonate voor viool en piano 
KV 379 in G, de delen Adagio, 
Allegro en thema met varia
ties. Een gevoelig stuk, voor
al voor de viool. Dat zorgde 
ervoor dat het spel van Van 
Poucke een aantal keren wat 
te hard was waardoor de vi
ool dreigde onder te sneeu
wen, maar dat was dan ook 
het enige dat opgemerkt kon 
worden tijdens het hele, wer
kelijk fabuleuze concert.

Daarna was het de beurt 
aan Van Poucke als solist. In 

Uiteraard staat het Dorps 
en Stadsomroepersconcours 
volledig in het teken van 
het afscheid van ‘onze ei
gen’ Klaas Koper. De nestor 
van het Gilde van Dorps en 
Stadsomroepers vindt het op 
zijn tachtigste welletjes en 
gaat met verdiend pensioen. 
De viervoudig Nederlands 
kampioen wil nog één keer 
laten zien, en uiteraard laten 
horen, dat hij tot de allerbes
ten behoort. 

Titelkandidaat
Mocht Klaas in Zandvoort 
winnen, dan heeft hij nog 
kans om de titel 2010 te pak
ken, en zal hij toch tijdens 
het concours na Zandvoort 
opnieuw de klink ter hand 
nemen. Maar de strijd zal 
zwaar zijn. Vooral de kampi
oen van de laatste drie jaar, 
Henk v.d. Nieuwenhuizen uit 
Oisterwijk, zal hem het vuur 
na aan de schenen leggen, 
evenals zijn goede vriend 
Peer Witzels uit Alphen aan 
de Maas. De Zandvoortse 
aflevering van het dorps en 

een stuk dat maar liefst ruim 
25 minuten duurde, liet de 
topper zien wat hij in zijn 
mars heeft. Volledig zonder 
bladmuziek bracht hij een 
achttal delen uit het werk 
Fantasiestücke op. 12 van 
Robert Schumann voor een 
ademloos luisterend publiek. 
Een ovatie was zijn deel.

Na de pauze was er plaats 
voor twee andere Ne der
land se toptalenten. Camiel 
Boomsma (20) op de vleu
gel en de pas 15jarige Anne 
Brackman op dwarsfluit, 
maakten hun opwachting. 
Wat met name de laatste 
dame in haar mars heeft 
grenst aan het onwaarschijn
lijke, zonder de andere mu
sici van deze middag tekort 
te doen. Al op 3jarige leef
tijd (!) kreeg ze les van haar 
moeder Josine Brackman
Pinacker Hordijk, zelf een 
zeer begenadigd fluitiste. En 
die lessen heeft de toen nog 
kleine Anne zeer ter harte ge
nomen. Als eerste speelden 
de beide musici een stuk 
van Frans Schubert, Liederen, 
bewerkt door Boehm. Een 
prachtig samenspel tussen 
de vaak lyrische dwarsfluit 
en een zware piano. Het 

stadsomroepersconcours op 
het Kerkplein begint om 13.00 
uur. Na afloop is een receptie 
voor familie, vrienden, ken
nissen en overige belang
stellenden die Koper willen 
bedanken voor hetgeen hij 
voor Zandvoort in de loop der 
jaren betekend heeft. Neemt 
u op verzoek, als u wilt, een 
bedrag onder couvert mee.

Babbelwagen
’s Avonds kan een ieder weer 
genieten van een voorstelling 
van De Babbelwagen. De his
torische club van Zandvoorter 
van het Jaar Marcel Meijer 
zal om 20.30 uur een open
bare openluchtvoorstelling 
geven op het Kerkplein. De 
Babbelwagen laat zater
dagavond het Zandvoort 
van ‘toen en nu’ zien. Ton 
Drommel voorziet de beelden 
van deskundig en humorvol 
commentaar.

Shantykoren
De zondag staat geheel in het 
teken van de shantykoren. 
Op 4 locaties in het centrum 

klopte helemaal, hoewel ook 
Boomsma de toetsen soms 
fors kan aanslaan. Toch liet 
hij zien waarom hij een lau
reaat is van het concours. Het 
volgende Prelude en Fuga 
in G BWV 860 van Johann 
Sebastiaan Bach toonde 
zonneklaar dat deze pianist 
op weg is naar een mooie 
toekomst. Ook het lastige 
stuk van Maurice Ravel, Jeux 
d’eau, leek een peulenschil
letje in zijn handen.

Het klapstuk was bewaard 
voor het laatst. Een werke
lijk weergaloze Brackman 
liet zien hoe men de fluit 
dient te bespelen tijdens het 
Remembranze Napoletane 
van Giovanni Paggi. Een tech
nisch vreselijk stuk voor de 
fluit, dat zij echter vol verve 
bracht met als gevolg een ly
risch publiek. Wat een tech
niek, wat een schoonheid en 
wat een talent! Uiteraard 
had zij dit niet zonder de 
steun van Boomsma kunnen 
volbrengen, die haar volledig 
steunde en hij deelde dan 
ook volkomen terecht in het 
applaus. Een van de mooiste 
concerten die uw verslag
gever de laatste jaren heeft 
mogen horen. Fantastisch!

van Zandvoort (Kerk plein, 
Haltestraat, Gast huisplein en 
Dorpsplein) en op het strand 
(Beachclub Take Five) treden 
10 koren op met Engelse en 
Nederlandse shanties en zee
liederen. Uiteraard is er een 
aantal koren dat ieder jaar 
terugkeert, zoals bijvoorbeeld 
de Weespertrekvaart Mannen 
(Amsterdam), Dulle Griet 
(Enkhuizen), ’t Staende Tuygh 
(IJmuiden) en Grace Darling 
eveneens uit IJmuiden. Ook 
zijn er dit jaar nieuwe koren 
die hun geluid in Zandvoort 
zullen laten horen. Zo 
zijn daar de Compagnie 
Zangers uit Medenblik en 
de Zâalnêelden uit Egmond 
a/zee. Last but zeker not 
least is er de Zandvoortse 
inbreng van het Gemengd 
Zandvoorts Koper ensemble 
die het geel/blauw hoog zul
len houden. Om 10.30 uur 
wordt het Shantykoren en 
Zeeliederenfestival tradi
tioneel geopend in Nieuw 
Unicum. Om 12.00 uur gaat 
het festival officieel van start 
op het Raadhuisplein.

De vier mega-talenten

Zoekplaatje

De foto van deze week is een groepsfoto met nummer bld06857 van twee jongens 
en drie meisjes. We zouden graag willen weten wie het zijn. Reactie kunt u kwijt 
per mail op zoekplaatje@oudzandvoort.nl of bij Cor Draijer op 06-3614 9717 
(graag pas bellen na 19:00 uur)

door Cor Draijer

bld06857



Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week 

Medina Woninginrichters 

www.medina-woninginrichting.nl

023-531 78 40 
Haltestraat 56
2042 LP Zandvoort

Aanbieding voor de maand september: 
Novilon vinyl en Marmoleum met 10% korting

(Vouw)gordijnen	 Tapijt
Vitrages	 Vinyl
Luxaflex	 Laminaat
Zonwering	 Parket

Wist u al dat de nieuwe
Riverdale collectie

binnen is?
www.de-bode.nl

Pashouders 5% korting

 Hele maand september voor Pashouders:

1 kilo malse Runder 
braadlappen € 9,95

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

TEGOEDBON 
VOOR 1 GRATIS 

ZANDKORREL

Bestel nu de ZandvoortPas 2010

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.

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

Betreft: Nieuwe ZandvoortPas (€ 7,50) 

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

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

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

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

Deze pas is geldig vanaf 1 januari 2010 tot en  
met 31 december 2010.

Uw op naam gestelde ZandvoortPas 
wordt, tezamen met een welkomstkado, 
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.

Voor Pashouders:
10% korting op alle ritten
(behalve actieritten)
023-8885588

ETIVAZ
Het seizoen is geopend!!

Onvoorstelbaar lekkere bergkaas
Nu 100 gram: slechts  € 1,98

Plony’s
Haarwinkel



Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week 

Algemeen:
Autobedrijf Zandvoort - K. Onnesstraat 
Taxicentrale Fred Spronk - 023-8885588
Psychologiepraktijk Ab van der Neut - 
06-31393790

Winkeliers: 
Bruna Balkenende - Grote Krocht
Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht
Kaashuis Tromp - Grote Krocht
Slagerij Horneman - Grote Krocht
Slagerij Vreeburg - Haltestraat

Verzorging en vrije tijd: 
Foto Menno Gorter - Grote Krocht
Massage bij Rosa - www.massagebijrosa.nl
Plony’s Haarwinkel - Kosterstraat
Toerkoop Reisbureau - Grote Krocht

Mode en trends: 
Belli E Ribelli Kinderkleding - Haltestraat
Bibi for Shoes - Kerkstraat
Blitzkickers - Haltestraat 61A
Graveer een keer - 023-888 77 58
Sea Optiek - Haltestraat
Walk of Fame - Bakkerstraat 2A

Wonen en onderhoud:  
Avenue Living & Giving - Kerkstraat
De Bode woonaccessoires - Kerkstraat
Koene Cleaning Service - 06-1432444
Medina woninginrichters - Haltestraat 
Marlène Sjerps Internet - 06-18868837
Versteege’s IJzerhandel - Pakveldstraat
Rep-it - 023-5719666 / 06-44696001

Horeca: 
Harocamo - Kerkstraat
Mollie & Co Restaurant - Verlengde Haltestraat
Open Golf Zandvoort - Duintjesveldweg 
Zaras, Café Restaurant - Haltestraat

Lijst van deelnemende bedrijven 
(in alfabetische volgorde) 

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

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

Ondernemers opgelet:
Meedoen aan de ZandvoortPas 
vergroot uw vaste klantenkring

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

 Enkele voordelen voor u op een rijtje:
•  Ruim 1000 huishoudens zijn in het bezit van een zandvoortpas
•  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.zandvoortsecourant.nl/zandvoortpas
•  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…)
•  Ter ondersteuning zijn gratis toonbankstandaards en/of raamschildjes verkrijgbaar,  
 waarop u zelf uw  ZandvoortPas aanbiedingen kenbaar kunt maken
•  Vraag naar de zeer voordelige tarieven en de uitgebreide mogelijkheden 

Kabel-internet/adsl installateur
helpt bij alle
PC-PROBLEMEN.
Advies en aanleg (draadloos) netwerk.
Ook avonden/weekend.
Rep-it, totaalservice voor
computergebruikers.
023-5719666 of 06-44696001.
Met garantie en KvK.

Startaanbieding:
Pashouders 25% korting

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

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

ZandvoortPas houders 10% korting

Voor persoonlijk advies en begeleiding in relaties 
(partners en ouder/kind). 

Praktisch, kortdurend en doeltreffend.
Eerste consult 15% korting 

Ab van der Neut - psycholoog NIP
 06 31393790 • info@abvanderneut.nl 

Mental Coach
Ab van der Neut

De winkel ligt weer vol met
nieuwe overhemden.

Pashouders: 10% korting

    Walk of Fame

Bakkerstraat 2A, Zandvoort - 023-5735902
Geopend van dinsdag t/m zondag 

www.walkoffameshirts.nl
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De gezelligste cafés van Zandvoort
organiseren op

Zondag 10 oktober

RONDJE DORP
aanvang 13.00 uur

Schrijf je in bij een van 
deze gezellige cafés:

 
Oomstee
Williams

Fier
Gezellig

2 B
Klikspaan

Piripi
Bluys

Wapen van Zandvoort
Alex
Fame

De Scharrel
De Lamstrael

Chin Chin
Harlekijn

Yanks
Laurel & Hardy

XL
Kroegentocht Zandvoort

Deelname 10 euro
Inschrijven voor 1 oktober

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

 
Zandvoort

INTERNET VERKOOP BIJ OPBOD

Deze woning wordt verkocht via 
een internetverkoop bij opbod via 
OpenHuis.nl. Voor informatie, 
bezichtigingen en deelname aan 
de internetverkoop bij opbod, 
dient u zich aan te melden bij 
Greeven Makelaardij o.g.

Vrijstaande villa op unieke locatie met oprijlaan voor meerdere auto’s, 
inpandige dubbele garage, verwarmd zwembad, royale woonkamer en 
woonkeuken, 7 slaapkamers en 2 badkamers. Royaal perceel: 3.136 m2 
woonoppervlakte: 275 m2. Bijzonder geschikt voor combinatie 
wonen/werken c.q. praktijk aan huis.

• OPEN HUIS: Zaterdag 2 oktober van 11.00 tot 13.00 uur; 
  Zaterdag 9 oktober van 12.00 tot 15.00 uur
• INTERNETVERKOOP: woensdag 15 oktober om 15.00 uur.

Kostverlorenstraat 101 oude vraagprijs: 
€ 1.175.000,= k.k.

Nieuwe VANAFpriJs: 
€ 799.000,= k.k.  

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

STADS & DORPSOMROEPERS CONCOURS

Zaterdag 25 september 2010
Aanvang 13:00 uur op het Kerkplein 

Afscheidconcours van Klaas Koper
Hoort zegt het voort! 

DIAVOORSTELLING OUD-ZANDVOORT

Zaterdag 25 september 2010
Aanvang 20:30 uur op het Kerkplein

Openlucht Diavoorstelling over 
Zandvoort toen en nu verzorgd door De Babbelwagen

Komt dat zien!

13DE SHANTY EN ZEELIEDERENFESTIVAL

Zondag 26 september 2010
Aanvang Nieuw Unicum 10:30 uur

Van 12:00 -17:30 uur optredens 10 koren in 
centrum en op strand bij Beachclub Take Five

Luister en zing mee!
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                                 Aart Veer

aan het fietsen. Dat is een van zijn vele hobby’s, lekker fietsen 
of wandelen. Een keer per maand is Aart vrijwilliger bij huize 
Bodaan en verzorgt daar het borreluurtje. Verder is hij al 
bijna 25 jaar bij het Zandvoort Mannenkoor en vindt hij rei
zen ook een erg gezellige bijkomstigheid. Maar zijn grootste 
passie is toch wel het schilderen. Na het stoppen van de zaak 
pakte hij zijn tekenpotlood uit de kast en ging naar de aqua
relclub van Ger Daniels in Pluspunt. Daar leerde hij de fijne 
kneepjes van het tekenen en ontwikkelde al snel zijn eigen 
stijl en techniek. Zijn voorkeur gaat uit naar mensen teke
nen. Zo heeft hij van zichzelf een mooi zelfportret op acryl 

gemaakt en regelmatig zit hij aan tafel om een aqua
rel of acrylschilderij te maken. Zijn collectie 

is divers en Aart haalt zijn inspiratie uit 
verschillende invalshoeken: foto’s die 

hij op internet vindt, boeken, tijd
schriften, foto’s van andere schil

ders (Anton Mauve: Bomschuit 
op het strand, zelfportret van 
Rembrandt) tijdens wandelin
gen in de natuur en vakantie
foto’s. Inmiddels heeft hij al 
menig expositie verzorgd, zijn 
laatste is in de bibliotheek 
van Zandvoort waar meer dan 

30 kunstwerken aan de muur 
hingen. Aart is nog steeds actief 

bij de aquarelclub, want: “Het is 
veel gezelliger om met elkaar te te

kenen dan in je uppie en je doet extra 
inspiratie op”.    

Gezelligheid
Een van zijn uitspraken is: "Ook al heb je een trommel voor 
je buik, als je er niet op slaat dan hoort niemand je". Daar 
houdt Aart zich keurig aan want je hoort en ziet hem overal. 
Zo kan je hem 3 dagen per maand tegenkomen als demon
stratiekok in één van de filialen van AH XL. “Dat is ontzettend 
leuk om te doen. Ik vind omgaan met mensen nog steeds 
gezellig en ik kan mijn ei kwijt met het etaleren van een be
paalde maaltijd.” Aart is een gezellige prater en ons gesprek 
vliegt voorbij. Nog even een foto maken en dan gaat Aart op 
de fiets naar Haarlem waar hij een appartement heeft aan 
de Leidsevaart. “Vanaf mijn appartement ben ik zo in het 
centrum van Haarlem maar ik ben ook binnen 15 minuten 
in Zandvoort. Want om te tekenen, zingen, zwemmen en 
wandelen ga ik naar Zandvoort. En niet te vergeten ook onze 
kinderen en kleinkinderen en vrienden wonen in Zandvoort.” 
Samen met Elly is het leven van Aart een groot feest, gewoon 
lekker doen waar hij zin in heeft. Het is hem gegund. 

Dorpsgenoten

Hoewel Aart niet meer in Zandvoort maar in Haarlem 
woont, besloot ik hem toch uit te nodigen als dorpsgenoot. 
Want Aart is vaak genoeg te vinden in het dorp. De 
reden daarvoor staat iets verder beschreven.

Groentespeciaalzaak
In 1943 wordt Aart Veer als één 
van een eeneiige tweeling in 
Amsterdam geboren. De twee
ling lijken in hun doen en laten 
veel op elkaar want als broer
lief ziek is dan was Aart het 
ook. Samen met zijn tweeling
broer maakten ze Sinterklaas 
en Kersttekeningen op de 
borden in de klaslokalen. Aart 
kreeg voor tekenen altijd het 
hoogste cijfer van de klas en diep 
in zijn hart wilde hij eigenlijk wel 
etaleur worden. Maar ja, zijn vader 
had een groentezaak en zoals toen ge
bruikelijk was, ging je na de laatste klas ge
woon werken. Omdat zijn broer de groentezaak 
overnam besloot Aart als groenteventer langs de huizen te 
gaan. Hij kocht een oude ventwagen en begon zonder vent
vergunning een ventwijk in de omgeving van Oudekerk en 
Abcoude. Menigmaal is hij door de politie het dorp Oudekerk 
uitgezet, maar Aart is een doorzetter en kwam via slinkse 
wegen gewoon terug. Tien jaar lang heeft hij als venter ge
werkt totdat hij samen met Elly op een keer als badgast in 
Zandvoort was. Daar zagen ze een winkel in de Grote Krocht 
die te huur stond en besloten de stap te wagen. Naderhand 
kochten ze de winkel die ernaast stond en introduceerden ze 
de kantenklaar maaltijden, vers gesneden groente, salades 
en rauwkost. De groentezaak werd een groentespeciaalzaak. 
Het was hard werken. Elke dag om vier uur op en pas om 
half acht weer thuis, maar volgens Aart heeft hij altijd met 
veel plezier gewerkt.  

Hobby’s
Als ik Aart bel voor een afspraak is hij met Elly in Balkbrug 

Aart Veer

door Nel Kerkman

Iedereen kent Aart Veer wel. Hij en zijn vrouw Elly hadden 
een groentespeciaalzaak aan de Grote Krocht waar met de 
Kerst in de etalage, heel sfeervol, een pianist zat te spelen. 
In het weekend was de etalage een plaatje want Aart eta-
leerde zijn groente en fruit in het thema van het seizoen. In 
1998 stopten Aart en Elly met de zaak en besloten samen 
te gaan genieten van het leven. 

Weer

Temperatuur

Max 20 16-17 15 15

Min 11 13 10 10

Zon 55% 20% 35% 40%

Neerslag 60% 90% 60% 50%  

Wind zzw. 3-4 wzw. 3 n. 4 no. 3-4

Vanaf vandaag koeler 
met grote regenkans

Het weekend weerbericht van zandvoort en omgeving

Ook op donderdag doet de 
temperatuur eerst nog z’n 
best met zo’n 20 graden, 
maar neemt de kans op wat 
lichte regen alweer toe en 
ook op vrijdag, zaterdag en 
misschien zelfs op zondag 
kan het nog wat (na) drup
pelen. Het is even de beurt 
aan een lastig lagedruk
gebiedje dat zich tussen 
twee hogedrukgebieden 
in probeert te murwen en 
dat gaat ook wel lukken. 
Het is een nogal stroperig 
geval dat zich niet snel uit 
de voeten wil maken.

In de loop van het week
einde stijgen de barometers 
met name richting Noord
Europa. De wind gaat dan 
bij ons uit het koelere 
noordoosten waaien en dat 
heeft consequenties voor 
de temperatuur. Die wordt 
namelijk lager, maar daar 
staat dan wel tegenover dat 
het zo goed als droog blijft 
vanaf maandag. 

Waarschijnlijk profiteren 
we ook in de nieuwe week 
nog een aantal dagen van 
de invloed van hoge druk. 
Toch lijken depressies later 

in die nieuwe week weer 
aan zet te zullen komen, 
maar de situatie is lastig 
en dat komt omdat extro
pische cyclonen niet goed 
kunnen worden opge
pakt in de weermodellen. 
De voorspelbaarheid van 
het WestEuropese weer 
wordt er in die gevallen 
niet beter op. 

Dat zie je ook aan het da
gelijkse gezwabber van de 
weerkaarten. Het ene mo
ment staat er een ferm ho
gedrukgebied dat ons tot 
begin oktober mooi weer 
bezorgt en nog geen twaalf 
uur later wordt er een 
herfstdepressie geprojec
teerd op de plaats van die 
depressie. Momenteel is 
er op die weerkaarten wel 
een kleine winst voor het 
aandeel lagedrukgebieden 
op termijn en daarmee lijkt 
de kans op slecht(er) weer 
iets groter te zijn dan op 
mooi(er) weer. 

Meer weer (ook fraaie 
herfst foto’s) is er op 
www.weerprimeur.nl 

weerman Marc Putto 

Prinsjesdag leverde al bijna vorstelijk weer op met niet al 
te veel wind en zeer respectabele temperaturen in onze 
omgeving. Vaak is het op de derde dinsdag in september 
gerieflijk weer in Nederland. Voorbije woensdag was voor-
lopig het ‘klapstuk’ met in Zandvoort een maximale mid-
dagwaarde tot 22 graden en de nodige zonneschijn. Echt 
een fraaie nazomerdag dus met zelfs prima strandweer! 

 Do. Vr. Za. Zo. 

Wekelijks de krant lezen op internet?

surf naar www.zandvoortsecourant.nl
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Pluspunt Zandvoort
Flemingstraat 55

023. 574 03 30
www.pluspuntzandvoort.nl

tarot
 Voor beginners donderdag  30 september, 
 1xpermaand 19:00 -21:30 uur
Ver gevorderden dinsdag 28 september, 
 1x per maand 19:00 -21:30 uur

Klussen voor vrouwen
Vrijdag 13:30 – 15:00 5 november – 10 december

Kooking 4 Kids
Donderdag 15:30 – 17:45 uur  11 november – 16 december

digitale fotobewerking voor kinderen
Vrijdag 16:00 – 17:15 uur    5 november – 10 december

Workshop numerologie
Maandag 13:00 – 16:00    27 september

Omgaan met hyperventilatie / stress
Leren omgaan met spanning levert energie
Dinsdag 19:00 – 22:00 uur    28 september t/m 12 oktober

Bridge voor beginners 
Maandag 20:00 – 22:30 uur 4 oktober- 13 december

Boetseren/Beeldhouwen
Maandag of donderdag 19:30- 22:00 uur
20/23 september – 13/16 december 

Mozaïek 3d
Woensdag 6 oktober – 15 december  9:30 – 12:00 uur

Yoga actief
Dinsdag 20:00 – 21:30 uur  5 oktober t/m 14 december

Spaans Beginners III en IV (licht gevorderd)
Woensdag 20:30 - 22:00  22 september t/m 15 december

Website bouwen en onderhouden
(hiervan hebben we ook een kindercursus)
Woensdag 20:00 - 22:00 11 november – 16 december

Houding en Conditie op muziek 55 plus
Donderdag 14:30 -15:30 uur  23 september t/m 16 december

Intuïtief tekenen en schilderen
Woensdag 6 oktober 19:30 tot 21:30 uur

Pimp up your bike / fiets reparatie
Vrijdag 17:15 – 18:45   5 november t/m 10 december

glas in Lood
Woensdag 19:30 – 22:00 uur   5 januari – 23 februari

Senioren Computercursussen 
Dinsdag- of donderdag      datum op aanvraag

Word & excel
Woensdag 20:00 -22:00 uur   3 november – 2 februari

voor meer informatie en inschrijfformulieren: 
www.pluspuntzandvoort.nl

Sterke Verhalen 
Sterke Verhalen is 
een komische jonge
renfilm over Dennis 
die gaat studeren 
in de grote stad. 
Om naar een hip 
feest te kunnen, de 
juiste vrienden te 
maken en Sanne, 
het meisje van 
zijn dromen aan 
de haak te slaan, 
wordt  Dennis 
door zijn groot
ste rivaal over
gehaald om een 
pinguïn uit de 
dierentuin te ste
len. Ondertussen beleven zijn toekomstige vrienden 
hun eigen sterke verhalen, vol seks, drugs en wilde feesten, 
in de zwoele zomer na het behalen van hun eindexamen.

Dier van de Week
Denzil

Dit is grote stoere Denzil, een gecastreerde Duitse 
Herder van 6 jaar oud. Eerst was hij een pensionklant, 
maar omdat zijn eigenaar wegens ziekte niet meer 
voor hem kon zorgen, kwam hij in het asiel terecht. 

Denzil geeft dui
delijk de voor
keur aan man
nen, daar luistert 
hij het beste 
naar. Omdat hij 
nogal de neiging 
heeft om domi
nant te zijn zoekt 
Denzil een stoere 
baas die stevig 
in zijn schoenen 
staat, sterk en consequent is. Kinderen en katten hebben 
zeker niet zijn voorkeur, honden vind hij  leuk zolang het 
maar vrouwtjes zijn, dan gaat het goed. 

Hij kent zijn basiscommando’s prima en is erg slim dus 
zal met de juiste baas snel veel bijleren. Hij houdt van 
lekker wandelen, spelen, springen en gek doen buiten. 
Zijn hobby is op ‘strooptocht’ gaan; dat wil zeggen dat 
hij alles verzamelt wat hij onderweg tegenkomt en ver
volgens verstopt op zijn plek. Een soort juttershond dus. 
Denzil kan goed alleen zijn, maar dit moet uiteraard wel 
rustig worden opgebouwd. 

Kom eens langs om kennis te maken met Denzil. 
Dierentehuis Kennemerland, Keesomstraat 5, is geopend 
op maandag tot en met zaterdag van 11.00 tot 16.00 
uur. Tel. 5713888. 
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De 25-jarige Mirjana Petrovic vertrekt op 10 oktober voor twee maanden naar 
pikzwart Afrika, om haar hulp te verlenen aan straatkinderen. Iedere 3 weken zal 
Mirjana ons op de hoogte houden van haar belevenissen in de townships, maar 
we stellen haar eerst even voor....

door Ilja Noltee

Tot haar negentiende woonde Petrovic in Zandvoort, samen 
met haar ouders en zusje Jelica. Na de middelbare school 
verhuisde ze naar Haarlem, waar ze inmiddels alweer 6 
jaar woont. Al snel kwam Mirjana erachter dat ze iets voor 
de wereld wilde betekenen. Daarom begon ze aan de stu
die Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH), welke ze 
onlangs heeft afgerond. Inmiddels werkt ze als woonbe
geleider, teamcoach en ondersteunend coördinator in de 
verstandelijk gehandicaptenzorg. “Ik vind het vooral leuk 
dat er geen dienst hetzelfde is, er gebeurt altijd wel iets 
waardoor ik ad hoc moet handelen. Humor is een belang
rijke factor in mijn werk, ik lach dan ook heel wat af met de 
bewoners”, vertelt Mirjana. 

Zuid-Afrika
Een tijdje terug besloot een vriendin van Mirjana vrijwil
ligerswerk te gaan doen, wat haar ook enthousiast ervoor 
maakte: “Ik wilde ook graag iets doen voor mensen die min
der goed bedeeld zijn. Hierdoor is het vuurtje aangewakkerd 
en besloot ik de knoop door te hakken.” En zo besliste ze om 
vrijwilligerswerk te gaan doen in ZuidAfrika. “Het is een 
land dat mij aantrekt door cultuur, historie en mensen. Ik 
wilde graag met een organisatie reizen en vond een project 

Deze week weer een nieuwe stelling:
Zandvoort kent vele publiekstrekkers. In de zomer met mooi weer is er natuurlijk zon, zee en strand en ook 

het centrum beleeft veel gezelligheid met overvolle terrassen. Maar wat Zandvoort helemaal uniek maakt is 
het circuit en alle mooie evenementen die daarbij   horen. Elk jaar is er weer discussie over geluidsdagen

 en over het aantal races. Door middel van de volgende stelling willen we graag uw mening horen:

dat goed bij mij past”, legt Mirjana uit. Voor 2 maanden zal 
ze meewerken aan het project Umthombo van de organisa
tie Be More, waarmee straatkinderen worden opgevangen. 
Ze vertrekt naar Durban, een grote stad aan de oostkust 
van het land. Er wordt door Umthombo hulp geboden in 
de vorm van voedsel, opvang en activiteiten. Zo wordt er 
bijvoorbeeld gevoetbald en gesurft met de kinderen. Ook 
is er een Mobil Clinic, die ’s avonds door de townships rijdt 
om mensen medisch te behandelen. Daarnaast gaan ze de 
townships in om straatkinderen te signaleren en met ze te 
praten. Als een straatkind, dat vaak aan lijm verslaafd is, af
kickt, bestaan er mogelijkheden tot scholing en huisvesting 
onder begeleiding in andere projecten. 

Help ook
Het wordt een hele uitdaging en daarvoor heeft Mirjana 
jullie steun nodig! Je kunt haar en de straatkinderen helpen 
door een bedrag te doneren op 12.17.74.228 t.n.v. Be More te 
Nijmegen onder vermelding van: Mirjana Petrovic. 

Volg Mirjana vanaf nu iedere 3 weken hier op deze pagina 
en via: www.mirjanapetrovic.bemore.nl! Wij wensen haar 
alvast veel succes in ZuidAfrika!

+ "Ik vind absoluut dat evenementen zoals Dancevoort terug moeten komen in Zandvoort. 
Ook vind ik dat deze evenementen best tot 3 uur in de nacht mogen duren."

+ "We hebben meer van dit soort evenementen nodig want afgelopen zomer is het wel heel rustig 
geweest in Zandvoort."

- "Gratis evenementen zijn niet meer veilig en trekken vaak de verkeerde mensen aan. Als we dit soort 
dingen gaan doen waarbij de doelgroep veelal de jeugd is, dan komt daar alleen maar gedonder van."

Mail je reactie naar: stelling@zandvoortsecourant.nl 

‘Het is goed dat de geluidsdagen vanaf volgend jaar worden uitgebreid’

Zaterdag 25 september 
Als je niet rockt, rock je toch wel tijdens GEVAARLEM! Deze avond is het 
resultaat van twee opkomende Haarlemse dj/producers 'Just Regular 
Guys'. Voor deze editie hebben zij Baskerville uitgenodigd, een Haarlems 
productieduo dat dit festivalseizoen de Meduza op Sziget en de India 
op Lowlands compleet plat gekregen hebben. Verwacht een rockende 
electro sensatie met invloeden van Rock, Funk en Hiphop. 
Tijd: 24.00 - 05.00. Prijs: € 6 (voorverkoop). www.clubstalker.nl 

Het 32e Mascotte Vliegerfestival is op 25 en 26 september in 
Scheveningen. Dit grootste internationale vliegerevenement is kicken. 
Een festival waar je de meest bijzondere vliegers uit alle hoeken van de 
wereld te zien krijgt. Het programma is sterk afhankelijk van de wind. 
Tijd: 12.00 tot 17.00 uur, toegang gratis. www.vliegerfeestscheveningen.nl 

Nieuwe ideeën opdoen voor de inrichting van je huis? Dat kan op de 
Woonbeurs Amsterdam vanaf zaterdag 25 september t/m 3 oktober, 
Amsterdam RAI. De nieuwste trendy meubels, badkamers, keukens, vloe-
ren, decoraties, haarden, audio, accessoires en nog veel meer, voor jou 
gespot! www.woonbeurs.nl

Zondag 26 september
Klassiekerliefhebbers kunnen hun hart ophalen tijdens het Nationaal 
Oldtimer Festival op Circuit Park Zandvoort. Meerijden over het circuit, 
Concours d´Elegance en diverse themapleinen. Met een Porsche pad-
dock, Dukes of Hazzard (u kent ze nog?) Plein en oldtimer trucks, zal 
dit een onvergetelijke dag worden. Toegang € 16 (online € 2 korting). 
Circuit sessie € 35. www.nationaaloldtimerfestival.nl

De Zilveren Kruis Achmea Loop 2010
Lokatie: Grote Markt, Haarlem. Starttijden: 12.00 uur 1,5 km Familierun, 12.30 
uur Halve Marathon, 13.15 uur 5 en 10 km www.zilverenkruisachmealoop.nl

D e  o n d e r b u i k
Zomaar een bericht uit de krant: Angela Merkel wil geen minaret-
tenverbod in Duitsland. Goh, dat is toch wel prettig dat mensen 
die een bepaalde godsdienst hebben naar de moskee mogen waar 
in sommige gevallen zo'n prachtige minaret op het dak staat. 

In Nederland  is het minarettenverbod ook terug op de agenda van 
de tweede kamer. De vraag is echter of het hier gaat om goedkoop 
scoren bij de achterban of daadwerkelijke horizonvervuiling. In 
mijn ogen gaat het hier om een ontzettende storm in een glas 
water. In Nederland bestaat  namelijk wetgeving met betrekking 
tot de bouw van nieuwe gebouwen waaronder gebedshuizen ui-
teraard ook vallen. 

Dus eigenlijk gaat het hier niet om de  bouw van een moskee of 
buurthuis  maar om de bevrediging van het onderbuikgevoel van 
de onbewust onbekwame Nederlanders. Tot hier en niet verder 
zijn dan kreten die je nog wel eens hoort. Vaak is hier niet sprake 
van enige nuance of een mening gebaseerd op feiten.

Een te grote groep Nederlanders predikt tegenwoordig haat zodra 
andere godsdiensten besproken worden. Persoonlijk vind ik dat 
nogal zorgwekkend. Zonder een te links standpunt in te nemen 
vraag ik mij af of we niet een tikkeltje intolerant worden richting 
onze medeburgers. ‘Wat de boer niet kent eet men niet’ is het 
aloude spreekwoord wat hier zou zeker van toepassing is.
 

Column

Mirjana Helpt!
“Ik verwacht veel armoede en hoop per dag een glimlach te zien”

Stelling afgelopen week
‘Evenementen als Dancevoort moeten weer terugkomen in Zandvoort’ 

Op de stelling van vorige week heeft 85% positief gereageerd. 15% was het er dus niet mee eens. 

Een greep uit de reacties:

Get Out!
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Zandvoort Plus zal regelmatig aandacht besteden aan dieren 
die in onze woonplaats en directe omgeving leven. De zilver-
meeuw bijt het spits af, al is het maar omdat het het eerste 
dier is wat je hoort als het daglicht begint te gloren. Mede 
daarom is deze vogel niet bij iedereen even geliefd… 

Monogame, allesetende schreeuwlelijkerds 
De zilvermeeuw lijkt op ons

Het is niet toevallig dat wij 
een snackbar hebben die 
De Zilvermeeuw heet, want 
de zilvermeeuw is gek op 
junkfood, letterlijk vertaald: 
afvalvoedsel. Vuilnisbelten 
zijn driesterrenrestaurants 
voor ze. Van nature eten ze 
mosselen, kokkels, krabbe
tjes, wormen, al dat kleine 
zeebanket. Maar ze draaien 
hun vleugel ook niet om voor 
een muisje of een klein vogel
tje. Ook de eieren van andere 
vogelsoorten gaan er prima 
in. Dat laatste heeft er mede 
voor gezorgd dat hij niet zo’n 
beste reputatie heeft. Zelfs 
in biologieboeken wordt hij 
‘agressief ’, ‘een schooier’, 
‘brutaal’, ‘wreed’ en ‘zeer do
minant’ genoemd. 
Denkt u nu: zie je wel, dat 
beest deugt niet, dan heeft u 

In de afgelopen jaren reisde 
Ockels ook al de wereld rond, 
maar dan met zijn dochter 
Gean. Deze reizen vormen de 
basis van een boek dat zij over 
haar vader schreef, ‘De zeven 
levens van Wubbo Ockels’, dat 
afgelopen week verscheen. 
Maar behalve over zijn le
ven gaat het ook over hun 
vaderdochterband, die niet 
altijd even probleemloos was. 
Gean: “Ik had er vroeger heel 
veel moeite mee om alleen 
maar gezien te worden als ‘de 
dochter van’. Dat mensen op 
je af komen en je misschien 
aardig vinden en dan blijkt dat 
ze alleen maar in je vader ge
interesseerd zijn.” Met name 
in haar puberteit had ze daar 
veel last van. “Dat is niet de 
leeftijd dat je trots bent op je 
vader. Ik stelde me ook voor als 
Gean, en mompelde daar dan 
even Ockels achteraan. 

Maar het was niet alleen haar 
vaders roem die haar dwars 
zat. “Wat ik me pas in mijn 
studietijd gerealiseerd heb is 

waarschijnlijk een pesthekel 
aan het gekrijs ’s morgens 
vroeg, of aan gesloopte vuil
niszakken. Of u moet steeds 
uw ruiten schoonmaken om
dat die weer eens onderge
scheten zijn. Wat je ook kan 
overkomen, is dat ze stenen 
op je auto droppen. Meeuwen 
doen dat namelijk met schel
pen, ze laten ze op grote 
hoogte naar beneden plet
teren om ze open te breken. 
Helaas zien ze het verschil 
tussen een schelp en een 
steen niet altijd.

Toen kwam de mens
Maar laten we niet vergeten 
dat de zilvermeeuw er eerder 
was dan wij. De voedselke
ten zit van nature perfect in 
elkaar: dat ze eieren van an
dere vogels eten, hield die 

dat ik hem toch wel kwalijk 
heb genomen dat hij er wei
nig was. Hij had gewoon geen 
tijd voor ons. Dat is lullig. Toen 
ben ik ook boos geworden.” 
Inmiddels is de band hechter 
dan ooit, mede door de reizen 
die ze samen maakten. Ook va
der Wubbo is zijn dochter an
ders gaan bekijken. “Het was 
soms confronterend, maar ook 
fascinerend. En heel warm, 
want we hebben elementen 
van elkaar leren kennen waar 
we heel dankbaar voor zijn.” 

Gean heeft in het boek geen 
blad voor de mond genomen 
over haar vader. Daar heeft 
Wubbo geen moeite mee. “Ik 
ben niet verrast door haar 
oordeel. Ik weet dat ik niet de 
makkelijkste vader ben, en ik 
was natuurlijk ook vaak niet 
beschikbaar voor een beetje 
intimiteit. Ze zei tijdens een 
van onze reizen: ik zou met 
jou nooit getrouwd kunnen 
zijn, haha! Nee, dat geloof 
ik graag, maar da’s ook hele
maal niet erg.”

andere vogelpopulaties juist 
netjes in stand. Zelf waren 
ze slachtoffer van vossen, die 
hun eieren en jongen opaten. 
Toen kwam de mens, verjoeg 
hele ecosystemen door luk
rake bebouwing, viste de ene 
helft van de zee leeg en vergif
tigde de andere helft en liet 
overal troep slingeren waar 
de meeuwen in verstrikt ra
ken (netten) of in stikken (olie, 
plastic). Dat valt in het niet 
bij die paar opengescheurde 
vuilniszakken. De onbedwing
bare menselijke neiging om 
de natuur te reguleren zorgde 
er ook voor dat er in de jaren 
na de oorlog zoveel werden 
afgeschoten dat er rond 1955 
nog maar 15.000 paar over 
waren. Nu liggen de schat
tingen rond de 65.000 paar. 

LAT-relatie in de winter
Het liefdesleven van de zilver
meeuw is uitermate interes
sant. Ze kiezen een partner 
voor het leven. De vrouw
tjes bepalen grotendeels de 
match, door zich onderdanig 
te gedragen tegenover een 
paar mannen van haar keu
ze. Want dat vinden ze leuk, 
de mannen. En ze kiest altijd 
mannetjes die groter zijn dan 
zijzelf. Er zijn zat mannetjes 
die kleiner zijn dan zij, maar 
die interesseren haar niet. 
Mietjes. De mannetjes die zij 
uitkiest, knokken vervolgens 
onderling om te bepalen wie 
haar krijgt. Hoe zilvermeeu
wen die monogamie volhou
den, is briljant: ze verlaten el
kaar in de winter. Dan leven 

De zilvermeeuw is onlosmakelijk met Zandvoort verbonden 
| Foto’s: Jolanda Meier-Koning

Wubbo Ockels | Foto: IDTV

Jonge meeuwen hebben een bruinig verenkleed, 
pas in hun vierde jaar worden ze wit

Een volwassen zilvermeeuw kan zo’n 60 centimeter lang worden, 
en 30 tot 40 jaar oud

ze apart en doen hun eigen 
ding. De vrouwtjes gaan win
kelen, de mannetjes pokeren, 
zoiets. In de lente zoeken ze 
elkaar weer op en leggen dan 
vrijwel altijd drie eieren. Eén 
legsel per jaar. Vervang je die 
eieren door nepexemplaren, 
dan broeden ze gewoon door. 
Haal je ze weg zonder ze te 
vervangen, dan leggen ze 
nieuwe. 

Meeuwenoverlast
Die eieren door neppers 
vervangen is een bekende 
methode om de meeuwen
overlast in o.a. Den Haag en 
Leiden tegen te gaan. Andere 
methoden: 1/ vossen in de 
duinen afschieten, zodat de 
meeuwen daar weer gaan 
wonen. Werkt niet, want de 
meeuwen hebben het in de 
stad inmiddels prima naar 
hun zin. En diervriendelijk is 
anders! 2/ Een valkenier in
zetten. Dat werkt even, maar 
als de valkenier weer aftaait, 
zijn de meeuwen in no time 
terug. Het eieren omwis
selen lijkt vooralsnog de 
beste methode, al houdt de 
Dierenbescherming nauwlet
tend in de gaten of het alle
maal diervriendelijk gebeurt 
en of er überhaupt wel sprake 
is van dermate overlast dat 
er geen andere weg is. Dat 
gebeurt door bijvoorbeeld 
geluidsmetingen. Zo kunnen 
ze wellicht voorkomen dat de 
zilvermeeuw een goudhaan
tje wordt voor de ongedierte
bestrijders die de gemeente 
Den Haag wil inzetten.

ZandvoortPlus
door Edwin Gitsels

In 2005 verkocht astronaut-uitvinder-hoogleraar Wubbo Oc-
kels zijn landhuis in Aerdenhout en ging kleiner wonen in 
Amsterdam. De winst stak hij in de bouw van de Ecolution, 
een zeilschip waarop je kunt wonen en dat meer energie op-
wekt dan verbruikt. Dat schip is nu af; de Hiswa in IJmuiden 
had begin september de primeur. Het plan is dat Wubbo en 
zijn vrouw Joos er mee op wereldreis gaan. 

De zeven levens 
van Wubbo Ockels

Dochter schrijft boeiend 
boek over haar vader

Zandvoortse fauna, deel 1
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Nu ook lingerie, nachtmode en Nu ook lingerie, nachtmode en 
winter accessoires

Nu ook lingerie, nachtmode en 
winter accessoires

BANANA MOON SHOP, KERKSTRAAT 33, 2042JD ZANDVOORTBANANA MOON SHOP, KERKSTRAAT 33, 2042JD ZANDVOORTBANANA MOON SHOP, KERKSTRAAT 33, 2042JD ZANDVOORTBANANA MOON SHOP, KERKSTRAAT 33, 2042JD ZANDVOORTBANANA MOON SHOP, KERKSTRAAT 33, 2042JD ZANDVOORTBANANA MOON SHOP, KERKSTRAAT 33, 2042JD ZANDVOORTBANANA MOON SHOP, KERKSTRAAT 33, 2042JD ZANDVOORTBANANA MOON SHOP, KERKSTRAAT 33, 2042JD ZANDVOORTBANANA MOON SHOP, KERKSTRAAT 33, 2042JD ZANDVOORTBANANA MOON SHOP, KERKSTRAAT 33, 2042JD ZANDVOORTBANANA MOON SHOP, KERKSTRAAT 33, 2042JD ZANDVOORTBANANA MOON SHOP, KERKSTRAAT 33, 2042JD ZANDVOORTBANANA MOON SHOP, KERKSTRAAT 33, 2042JD ZANDVOORTBANANA MOON SHOP, KERKSTRAAT 33, 2042JD ZANDVOORTBANANA MOON SHOP, KERKSTRAAT 33, 2042JD ZANDVOORTBANANA MOON SHOP, KERKSTRAAT 33, 2042JD ZANDVOORTBANANA MOON SHOP, KERKSTRAAT 33, 2042JD ZANDVOORTBANANA MOON SHOP, KERKSTRAAT 33, 2042JD ZANDVOORTBANANA MOON SHOP, KERKSTRAAT 33, 2042JD ZANDVOORTBANANA MOON SHOP, KERKSTRAAT 33, 2042JD ZANDVOORT

NIEUW!NIEUW! De nieuwste trend op nagelgebied! 
Nu bij Boudoir by Sara het OPI Axxium Gel Systeem. Deze gel is een lak 
die uw nagels beschermt en sterk houdt zodat uw nagels kunnen groeien 
zonder af te breken. Men zal zelfs niet merken dat u een gel draagt, 
want de Axxium gel is bijna identiek als een gewone nagellak en heeft 
dezelfde mooie glans. De gel blijft wel 3 tot 5 weken zitten, het heeft een 
natuurlijke uitstraling en de gel is sterk, duurzaam en soepel. Ook is de gel 
prachtig op de teennagels en blijft dan wel zo een 8 weken zitten.
Prijs 29,50 euro

www.sportinzandvoort.nl

“Sport is goed voor lichaam en geest”

De historie herleeft: BAD ZUID* komt terug!!
Maak kennis en verwelkom onze chef kok Eef Loos op 1, 2 en 3 oktober 2010

VOORGERECHTEN 
Tomatensoep €   4,50
Gerookte zalm, toast en boter € 10,50
3 gamba’s van de grill € 11,50

HOOFDGERECHTEN
geserveerd met gebakken aardappels, 
friet, salade en warme groenten
Scholfilet € 14,50  
Cashew-kip met rijst € 16,75 
Tournedos Stroganoff € 21,25 
Zeetong € 27,50 
Zeetongfilet € 29,75 
 

Strandpaviljoen 8 (onder Holland Casino)
* Per 2011 is onze nieuwe naam Bad 8 Zuid
Dit laatste weekend is reserveren gewenst

Bel nu: 023 - 57 164 06

Met dank aan het personeel, familie, vrienden en onze gasten

NAGERECHTEN 
Poule noir
vanille ijs met advocaat, 
chocoladesaus en slagroom €  5,75
Dame blanche
vanilla ijs met chocoladesaus 
en slagroom €  5,75
Ginger Roger
vanilla ijs met fijne stukjes gember 
en slagroom €  5,75

STUDIO 118 CONNY LODEWIJK & CREW
NA EEN OVERWELDIGEND SUCCES VAN 

DE DANSUITVOERING VELSEN 
STARTEN WIJ NIEUWE CURSUSSEN:

Flemingstraat 55 Zandvoort
Bel 5712598 / 0650425028

PREBALLET vanaf 4jaar
KLASSIEKBALLET
K.3 DANCE
STREETDANCE KIDS
STREETDANCE/ HIPHOP

MOTHERS JAZZDANCE
HIPHOP BOYS &GIRLS
BREAKDANCE BOYS
ZUMBA (nieuw)

Kennismaking Actie
Tegen inlevering van deze advertentie ontvangt u 

50% korting 
op een gezichtsbehandeling naar keuze.

Potgieterstraat 24
2041 PC Zandvoort
Tel: ( 023 ) 5718681

Openingstijden:
Dinsdag:     9.00 tot 21.00 uur
Donderdag: 9.00 tot 21.00 uur

•  Ter kennismaking alleen geldig 
 voor nieuwe klanten
• Keuze uit een 60 minuten of 
 90 minuten durende gezichtsbehandeling
• Geldig van 15 September 
 tot 15 November 2010

Beauty Balance by Sheila

Haltestraat 55
2042 LL Zandvoort
Tel. 023 571 28 39

Ook zondags geopend

Bij aankoop van een Schiesser 
pyjama of nachthemd een

Hotelbon t.w. van 
40 euro cadeau!

Karim en Mo
www.autobedrijfkarimo.nl

Curiestraat 10, 2041 CD Zandvoort T. 023-5733792
F. 023-5733793 E. autobedrijfkarimo@planet.nl

Onderhoud en reparatie alle merken
Occasions in - en verkoop

APK



Swaluëstraat 2,  Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
info @ zandvoort.nl - www.zandvoort.nl

Gemeentelijke publicatie week 38- 2010

Vergadering college 
De besluitenlijst van de collegevergadering van week 37 en 
de verdere in week 37 door het college genomen besluiten 
zijn in week 38 vastgesteld. De besluitenlijst is in te zien bij de 
Centrale Balie en op de website. 

Annulering werkzaamheden Volkerrail aan perron 
van 06-09-2010 t/m 01-10-2010
De werkzaamheden van Volkerrail aan het perron van Zand-
voort van 6 september t/m 1 oktober 2010 zullen op een later 
tijdstip plaatsvinden. Nader bericht volgt nog.

Ingekomen vergunningenaanvragen
Bouw-, sloop- en reclameaanvragen
Zandvoort:
- Boulevard Paulus Loot 4, plaatsen seizoensgebonden strand-
paviljoen, ingekomen 10 september 2010, 2010-199Rv
- Boulevard Barnaart 59, veranderen van de indeling van de 
2e etage en het gebruik als hotel, ingekomen 13 september 
2010, 2010-200Rv 
- Hogeweg 39, plaatsen van een velux-raam in de achtergevel 
en plaatsen van een raam op het terras aan de voorgevel, 
ingekomen 14 september 2010, 2010-201Rv

Let op. De hierboven genoemde aangevraagde vergunningen 
liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt deze inzien tij-
dens openingstijden. Deze publicatie betekent niet dat u uw 
zienswijze over deze aangevraagde bouwplannen kenbaar 
kunt maken. Slechts indien voor deze bouwplannen vrijstelling 
van het bestemmingsplan of bouwverordening kan worden 
verleend, kan tegen ons voornemen daartoe een zienswijze 
kenbaar worden gemaakt. Een voornemen tot het verlenen van 
vrijstelling wordt afzonderlijk gepubliceerd. Deze publicatie 
betekent ook niet dat u een bezwaarschrift kunt indienen. 
Mocht de vergunning of vrijstelling worden verleend dan zal 
dit worden gepubliceerd en pas dan kunnen belanghebbenden 
bezwaar indienen.

Tervisielegging ontwerpbesluiten
Artikel 3.8 Wro: Ontwerpbestemmingsplan  
“Brandweerkazerne” 
Burgemeester en wethouders van de gemeente Zandvoort 
maken bekend dat overeenkomstig het bepaalde in artikel 
3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de 
Algemene wet bestuursrecht met ingang van 24 september 
2010 gedurende zes weken ter inzage ligt het ontwerpbestem-
mingsplan “Brandweerkazerne”.

Het plangebied ligt ten noorden van de spoorlijn Zandvoort – 
Amsterdam. Het plangebied bevat een gedeelte van de Linnaeus-
straat en het verlengde daarvan en het aan de westkant hiervan 
gelegen aangrenzende gebiedje. Het ontwerpbestemmingsplan 
maakt het mogelijk dat een brandweerkazerne met bijbeho-
rende voorzieningen en ontsluiting mogelijk wordt gemaakt. 

4. vergunningshouders voor de desbetreffende wegen de 
mogelijkheid te geven te kunnen parkeren op het De Fauva-
geplein vanaf zaterdag 25 september 20.00 uur tot maandag 
27 september 12.00 uur;

5. te bepalen dat de besluiten op de in de gemeente gebruikelij-
ke wijze bekend wordt gemaakt middels de plaatsing van deze 
mededeling in één of meer plaatselijke dag- of weekbladen.

Bezwaarschriften
De hierboven genoemde verleende vergunningen/ genomen 
besluiten liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt ze 
inzien tijdens openingstijden. Belanghebbenden kunnen ge-
durende een termijn van zes weken na bekendmaking een 
gemotiveerd bezwaarschrift indienen. De datum van bekend-
making is de verzenddatum van de vergunning. Indien het 
geen vergunning betreft is dit de publicatiedatum. U richt uw 
bezwaarschrift met vermelding van “bezwaar” in de rechter-
bovenhoek van uw brief aan het college van Burgemeester 
en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort. Het bezwaar 
schorst in beginsel niet de werking van het besluit waartegen 
het is gericht. In geval van spoed kunt u een verzoek om een 
voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter 
van de Rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, Postbus 1621 
2003 BR Haarlem. Een dergelijk verzoek dient vergezeld te gaan 
van een afschrift van het bezwaarschrift.

Indien het een vergunning betreft voor evenementen, verto-
ningen op of aan de weg, het houden van optochten, snuf-
felmarkten, verruiming sluitingsuur, ontheffing Zondagwet, 
exploitatie of speelautomaten, dient u uw bezwaarschrift aan 
de burgemeester te richten. 

Het ontwerpbestemmingsplan, bestaande uit een verbeelding, 
toelichting en regels zijn te raadplegen op www.ruimtelijke-
plannen.nl en www.zandvoort.nl.

De stukken liggen daarnaast gedurende de openingstijden ter 
inzage bij de centrale balie van het gemeentehuis aan de Swa-
luëstraat 2 en in de openbare bibliotheek aan de Prinsesseweg 
34 te Zandvoort. Gedurende de termijn van de terinzageligging 
kan door een ieder schriftelijk dan wel mondeling zienswijzen 
naar voren worden gebracht. Schriftelijk dienen zienswijzen 
naar voren gebracht te worden bij de gemeenteraad van 
Zandvoort, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort. Voor mondelinge 
reacties kan een telefonische afspraak worden gemaakt met 
mevrouw E. Fennema of mevrouw S. Koenes van de afdeling 
Ruimtelijke Ontwikkeling, telefonisch bereikbaar onder het 
algemene nummer: 023 - 5740 100. 

Verzonden besluiten
Bouw-, sloop- en reclamevergunningen
Zandvoort:
- Vondellaan 60, plaatsen van een E-ticket gebouw, verzonden 
15 september 2010, 2009-079Rv
- Hogeweg 39, veranderen van de erfafscheiding, verzonden 15 
september 2010, 2010-126Lv.
- Kennemerweg, aanleggen van een natuuroever langs het 
Boogkanaal, verzonden 17 september 2010, 2010-032A
- Swaluëstraat 2, maken van een tussenvloer, verzonden 17 
september 2010, 2010-152Rv
- Brederodestraat 65, bouwen van een souterrain, verzonden 
17 september 2010, 2010-091Rv

Verkeersbesluit Shanty- en Zeeliederenfestival
Op grond van vorenstaande overwegingen besluit het college 
van Burgemeester en Wethouders om:

1. over te gaan tot de plaatsing van fysieke afsluitingen inclusief 
de borden conform model C01 van bijlage I van het Reglement 
Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 op de volgende locaties:
- in de Haltestraat direct ten noorden van de doorsteek Hal-
testraat – Swaluëstraat, met vooraankondiging direct ten noor-
den van het Raadhuisplein en ten zuiden van de Swaluëstraat;
- in de Achterweg direct ten noorden van de Haltestraat;
- in de Haltestraat direct ten zuiden van de Zeestraat;
- in de Haltestraat direct te westen van de Willemstraat; 
- in de Diaconiehuisstraat direct ten oosten van de Haltestraat, 
met vooraankondiging direct ten westen van de Nieuwstraat;
- in de Koningstraat direct ten oosten van de Haltestraat, met 
vooraankondiging direct ten westen van de Oosterstraat;
- in de Kanaalweg direct ten oosten van de Haltestraat, met 
vooraankondiging direct ten westen van de Oosterstraat;

2. op woensdag 22 september de borden E01 van bijlage I van 
het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 met 
onderbord “zondag a.s.” te plaatsen in de Haltestraat; 

3. dat het op 26 september van 11:00 tot 20:00 verboden is te 
parkeren op de locatie van het festival;

Centraal telefoonnummer 
Alle afdelingen zijn bereikbaar via (023) 574 01 00, maandag 
t/m donderdag 8.30 - 17.00 uur en vrijdag 8.30 - 16.00 uur. 
Melding of klacht? 
Bel met de Centrale Meldlijn (023) 574 02 00, óf vul op de  
website het digitale formulier in óf stuur een brief naar de 
klachtencoördinator. 
Openingstijden Centrale Balie 
Maandag t/m woensdag:  08.30  -  16.00 uur 
Donderdag:  08.30  -  20.00 uur 
Vrijdag:  08.30  -  12.30 uur 
Tijdens de donderdagavondopenstelling kunt u maar voor een 
beperkt aantal zaken terecht: paspoorten en rijbewijzen e.d. 
Openingstijden begraafplaats 
De algemene begraafplaats en dierenbegraafplaats aan de 
Tollensstraat zijn dagelijks open tussen 08.00 - 18.00 uur. 
Collegelid spreken? 
Een afspraak maken met een collegelid doet u via het centrale 
telefoonnummer. Daarbij geeft u aan waarover u het collegelid 
wilt spreken. Het kan zijn dat u eerst naar een vakafdeling 
verwezen wordt. 
Vragen over een bouwplan? 
Voor vragen over concrete of gewenste bouwplannen is de 
werkeenheid Vergunningverlening op werkdagen telefonisch 
bereikbaar tussen 08.30 en 16.00 uur. 
Op zoek naar werk of aanbieden van vacature? 
Werkgevers en werkzoekers maken gebruik van 
www.werkeninzandvoort.com. 
Voor het vinden of aanbieden van banen in Zandvoort. 
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De Renault Clio Cup tijdens de Wijzonol Trophy | Foto: Chris Schotanus

Heren starten nieuw
seizoen met winst

Muiden te sterk voor ZSC

Spannende strijd 
HTC Dutch GT4 Championship

Afgelopen zaterdag is de basketbalcompetitie van start 
gegaan met een naar voren gehaalde wedstrijd van de he-
ren van The Lions in Beverwijk. De Zandvoortse heren spe-
len dit seizoen in de Rayon klasse 2, een klasse hoger dan 
vorig jaar, en kregen direct de nummer twee van dat sei-
zoen voor de kiezen. Het werd dan ook niet gemakkelijk!

De handbalsters van ZSC hebben zondag hun meerdere 
moet erkennen in tegenstander Muiden, hun publiek en 
hun arbiters. Met een 16-9 nederlaag konden de zeven 
Zandvoortse speelsters terug naar huis.

Voor de Formido Finaleraces zal het er in de HTC Dutch GT4 
Championship wellicht heet aan toe gaan. Toch begon de 
race afgelopen zondag al met een droog antwoord van Ber-
tus Sanders toen hij reageerde op de vraag van zijn teamge-
noot Marc Koster wat hij voor de race moest doen. “Als je nu 
voordat je de ‘grid’ op rijdt, even door de pitstraat rijdt, lig al 
je één ronde voor’, aldus de Drent.

Ten opzichte van vorig 
jaar is het team op een 
aantal plekken gewijzigd. 
Allereerst wordt het team 
dit jaar getraind en ge
coacht door de bekende 
Zandvoortse basketballer 
Dave Kroder, inderdaad 
zoon van, die als het nodig 
mocht zijn ook nog mee 
kan spelen. Verder is het 
team versterkt met balvir
tuoos Jasper Eden en Rens 
Teeuwen die vooral onder 
de borden terug te vinden 
zal zijn. Een aderlating voor 
het team is dat center Niels 
Crabbendam nog altijd niet 
genoeg hersteld is van zijn 
zware blessure (gebroken 
enkel) om te mogen basket
ballen, hopelijk kan hij de 
tweede helft van de compe
titie weer van de partij zijn. 
In Beverwijk waren Philip 
Prins en Rens Teeuwen we
gens andere verplichtingen 
niet aanwezig.

De Zandvoortse aanval 
was vorig jaar het grote 
wapen, maar nu moesten 
ze knokken voor elk punt. 
“Paul Wessels en Ron van 
de Meij sleepten ons door 
de eerste helft heen. De 
ruststand was 3229 in het 
voordeel van Beverwijk. 
Voor ons een vreemde er
varing om bij rust zo een 
lage score te hebben en 
nog achter te staan ook. 
In het derde kwart was 
het vooral Marvin Martina 
die in de aanval de basket 
vond, maar nog steeds was 
het een ‘puntjepuntje’ 
wedstrijd”, vertelt Robert 
ten Pierik. Met 4 punten 
achterstand ging Lions het 
4e kwart in. “Waar wij juist 

Het is gelukkig geen ge
meengoed maar zondag 
waren vier basisspeelsters 
van ZSC afwezig vanwege 
een afscheidsfeest van het 
softbalteam waarin zij spe
len, na afloop van de laatste 
wedstrijd van het seizoen 
speelde. Met versterking uit 

De hoofdrace was een bij
zondere. Phil Bastiaans, die 
de tweede sprintrace won, 
was er als een haas van
door. Toch kwam de kam
pioen van 2009, Christiaan 
Frankenhout, snel terug en 
pakte de leiding. Na de pit
stop nam Ferdinand Kool het 
stuur over van Frankenhout, 
maar hij kon niet verhinde
ren dat Mathijs Harkema, 
die Bastiaans inmiddels had 

wilden domineren in het 
4e kwart was het Beverwijk 
dat ons wegspeelde. Geen 
bal viel bij ons en verde
digend was het even een 
gatenkaas. Met nog 5 mi
nuten te gaan en 12 pun
ten achter, besloot Kroder 
om over te gaan op een 
‘full court press’, een felle 
verdediging over het hele 
veld. Onze agressieve aan
pak werkte, de heren van 
Beverwijk hadden daar 
geen antwoord op. Opeens 
vonden we onze aanval ook 
weer terug en onze schoten 
begonnen weer te vallen, 
hierdoor liepen we heel snel 
in”, vervolgde Ten Pierik.

De spelers van Beverwijk 
zagen de bui al hangen 
en werden zenuwachting. 
Lions profiteerde hiervan 
en kon de achterstand van 
12 punten ombuigen naar 
een klinkende overwinning 
met drie punten verschil: 
6770. Voor de volgende 
wedstrijd een goede les: in 
deze competitie zullen ze 
harder moeten verdedigen 
dan dat ze vorig jaar heb
ben gedaan. Als ze daartoe 
in staat blijken, zijn ze op
nieuw een titelkandidaat! 

Topscorers: Marvin Martina: 
26; Paul Wessels: 16 en Ron 
van der Meij: 12 punten. 
Komende zaterdag speelt 
het herenteam om 20.15 
uur in de Korver Sporthal 
tegen SVU Basketbal uit 
Amsterdam. Het Lions da
mesteam speelt daarvoor, 
om 18.30 uur, hun eerste 
wedstrijd van het seizoen, 
tegen de dames van dezelf
de vereniging. 

het tweede team werden 
net aan zeven speelsters be
reid gevonden om mee naar 
Muiden te gaan.

Zandvoort speelde naar om
standigheden een prima 
eerste helft. Met name de 
verdediging, met Lucia v.d. 

afgelost, hem weer voorbij 
reed. Frankenhout staat nu 
tweede in het klassement 
omdat hij de eerste sprin
trace won, maar Bastiaans 
heeft betere resultaten ge
boekt afgelopen weekend 
en neemt nu de leiding 
over van Duncan Huisman 
die terugviel naar de derde 
plaats in het tussenklasse
ment. Plaatsgenoot Danny 
van Dongen legde in de 

basketbal

handbal

autosport

Drift in het doel, was hecht 
en zorgde voor problemen 
bij de thuisploeg. Toch kon 
ZSC niet voorkomen dat de 
tegenstandsters met een 
105 voorsprong gingen rus
ten. In de tweede helft wa
ren de clubscheidsrechters 
te nadrukkelijk aanwezig 
en roerde het thuispubliek 
zich onsportief achter het 
Zandvoortse doel. Dat lie
ten de arbiters toe waar
door de concentratie bij de 
doelvrouw steeds verder 

tweede sprintrace beslag 
op de derde plaats achter 
Phil Bastiaans en Jeroen 
Bleekemolen.

In de Dutch Renault Clio Cup 
won Ruud Steenmetz de eer
ste race over drie kwartier, 
maar de show werd gesto
len door de 17jarige Max 
Braams die door de regel van 
de omgekeerde startopstel
ling voor de eerste acht, op 
de beste plek mocht ver
trekken in de tweede race. 
Braams wist tot vijf minuten 
voor het einde het veld aan 
te voeren en kwam achter 
Addie van de Ven en Sandra 
van der Sloot als derde over 
de finish. “Ik heb eigenlijk 
alleen maar verdedigd”, was 
het antwoord van de jonge 
Clio rijder na afloop. 

In de Formido Swift Cup ver
speelde Niels Langeveld een 
deel van zijn voorsprong van 
dertig punten uit de eerste 
race, door in de tweede race 
veel te offensief te rijden. Het 
bezorgde zijn Zandvoortse 
teambaas Dillon Koster 
hartkloppingen. De tweede 
race werd gewonnen door 
Langevelds achtervolger in 
het kampioenschap Niels 
Kool. Zandvoorter Dennis 

van de Laar eindige als derde 
in de eerste race.

Jeroen Dik was de grootver
diener in de Argos Supreme 
Toerwagen Diesel Cup. De 
winst ging naar Jacky van 
der Ende en Christiaan 
Frankenhout in de BMW 
123d coupé, maar het twee
tal reed buiten mededin
ging mee zodat Dik, die als 
tweede eindigde in beide 
races, de volle punten mee 
kon nemen. Zandvoorter Ron 
Swart en zijn Haarlemse col
lega Marcel van Leen behaal
den een derde plek in de race 
op zaterdag.

In de Formule Ford had 
oudgediende Michel Florie 
zaterdag nog pech. De 
Amsterdammer was daar
door zo geladen dat Pieter 
Schothorst zondag handen 
vol werk had. Uiteindelijk 
moest Schothorst het hoofd 
buigen in de tweede race, 
nadat hij de eerste race wel 
had gewonnen. Zandvoorter 
Jan Paul van Dongen viel in 
de eerste race uit en reed 
zich in het veld van tien 
racewagens in de tweede 
race naar de vijfde plaats. 
Rogier Jongejans is de nieu
we Benelux Kampioen. 

wegzakte. Zandvoort werd 
uiteraard, door het gemis 
aan wissels, steeds zwakker 
en moest een 169 neder
laag slikken. 

Komende zondag spelen de 
dames van ZSC om 12.00 uur 
thuis tegen RKDES, dat zon
dag een pak slaag kreeg van 
Westside 2 (724). Scores ZSC: 
Romena Daniëls 4; Daphinia 
van Rhee 2 en Asia El Bakkali, 
Christel Miezenbeek en 
Martina Balk ieder 1.
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Zandvoortse karateka’s op het podium

SV Zandvoort weer met lege handen

ZHC dames 
winnen opnieuw

Vorige week zaterdag namen er maar liefst 5 Zandvoortse 
karateka's van Kenamju deel aan de Internationale Junior-
Cup in het Duitse Koblenz. Iman Elkabary (13), Kitty van 
Dinther (13), Loekie van Dinther (12), Thomas van der Me-
ijden (12 ) en Amy van der Meijden (9) streden voor de beker.

Ook in de wedstrijd in Hoofddorp tegen Overbos hebben de 
voetballers van SV Zandvoort de punten aan de gastheren 
moeten laten. Vlak voor het einde van de wedstrijd moes-
ten onze plaatgenoten buigen voor een ook niet sterk ope-
rerend Overbos, 2-1.

Ook de tweede wedstrijd van het nieuwe ZHC-damesteam 
is in een klinkende zege geëindigd. Hoewel het er in eerste 
instantie niet echt naar uit zag, gingen onze plaatsgenotes 
toch met een 4-2 overwinning op VVV aan de haal.

Kitty van Dinther met haar trofee
Pass van Ilja Noltee

Sander Hittinger ontfutseld weer eens een bal

Zandvoort moest in de eerste 
thuiswedstrijd duidelijk wen
nen aan de omstandigheden 
zoals temperatuur en wind. 
VVV daarentegen ging voort
varend van start en was rond 
de 12e minuut zelfs in staat de 
Zandvoortse verdediging het 
nakijken te geven, 01. Hierna 
werd ZHC almaar sterker en 
vlak voor het rustsignaal was 
Zandvoort in staat wat terug 
te doen. Een hard werkende 
Ilja Noltee kon vanuit een 
scrimmage in de cirkel van 
VVV met een droge klap de bal 
tegen de plank schieten, 11.

Na een vervelend incidentje 
met de bespelers van een 
aangrenzend sportveld tij

dens de rust, konden de beide 
arbiters later dan gepland de 
tweede helft van start laten 
gaan. Direct namen de gasten 
het heft in handen en konden 
door een strafcorner opnieuw 
op voorsprong komen, 12. Na 
twee wissels op het mid
denveld van coach Cees van 
Deursen liep het allemaal wat 
soepeler bij ZHC. Drie splijten
de passes van Marlies Heule 
stonden aan de basis van drie 
doelpunten van Isa Knotter, 
die Zandvoort aan een dik 
verdiende overwinning hiel
pen, 42. Komende zondag 
spelen de Zandvoortse dames 
om 11.00 uur tegen het derde 
team van De Kraaien in Wijde 
Wormer.

De Internationaler JuniorCup 
is een heel zwaar internatio
naal toernooi voor kinderen 
tot en met 13 jaar, waar clubs 
over het algemeen alleen hun 
allerbeste karateka's heen 
laten gaan, en daar hebben 
zomaar twee karateka’s uit 
Zand voort mooie resultaten 
gescoord. In het traditioneel 
zwaar bezette Junior Cup

Het kan bijna niet, maar op
nieuw werd de ziekenboeg 
van trainer Pieter Keur uitge
breid. John Keur meldde zich 
na de training van vorige 
week maandag bij de hoofd
trainer af met een hamstring
blessure en is de komende 
weken niet in staat om de 
leiding in de verdediging op 
zich te nemen, een behoor
lijke aderlating. Omdat ook 
het tweede elftal in de perso
nele problemen zit, deed Keur 
een beroep op zijn assistent 
Sander Hittinger om zijn kick
sen weer aan te trekken.

In de eerste helft ontrolde zich 

toernooi voor sporters tot 13 
jaar pakte Kitty van Dinther 
zilver en ging Iman Elka bary 
met brons naar huis. Elkabary 
stond ijzersterk op de mat. 
Na drie goede winstpartijen 
verloor ze helaas in de halve 
finale op contact, maar toch 
een mooie derde plek. Van 
Dinter wist met brutaal en 
uitgekiend karate overtui

een wedstrijd die nauwe
lijks het predicaat wedstrijd 
mocht dragen. Zandvoort 
werkte hard maar het tempo 
was veel te laag om Overbos 
in de problemen te brengen. 
Een schot van Maurice Moll 
dat vlak voor rust de kruising 
raakte was misschien wel het 
enige noemenswaardige wa
penfeit van de Zandvoorters. 
Ook de gastheren konden bij
na geen vuist maken hoewel 
ze vaak voor keeper Boy de 
Vet kwamen. Die hield in de 
eerste helft zijn doel schoon 
maar ging later, bij de beide 
Hoofddorpse doelpunten, 
niet geheel vrijuit.

gend de finale te bereiken. 
Nadat ze tweemaal goed 
een achterstand wegwerkte, 
bleef het tot in de laatste se

Na de thee opnieuw een 
aandringend Overbos dat 
de Zandvoortse verdediging, 
met Hittinger vaak in een 
hoofdrol, nog altijd niet op de 
knieën kreeg. Aan de andere 
kant konden de Zandvoortse 
spitsen keeper Marco Brouwer 
ook geen slapeloze nachten 
bezorgen. De Hoofddorpse 
sluitpost was daar simpel
weg te goed voor. Het venijn 
van deze wedstrijd zat in 
de staart. In de 65e minuut 
moest De Vet voor het eerst 
de gang naar het net maken 
toen uit een corner Maarten 
Wels bij de tweede paal met 
het hoofd twee Zandvoortse 
verdedigers en de keeper min 
of meer voor schut zette. Dit 
was voor Keur het sein om 
achterin één op één te gaan 
spelen. Deze tactiek lukte 
uiteindelijk toen met een lut
tel aantal minuten te gaan 
Patrick Koper met een ouder
wetse punter van buiten het 
zestienmetergebied Brouwer 
verbouwereerd liet staan, 11. 
Het leek erop dat Zandvoort 
het tweede punt van de com
petitie binnen zou gaan halen. 
Echter in de absolute slotmi
nuut profiteerde Frank Judell 
van een foutje van De Vet en 

conden spannend! Met 6–7 
moest ze het goud helaas in 
Duitsland laten. Mooie resul
taten dus voor Kenamju.

stond Zandvoort opnieuw met 
lege handen. 

Toch was er vooruitgang te 
zien bij onze plaatsgenoten. 
Ten opzichte van de eerste 
twee wedstrijden was er ein
delijk zo nu en dan beleving te 
zien, dat was echter niet ge
noeg voor minimaal een ge
lijkspel. Door deze nederlaag is 
Zandvoort afgezakt naar de op 
een na laatste plaats. Alleen 
de nieuwe fusieclub Haarlem/
Kennemerland, komende za
terdag in eigen huis de tegen
stander, is nog puntloos. Zij 
verloren hun derde wedstrijd 
op rij in Haarlem met 02 van 
AFC. Overige uitslagen uit de 
2e klasse A: Monnickendam 
– Hellas: 23; Castricum – 
ZOB: 14; Amstelveen – TOB: 
41; DVVA – Aalsmeer; 20 en 
Voorland – Jong Hercules: 41.

Het tweede van SV Zandvoort 
had een veel betere dag dan 
vorige week. In Amsterdam 
werd koploper DVVA 2, dat 
nog zonder puntverlies was, 
op een zeer verdienstelijk 33 
gelijkspel gehouden. Komende 
zaterdag speelt het elftal van 
coach Jan v.d. Leden om 11.30 
uur thuis tegen Ajax 3.
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Afgelopen zondag vond het traditionele Shantykoren en 
Zeeliederenfestival plaats in het centrum van Zandvoort. 
De koren worden ieder jaar beter en ook de nieuwe koren 
kunnen de competitie met de ‘oude’ generatie makkelijk 
aan. Door het mooie weer in de middag waren er veel toe-
schouwers en luisteraars op de been.

Bijna 300 belangstellenden hebben zaterdag na afloop 
van het Stads- en Dorpsomroepersconcours in het Jeugd-
huis achter de Protestantse kerk afscheid genomen van 
dorpsomroeper Klaas Koper, die nu weer ‘gewoon’ als 
Klaas Koper door het leven gaat.

De koren stonden volop in 
de belangstelling, ongeacht 
het podium waar ze moesten 
optreden. Uiteraard werden 
er de bekende zeemansliede
ren gezongen maar door ‘vers 
bloed’ waren ook nieuwe, min
der bekende liedjes te horen. 

“Wat een mensen. Iedere keer 
als ik langs de rij keek, zag ik er 
maar geen einde aan komen. 
Ik had dit nooit verwacht”, al
dus Klaas. Niet alleen hij werd 
bedankt voor de vele diensten 
die hij voor onze woonplaats 
heeft gedaan, ook zijn vrouw 
Leida werd nadrukkelijk be
dankt en dan natuurlijk voor 
de altijd aanwezige steun die 

Het publiek genoot zichtbaar 
van het gevarieerde aanbod.

Veel belangstelling was er 
voor met name de Wees
per trekvaart Mannen en de 
West Aleta Singers. Het laat
ste koor was niet echt ‘nieuw’. 

hij van haar mocht ontvan
gen. Ook ging zij altijd mee 
als zijn steun en toeverlaat 
naar de ‘uitwedstrijden’ van 
het gilde, waarvan Koper aan 
de wieg heeft gestaan. 

“Zondag werd er een auto 
vol met geschenken bij ons 
afgeleverd, want wij konden 
ze niet meenemen zoveel als 
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De Mannetjes

Klaas Koper is
dorpsomroeper af

‘Hè hè, eindelijk rust…’

Informatieavond hernummering 
ivm wegvallen van de schuine streep

 (“/”) uit het huisnummer. 
In de gemeenteadvertentie leest u er meer over.

Klaas en zijn vrouw nemen afscheid

De traditionele afsluitende samenzang

Shantykoren en Zeeliederenfestival 
van hoog niveau

Afscheidsreceptie Klaas Koper 

Ze hebben acht jaar geleden 
ook in Zandvoort opgetre
den en wat bleek, ze zijn al
leen maar beter geworden. 
Hun naam refereert aan de 
naam van een wijnboot die 
voor de kust van Terschelling 
een tweetal eeuwen gele
den verging en waarvan de 
vaten wijn op het strand van 
het arme eiland aanspoel
den, met een geweldig feest 
als gevolg. Maar ook ‘ons’ 
eigen Zandvoortse koor, het 
Gemengd Koper Ensemble, 
manifesteerde zich. Versterkt 
door een aantal zangers van 
het Zandvoorts Mannenkoor 
lieten zij het publiek uit volle 
borst meezingen. 

Het Shantykoren en Zee lie
der enfestival 2010 was van 
een hoog niveau derhalve. 
Met een samenzang op het 
Gasthuisplein werd traditie
getrouw afgesloten met het 
Zandvoorts volkslied.

het er waren”, zei Klaas een 
dag later. Hij werd namelijk 
samen met zijn Leida in een 
boot van de Zandvoortse 
Reddingsbrigade naar huis 
gereden, een unicum in de 
geschiedenis van Zandvoort. 
Na afloop van de receptie zat 
er maar liefst een bedrag van 
€ 900 in de collectebussen. 
Daarnaast kreeg het echtpaar 
een reischeque van € 1.000 
aangeboden door reisbureau 
Toerkoop. 

Zondag was de eerste sinds 
jaren dat Koper als ‘ambte
loos’ burger mee kon zingen in 
het Gemend Koper ensemble 
en laten wij hopen dat hij dat 
nog lang mag doen. Klaas, na
mens de Zandvoortse Courant 
bedankt!

Een verslag van zijn laat
ste optreden tijdens het 
Dorpsomroepersconcours in 
Zandvoort, leest u elders in 
deze krant.

Auto Strijder
Zandvoort

www.autostrijder.nl

SCOOTMOBIELEN
ook met PGB (persoonsgebonden budget)

023 - 5 735 735
4-wielfietsen

BETER MOBIEL, Max Planckstraat 44

NVM Open Huizen route 

9 oktober a.s. van 12.00 tot 15.00 uur
Zie www.greevenmakelaardij.nl voor de deelnemende panden

Wooncafe
zaterdag 
9 oktober 
v.a. 11.00 uur
tot 16.00 uur

in Café Neuf
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colofon

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

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

023 -7515 666
Gevestigd in Zandvoort

Evert H. Schweitzer
Voor een stijlvolle en verzorgde uitvaart

Dag en nacht bereikbaar

Algemene Uitvaartbegeleiding Zandvoort

UITVAARTZORGCENTRUM ZANDVOORT
Tollensstraat 67, 2041 PR  Zandvoort.

Telefoon (023) 571 32 78.
www.uzn-nederland.nl

UITVAARTCENTRUM HAARLEM
Parklaan 36, 2011 KW  Haarlem.

Telefoon (023) 532 87 50.
www.uitvaartcentrumhaarlem.nl

Sinds 1992
uw uitvaartondernemer in Zandvoort.
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burgerlijke stand
18 september - 24 september 2010

Geboren:
Jordy Ryan, zoon van: Geluk, Collin en: van Doorn, Rebecca 
Jacobus Eveline.
Yessin Berat, zoon van: Teyfur, Idris en: Charradi Dlimi, Samira.

Overleden :
Botter geb. van de Watering, Katharina Helena Maria, oud 
64 jaar.
Schreuder geb. Schouten, Anna Maria, oud 93 jaar.
van der Aa, Hendrica Johanna, oud 88 jaar. 
Goos geb. Kalff, Antje Cornelia, oud 84 jaar.

Iedere dag geopend voor ontbijt, lunch en diner

Onze avondkeuken is 
zaterdag 2 oktober 

voor het laatst geopend.
Vanaf donderdag 30 september t/m

zaterdag 2 oktober

Viergangen proeverij
voor € 26,50 p.p.

Nog een keer genieten van al het lekkers
dat onze keuken dit jaar te bieden had

Zondag 3 oktober sluiten wij
om 17.00 uur het seizoen af.

Gelieve te reserveren:
023-5713200

www.beachclubtien.nl
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SpotlightS

Protestantse gem. Zandvoort
10.00 uur ds.mr. J.W. Verwijs
www.kerkzandvoort.nl

RK Parochie St. Agatha
10.30 uur Pastor D. Duijves
www.aap-parochies.nl

RK Parochie Antonius & Paulus
10.30 uur Mevr. M. Holt

kerkdiensten - a.s. zondag 

Hulde aan het bruidspaar!!
Henk en Nelleke Keur zijn 29-09-2010 

al weer 40 jaar getrouwd!!

Liefste papa en mama, 
van harte gefeliciteerd.

Wij zijn ontzettend trots 
en wensen jullie nog vele 
gelukkige jaren samen.

Veel liefs, dikke kus
Bert & Lies, Ons lieve Omaatje (Bep)

Quincy & Django, Joyce, John

Zoals je was en wat je altijd zei, 
dat blijft ons nog iedere dag bij.

* 08 oktober 1939                                † 1 oktober 2000

Jos Teunissen

Rosetta

Laila, Patrizia, Daniëla
Schoonzoons en kleinkinderen

waterstanden

het hele jaar geopend  

Entree concert vanaf 20.30 uur 10,- p.p
Luxe barbeque met concert vanaf 18.00 uur 40,- p.p.
Voor reserveringen: 
clubnautique@gmail.com / telefonisch: 023 - 571 57 07

Bluesnight 
live at Club Nautique

ZONDAG 
17 OKTOBER 
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De erfpacht die via Circuit Park Zandvoort in de gemeen-
telijke kas terecht komt, is voor de komende tien jaar met 
circa € 53.500 verlaagd. De oorzaak daarvan is de waarde-
vermindering van de grond. Dat bleek vorige week woens-
dag tijdens de vergadering van de commissie Projecten & 
Control. Tevens bleek dat de grond die nog nodig is voor de 
aanleg van de rotonde op de kruising Haarlemmerstraat/
Kostverlorenstraat/Tolweg nu gekocht kan gaan worden.

De erfpachtovereenkomst 
tussen de gemeente en 
Circuit Park Zandvoort bevat 
afspraken voor de komende 
10 jaar. De raad kan echter 
geen beslissing hierover 
nemen. Die bevoegdheid 
blijft bij het college. Het 
door het circuit te betalen 
bedrag kan niet tussentijds 
gewijzigd worden. Een tus
sentijdse stijging van de 
grondwaarde leidt dus niet 
tot meer inkomsten voor 
de gemeente. Dit betekent 
dat de gemeente jaarlijks 
€ 53.500 minder aan in
komsten zal ontvangen. De 
gemeenteraad zal hier dus 
rekening mee moeten hou

den bij de jaarlijkse begro
tingen. De overeenkomst is 
een gemiddelde van bere
keningen die uitgevoerd zijn 
door twee partijen, enerzijds 
experts van de gemeente 
en en anderzijds van Circuit 
Park Zandvoort. Astrid v.d. 
Veld (GBZ) vroeg zich in ie
der geval af hoe het kan dat 
de grondwaarde gedaald is 
terwijl die juist omhoog zou 
moeten gaan.

Rotonde
Om de gronden aan te 
kopen die nog nodig zijn 
voor de aanleg van de ro
tonde Haarlemmerstraat/
Kostverlorenstraat/Tolweg, 

Erfpacht Circuit Park Zandvoort 
levert komende jaren minder op

Politiek verslag Commissie P&C, d.d. 22 september

vraagt het college een be
drag van € 345.000 aan de 
raad. Dat is voor de grond en 
kosten verbonden aan het 
verkrijgen daarvan. De hele 
commissie voelde zich met 
de rug tegen de muur gezet. 
De raad had aan het college 
opdracht gegeven om in der 
minne de grond te verkrij
gen en had daar geen limiet 
aan vastgeknoopt, met als 
gevolg dat de gemiddelde 
prijs per m2 uitkomt op circa 
€ 1.700. wethouder Wilfred 
Tates antwoordde dat er al 
een bod op de grond van 
Kostverlorenstraat 131 was 
van € 225.000 en dat die 
prijs na onderhandeling ver
hoogd was naar € 250.000. 
Ook zei hij dat een ander 
plan maken nog meer kost 
omdat de provincie dan niet 
meer de 95% zou subsidië
ren voor de aanleg van de ro
tonde. Uiteindelijk bleek de 
commissie toch verdeeld en 
zal deze langdurende zaak 
in de raad besproken gaan 
worden.

Ook ik heb hem. De OV
chipkaart. Een simpel, plas
tic kaartje dat het reizen 
makkelijker moet maken. 
Niet dat ik dagelijks met de 
trein of bus ga maar soms 
is reizen per trein gemakke
lijker. De OVchipkaart dus, 
aan te vragen via internet 
of door het opsturen van 
een formulier. Uiteindelijk 
valt het begeerde kaartje in 
de brievenbus. “U moet het 
nog wel activeren”, legt de 
aardige dame van Primera 
me uit. “Nee, dat kan niet 
hier in Zandvoort. U moet 
naar station Haarlem”, 
zegt ze. De logica hiervan 
snap ik niet. “Ik kan hier 
wel opladen maar niet ac
tiveren?” “Ja, het is wel wat 
onlogisch”, beaamt ze. De 
verkoopster begrijpt het 
ook niet zo goed. Op het 
perron van Haarlem word 
ik van het kastje naar de 
muur gestuurd. Eerst sta 
ik in de verkeerde hal. Via 
een trap omhoog, een 
wandeling over het perron 
en weer een trap omlaag 
vind ik een loket. “Nee me
vrouw. U moet aan de ach
terkant van het station zijn. 
Legitimeren? Nee, hoeft 
ook niet. Dat staat ver
keerd vermeld op internet. 
In de AH winkel staat een 
oplaad machine. U doet 
de kaart erin en drukt op: 
Product ophalen. Dat is al
les.” “Waarom moet ik dan 
naar Haarlem”, protesteer 
ik boos, “in Zandvoort staat 
nét zo een apparaat!” Met 
€ 20 op het kaartje kan ik 
dus nu de bus of trein ge
bruiken. In de krant lees ik 
dat er niet veel animo is 
voor de OVchipkaart. Ook 
toeristen staan moppe
rend in de rij voor bus en 
tram om een duur kaart
je te kopen. Dat je beter 
een anonieme kaart voor  
€ 7,50 kunt aanschaf
fen weet niemand. 
Ik moet opeens den
ken aan die slogan 
‘Leuker kunnen we 
het niet maken’. Wel 
moeilijker.

OV-chipkaart

column
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Vooruitschuiven Straatspeeldag
zorgde voor koudere temperaturen

Zienswijze parkeren 
van bewoners Zuid

De Straatspeeldag die afgelopen zaterdag rondom het Ten 
Kateplantsoen georganiseerd werd, was een koude bedoe-
ning. Hierdoor was ook het Zandvoorts Kampioenschap 
Buikglijden niet echt druk bezocht.

Dinsdagmiddag heeft een delegatie van de bewoners rond-
om parkeerterrein De Zuid en het Ir. Friedhoffplein hun 
zienswijze aangaande de Beleidsintentie Parkeernota 210 
aangeboden aan wethouder Andor Sandbergen. Zij zijn met 
name geïnteresseerd  in de plannen voor parkeren in hun 
buurt. De zienswijze is door 74 omwonenden ondertekend.

Kleine held tijdens het kampioenschap buikschuiven

Wethouder Andor Sandbergen en Hans Wagner

De bewoners zijn bang dat 
als de gemeente het beheer 
over het parkeerterrein per 1 
januari aanstaande over gaat 
nemen, er situaties kunnen 
ontstaan die niet gewenst 
zijn. Zo zijn zij bang dat er 
jaarlijks een kermis gaat 
komen en dat er voor ener
giewinning diverse windmo
lens zullen worden geplaatst 
waardoor er horizonvervui
ling gaat ontstaan. “Het par
keerterrein ‘De Zuid’ is zo ge
legen en van zo een grootte, 
dat sociale controle op het 
terrein niet mogelijk is. De 
huidige pachter is voor alle 
bewoners 7 dagen per week 
en 24 uur per dag bereikbaar 
en aanspreekbaar. Dat be
tekent dat er ten alle tijden 
iemand aanspreekbaar is die, 
indien noodzakelijk, kan op
treden als zich hier iets voor
doet, en dat komt nog al eens 
voor”, aldus de zienswijze.

De omwonenden vrezen dat 
dit niet meer het geval zal zijn 
als de gemeente het beheer 
overneemt. “Onze ervaring is 
dat ook de politie niet altijd 
bereid en in staat is hier op te 
reageren en zeker in de win
termaanden kan dit een pro
bleem worden. 
Sandbergen kon een aantal 
argumenten direct weerleg
gen. “Er zal in ieder geval geen 
kermis komen en ook de vrees 
voor windmolens is onge
grond”, zei hij. Tevens beloofde 
de wethouder dat hij de ziens
wijze, waarvan er tot nu toe 
al meer dan 150 binnen zijn 
gekomen, mee zal nemen in 
de beraadslagingen rondom 
de parkeerproblematiek en 
dat hij de ondertekenaars van 
de zienswijze op de hoogte zal 
houden over de uitkomsten 
van het debat in de commis
sie en de raad, dat voor half 
oktober op de agenda staat.

Het buurtcomité onder lei
ding van Bart Botschuijver 
en Peter Verswijveren had 

het evenement op een eer
dere datum gepland maar 
vanwege de races van de 

DTM hadden zij geen ver
gunning van de gemeente 
gekregen. Nu moesten zij 
de datum vooruitschui
ven en dat was gezien de 
temperatuur niet bepaald 
gunstig. 

Toch werd er het Zandvoorts 
Kam  pioenschap Buik schui
ven georganiseerd. On danks 
de kou die de kinderen 
zondagochtend teisterde 
deden er een aantal Zand 
voortse kinderen mee.

Uitslag: onder 10 jaar: 1. 
Mickey, 12 meter; 2. Bobby, 
11 meter en 3. Dion, 8 me
ter. Boven 10 jaar: 1. Roy, 38 
meter; 2. Jelle, 34 meter en 
3. Mitchell, 33 meter.
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MOTORRIJSCHOOL GOEDE

www.goede-rijschool.nl

• In Zandvoort opstappen.

• Spoedopleidingen.

• Ook bromfietsexamens.

023 5714420
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Dierenartsenpraktijk

Mevr. A.C. Dekker - Lukkassen

Spreekuur: ma. t/m vr. 13.00 - 14.00 uur
 ma.- wo.- vr. avond 19.00 - 20.00 uur
 en volgens afspraak

Lijsterstraat 7  -  2042 CH Zandvoort  -  Tel. (023) 571 58 47

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

Droge voeten, schoon water

Bekendmaking

Definitieve Watervergunning

Nr. V.50533

Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft op 

20 september 2010 een vergunning verleend 

aan Pelikaan Bouwbedrijf B.V. te Tilburg 

voor het maken van een bouwput voor  

36 weken t.b.v. het project Louis Davidcarré 

t.h.v. de Cornelis Slegerstraat en Prinsesseweg 

te Zandvoort.

De stukken liggen tot en met 3 november 2010 

ter inzage in het kantoor-gebouw van Rijnland, 

Archimedesweg 1 in Leiden. Voor inzage 

buiten kantooruren moet u een afspraak 

maken: 071-3063451.

Als u belanghebbende bent kunt u tijdens 

de inzagetermijn schriftelijk een gemotiveerd 

bezwaarschrift indienen. U richt dat aan 

dijkgraaf en hoogheemraden van het 

hoogheemraadschap van Rijnland, postbus 

156, 2300 AD Leiden. Na het indienen van een 

bezwaarschrift blijft de vergunning van kracht. 

Wel kunt u, naast het indienen van een 

bezwaarschrift, de Voorzieningenrechter 

vragen een voorlopige voorziening te treffen. 

U richt dat verzoek aan de Voorzieningen-

rechter van de Rechtbank ‘s-Gravenhage 

(sector Bestuursrechtspraak), postbus 20302, 

2500 EH Den Haag.

Voor informatie over de vergunning  

kunt u contact opnemen met de heer 

ing. S. Veldkamp van de afdeling  

Plantoetsing en Vergunningverlening, 

telefoon 071-3063470.

Leiden, 20 september 2010

Kostverlorenstraat 121, Zandvoort
Telefoon: 023 57 168 41
E-mail: notarissen@zandvoort.knb.nl
openingstijden: ma t/m do 9.00 tot 12.30 u. en 13.30 tot 17.00 u.
 vrij 9.00 tot 12.30 u. en 13.30 tot 16.00 u.

Hoort burgers en gasten 
van Zandvoort hoort

Het afscheid wat jullie mij bezorgden 
was werkelijk ongehoord.

Gemeente Zandvoort, Holland Casino, 
Zandvoorts 4daagse comité, organisatie 
Shantykoren festival, collega omroepers 
van het Gilde, sponsorende ondernemers 
maar ook familie, vrienden en inwoners 

van Zandvoort en iedereen 
die hier niet onder valt:

Het was in één woord: geweldig. 

Bedankt en…
Zegt het voort, zegt het voort!

Klaas Koper

Mooi hè…..
wat bloemen doen

Specialist voor al uw bloemwerken.
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Komende week worden de GFT bakken schoongemaakt.  Hiervoor 
hoeft u niet extra te betalen. Laat de bak gewoon aan de weg 
staan tot de schoonmaakploeg langs is geweest.

A.s. zaterdag kan ook weer Klein Chemisch Afval worden inge-
leverd. De Chemokar staat dan op  de volgende plekken: Dirk 
v/d Broek 09.00-10.00 uur; Vomar 10.10-11.00 uur; Tolweg 11.10-
12.00 uur. Buiten deze tijdstippen kan KCA altijd uitsluitend op 
woensdag worden ingeleverd op de gemeentewerf.  
Voor meer info: raadpleeg de afvalkalender of www.zandvoort.
nl > loket > afval en milieu. 

Schone GFT bakken en 
Klein Chemisch Afval…..

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)

voorbeeld in de hand mee 
schilderen. Maar u kunt 
ook gewoon even kijken of 
langslopen bij het mobiele 
bureau voor informatie 
over het kunstproject. Op 
3 oktober tussen 17.00 uur 
en 19.00 uur is de eindpre
sentatie.

Golftoernooi levert 
veel geld op

Het golftoernooi van Lion s 
club Zandvoort van afgelopen 
maandag heeft maar liefst 
€ 16.500 voor het goede 
doel opgeleverd. Ondanks 
het slechte weer namen 
110 golfers deel aan deze 
wedstrijd. Gekoppeld aan 
de wedstrijd was er 
nog een loterij voor de 
stichting Max, die zorgt 
voor schone waterpom
pen in Bangladesh. Ook 
hiervoor werd spontaan 
veel geld opgebracht. 
Een geweldig succes 
derhalve.

DTM blijft in Zandvoort
Ook komend jaar zal de DTM 
het Circuit Park Zandvoort 
aandoen. Er was nog ondui
delijkheid over een voort
gang van de succesvolle 
races op ‘ons’ duinencircuit 
maar de nieuwe kalender 
van de DTMorganisatie 
is daar helemaal duidelijk 
in. Op 15 mei van het ko
mende jaar zal het hele 
circus van de Deutsche 
TourenwagenMasters dus 
weer de Zandvoortse race
piste aandoen. Een groot 
evenement is daarmee op 
de Zandvoortse kalender 
geplaatst.

Gregoriaanse muziek 
Op zondag 10 oktober zul
len vanaf 10.00 uur Gregor
iaanse gezangen klinken 
in de Protestantse kerk. 
In een oecumenische vie
ring wordt gezongen door 
en samen met de Schola 
Cantorum uit Beverwijk. 
Zij zijn dikwijls te horen 
geweest in vieringen die 
door de KROradio zijn uit

gezonden. Wie meer 
wil weten over ont
staan, ontwikkeling 
en het eigene van 
Gregoriaanse mu
ziek is woensdag 6 
oktober vanaf 14.00 
uur welkom bij de 
inleiding door mgr. 

drs. Jan Valkestijn, musico
loog en voormalig leider van 
de Kathedrale Koorschool in 
Haarlem. Valkestijn is op zijn 
terrein een autoriteit in bin
nen en buitenland. 

Grap van het jaar

Buren van onder ande
re Irma en Ron de Jong, 
Martha en Addie Ottho en 
Loek en Resi v.d. Voort in de 
Pot gieter straat gaan ver
huizen. Om afscheid van 
ze te nemen hadden zij hun 
directe buren uitgenodigd 
voor een afscheidsdiner. 
Toen ze uit het dorp terug
kwamen stonden ineens 
alle panden te koop aan
geboden. Een leuke grap 
van Juriaan en Annet v.d. 
Prijt die echt gaan verhui
zen. De makelaar heeft al 
diverse aanvragen voor be
zichtiging gekregen maar 
was wel, in het kader van de 
‘Burendag’, op de hoogte. 
Lekkere buren!

Oude watertoren 
rust in Gasthuishofje

Sinds kort siert een mans
hoge replica van de oude 
watertoren het Gast huis
hofje. Eli Paap, zelf woon
achtig in het hofje en bui
ten fanatiek zeevisser een 
even fanatiek lid van de 
Bomschuit Bouwclub, heeft 
die zelf gemaakt en daar 
tentoongesteld. Hij heeft 
een fundering gemaakt 
waarop de watertoren, die 
in de oorlog verwoest werd, 
nu rust en door iedereen 
kan worden bewonderd. 
Een mooi initiatief van 
Paap!

Grootste straattekening 
van Nederland
Hebt u al op het Van 
Fene maplein gekeken? 
De kunstenaars van Buro 
Boulevard maken daar, 
samen met Zandvoortse 
inwoners en bezoekers, de 
grootste straattekening 
van Nederland. Dit werk is 
onderdeel van de Noord
Holland Biënnale. Op 
het plein hebben Jeanne 
van Heeswijk en Francois 
Lombarts het ontwerp
atelier Buro Boulevard 
opgezet. Zij maakten de 
plannen voor de groot
ste straattekening van 
Nederland. Ga eens kijken 
naar de gekleurde vlakken 
en letters die op het plein 
ontstaan of nog leuker, 
doe mee! U kunt zich aan
melden bij Buro Boulevard 
en vervolgens met een 

Komende weekend geheel in het 
teken van KunstKracht 12

Het kunst- en cultuurevenement in Zandvoort, Kunst-
Kracht 12, staat ook dit jaar weer garant voor twee dagen 
vol kunst en cultuur. Misschien moeten we het zelfs met 
kapitalen schrijven: Kunst en Cultuur. Want Zandvoort 
wordt komend weekend overspoeld met kunst van hoog 
formaat. Alles gekoppeld aan het thema Voetlicht.

KunstKracht 12 wordt ie
der jaar georganiseerd door 
de kunstenaarsvereniging 
BKZand voort. Dit jaar biedt 
BKZand voort u een nog uit
gebreider scala,  30 BKZand
voortleden en 20 gastexpo
santen doen mee, verspreid 
over 23 locaties in het hele 
dorp. 

Aanvulling
Vorige week heeft u in een 
paginagrote advertentie 
kunnen lezen wie de deel
nemers zijn en waar zij te 
vinden zijn. In de adverten
tie is echter een kleine fout 
geslopen. Men was atelier 
Akwaaba in de Smederij aan 
het Schelpenplein 12 verge

Een van de 23 deelnemende locaties is atelier Akwaaba 
aan het Schelpenplein

ten te noemen als een van 
de deelnemende ateliers. U 
vindt Akwaaba op nummer 15 
van de plattegrond. Hier zul
len 5 kunstenaars, Ellen Kuijl, 
Jan Bos, Menno en Monique 
Veenendaal en Rian Verbeek
De Lincel, hun werk tentoon
stellen.

Open Atelierroute
Het thema is dit jaar Voetlicht, 
hetgeen inhoudt: kunst let
terlijk en figuurlijk voor het 
voetlicht plaatsen. Waar licht 
is, is geen duisternis. Tijdens 
het hele weekend bruist 
Zandvoort van de kunstzin
nige en culturele uitingen. 
Zo zal Dichter bij Zee Ada Mol 
met medewerking van leden 

van haar poëziegenootschap 
De Egelantier zondagmid
dag op diverse plaatsen in 
onze gemeente gedichten 
voordragen. De Zandvoortse 
tentoonstellingsruimten 
en ateliers zullen zowel op 
zaterdag als op zondag de 
deuren wijd open zetten om 
het publiek met de nieuwste 
werken van de kunstenaars 
kennis te laten maken. Over 
het algemeen zullen de ope
ningstijden tussen 12.00 en 
18.00 uur liggen maar er zijn 
uitzonderingen. Meer infor
matie daarover vindt u op 
www.bkzandvoort.nl.

Zandvoorts Museum 
Ook dit hele weekend is het 
Zandvoorts Museum ge
opend en kunt u tussen 13.00 
en 17.00 uur de tentoonstel
ling zien met werken van 
Zandvoortse kunstenaars over 
het thema Voetlicht. Op zater
dagavond voor de Rotonde, 
tussen 20.00 en 20.45 uur, zal 
een groots dans, geluid en 
lichtspektakel plaatsvinden 
met medewerking van een 
dansgroep van Studio 118, 
NOP Productions, Victor Bol 
en het JuttersmuZEEum. En 
tot slot: als u de inwendige 
mens wilt versterken, serveert 
De Haven van Zandvoort een 
speciaal KunstKracht 12 menu 
voor slechts € 19,50 en kunt 
u de werken van de expose
rende kunstenaars bekijken. 
Kortom, wandelschoenen aan 
en ga al die kunst eens goed 
bekijken!
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Vrijdag 8 okt. Aanvang: 21:00 uur.
   Boogie Woogie Special!
Martijn Schok
Boogie Woogie Piano

Greta Holtrop
Boogie Woogie Zang

Rinus Groeneveld
Saxofoon

Hans Ruigrok - Bas

Menno Veenendaal - Drums
Voor uw Jazzagenda: volgend optreden vrijdag 5 nov.,
vrijdag 3 dec. en KerstJazz op vrijdag 17 december! 

Foto: Robert Joore

De top in de 

Nederlandse 

Boogie Woogie!

De historie herleeft: BAD ZUID* komt terug!!
Maak kennis en verwelkom onze chef kok Eef Loos op 1, 2 en 3 oktober 2010

VOORGERECHTEN 
Tomatensoep	 €			4,50
Gerookte	zalm,	toast	en	boter	 €	10,50
3	gamba’s	van	de	grill	 €	11,50

HOOFDGERECHTEN
geserveerd met gebakken aardappels, 
friet, salade en warme groenten
Scholfilet	 €	14,50	
Cashew-kip	met	rijst	 €	16,75	
Tournedos	Stroganoff	 €	21,25	
Zeetong	 €	27,50	
Zeetongfilet	 €	29,75

Strandpaviljoen 8 (onder Holland Casino)
* Per 2011 is onze nieuwe naam Bad 8 Zuid
Dit laatste weekend is reserveren gewenst

Bel nu: 023 - 57 164 06

Met	dank	aan	het	personeel,	familie,	vrienden	en	onze	gasten

NAGERECHTEN 
Poule	noir
vanille ijs met advocaat, 
chocoladesaus en slagroom €  5,75
Dame	blanche
vanilla ijs met chocoladesaus 
en slagroom €  5,75
Ginger	Roger
vanilla ijs met fijne stukjes gember 
en slagroom €  5,75

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

DORSMAN.NL OF 023-5714534

www.sportinzandvoort.nl
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evenementen agenda
1-3 KunstKracht 12 - Open atelier route, 
 thema: Voetlicht 

t/m 3 Zandvoorts Museum - Expositie Voetlicht
(KunstKracht 12)

2 Openbare dansavond - voor leden en niet leden 
 van dansschool Rob Dolderman. 
 De Krocht, aanvang 20.30 uur

3 Jazz in Zandvoort - Jesse van Ruller (gitaar) 
te gast in De Krocht, aanvang 14.30 uur

6 Poppentheater - Elke 1e en 3e woensdag van de 
maand in het Zandvoorts Museum. 13.3015.00 uur

9 Wooncafé - 2e editie in café Neuf, 11.0016.00 uur

9+10 Formido Finaleraces - Circuit Park Zandvoort 

10 Rondje Dorp - Kroegentocht met opdrachten. 
 Aanvang 13.00 uur

19 Bingomiddag - georganiseerd door ANBO Zandvoort 
Gemeenschapshuis, aanvang 14.30 uur

24 KRIM kamerkoor - Kerkconcert van Classic Concerts 
in Protestantse Kerk. Aanvang 15.00 uur 

oktober

VVV Zandvoort: 7 dagen per week geopend!

(advertentie)

Duurzame bakker laat zijn klanten 
kennismaken met zijn leveranciers

Kinderboekenweek gaat woensdag van start

Afgelopen zaterdag had bakkerij Van Vessem & Le Patichou 
de ‘Reis van de Smaak’ georganiseerd. De bakkerij heeft 
meerdere filialen in de regio, waaronder een op het Raad-
huisplein. Het doel was klanten en geïnteresseerden kennis 
te laten maken met de duurzame ondernemers die grond-
stoffen leveren voor de bakkerij. Van Vessem & Le Patichou 
bakt al 103 jaar lang brood en zoekt uitdagingen om hun pro-
ducten op innovatieve manier te vernieuwen en smaken te 
versterken, mede door duurzaam gekweekte ingrediënten.

De Kinderboekenweek 2010 start komende woensdag 6 ok-
tober. Het illustreren van verhalen staat centraal in de 56e 
Kinderboekenweek. Mirjam Oldenhave schreef het Kinder-
boekenweekgeschenk. Het wordt het zesde deel uit de serie 
Mees Kees onder de titel: Mees Kees ‘In de gloria’.

Voor Jos Huijbregts, directeur 
van de bekende Haarlemse 
bakkerij, is duurzaam onder

Illustraties hebben veel boe
kenhelden een gezicht ge
geven. Be roem de voorbeel
den zijn Kikker, Floddertje, 
Dolfje Weerwolfje en Pippi 
Langkous. Van oudsher is er 
in de kinderliteratuur een 
grote rol weggelegd voor il
lustraties. Beelden voegen 
iets toe aan de tekst en ge
ven een extra prikkel aan 
de fantasie van kinderen. 
Vaak is er sprake van een 
nauwe samenwerking 
tussen auteur en il
lustrator. In sommige 
kinderboeken spreken de 
beelden zo voor zich dat ze het 
verhaal zelf vertellen. 

Ben ik in beeld?
Voor de kinderen tussen 6 

'Reizigers' krijgen een lunch bij de boer

nemen erg belangrijk. “Wij 
vinden het belangrijk dat de 
grondstoffen die wij gebrui

en 11 jaar brengt bibliotheek 
Duinrand de theatervoor
stelling ‘Ben ik in beeld?’ van 
Rop Janze. Deze voorstel
ling is een mix van humor, 

ken uit de omgeving komen 
en duurzaam worden geteeld. 
Dat is pas echt duurzaam on
dernemen,” aldus Huijbregts. 

Een gezelschap van 30 
mensen verzamelde zich 
in Haarlem voor de bus 
die ze zou vervoeren door 
het landschap van heel 
Kennemerland. Bezocht 
werden onder andere ko
renmolen de Zandhaas in 
Santpoort, het Landje van 
de Boer in Overveen waar 
tevens een lunch werd aan
geboden, de Dinkelhoeve, een 
biologische melkveehoude
rij in Heemstede, de Jopen 
bierbrouwerij in Haarlem 
en de eigen bakkerij van Van 
Vessem & Le Patichou in 
Haarlem. Na een uitgebreide 
excursie die alle facetten van 
de biologische teelt liet zien, 
waren de deelnemers het er
over eens dat Van Vessem & 
Le Patichou zich geen betere 
leveranciers kan wensen.

liedjes, poëzie, verhalen en 
interactie met de kinderen. 
Janze vertelt, zingt, grapt of 
rapt het verhaal achter het 
beeld. De toegangskaart
jes kosten € 2,50 en zijn te 
koop in de bibliotheek. De 
voorstelling duurt circa drie 
kwartier en is in de vestiging 
Zandvoort op woensdag 6 
oktober vanaf 15.00 uur.

De grote 
tekententoonstelling 
Voor de kinderen tussen 
8 en 12 jaar is er een schil
derworkshop. Wat zie jij 
als je een verhaal hoort? 
Laat het zien met verf en 
papier. Een echte schilder 
helpt je bij het maken van 
een mooi schilderij aan de 
hand van het thema van 
de Kinderboekenweek: De 
grote tekententoonstelling. 
De toegangskaartjes kosten 
eveneens € 2,50 en zijn te 
koop in de bibliotheek. De 
schilderworkshop duurt 11/2 

uur en is op woensdag 13 ok
tober vanaf 14.00 uur.

Tijdens de Kinder boeken
week kunnen de kinderen 
in alle vestigingen meedoen 
met een quiz over illustraties 
en illustratoren. Los de vragen 
op en win een leuke prijs! Ga 
ook naar de bibliotheek tij
dens de Kinderboekenweek! 
Je bent van harte welkom!

Basisscholen
De Zandvoortse basis
scholen zullen ook aan
dacht besteden aan de 
Kinderboekenweek. Zo zal 
op de Nicolaasschool op 6 
oktober worden voorgele
zen door enkele prominente 
Zandvoorters. Pastor Duijves 
van de Agatha kerk gaat 
groepen 1, 2 en 3 voorlezen, 
burgemeester Meijer neemt 
groepen 4, 5 en 6 voor zijn re
kening terwijl groepen 7 en 
8 door een wijkagent zullen 
worden voorgelezen.



Karim en Mo
www.autobedrijfkarimo.nl

Curiestraat 10, 2041 CD Zandvoort T. 023-5733792
F. 023-5733793 E. autobedrijfkarimo@planet.nl

Onderhoud en reparatie alle merken
Occasions in - en verkoop

APK

Drs. Jani is in de salon aanwezig op 11 oktober van 10-21 uur
Bel voor een afspraak 06-43049362

€ 50,-- korting 
op alle behandelingen!
Bel voor een afspraak 
en vraag naar de voucher.

Actie: THE LIQUID FACELIFT van € 2650,- voor € 1950,-
Met Radiesse Dermal Filter

KINDERKLEDINGVERKOOP
van topmerken!

o.a. DIESEL – REPLAY – GUESS – G’SUS  
G’BRO – NO-NO – AIRFORCE – CLAESEN’S 

SCOTCH & SODA – MISS SIXTY 
ENERGIE – VINGINO – NOLITA

RA-RE – AMOR LOLA – MASTER OF THE GAME
 PEPE JEANS – GEISHA – ED HARDY

maat 92 t/m 176

ZONDAG  3 OKTOBER
van 12:00 uur tot 16:00 uur

alles nieuw!
50- 70% korting!
(er is een pinapparaat aanwezig)

Op Kinderdagverblijf 

Burg. Nawijnlaan 101, Zandvoort

Radio Stiphout
Grote Krocht 34-36, Tel. 5732649

 www.radiostiphout.nl

Grand Café Restaurant 

Voor al uw feesten, partijen,
bruiloften, clubs

Dagelijks geopend van 09.00 tot 03.00 uur

Grand Café Hotel Restaurant XL
Kerkplein 8, tel. 5712252 | 06-53344660

www.xl-zandvoort.nl
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In maart was er veel belangstelling voor het Wooncafé

Na succesvolle eerste Wooncafé
volgt volgende week de tweede editie

Medewerkers ABN AMRO Zandvoort
maken deel van strand schoon

Dementie en autorijden?

Na het daverende succes van de eerste editie van Woon-
café in maart van dit jaar, staat volgende week zaterdag 
9 oktober de tweede editie op de kalender. Het Wooncafé 
is bedoeld voor huidige en toekomstige woningbezitters. 
Deze informatiedag is vrij toegankelijk voor iedereen want 
ook voor anderen is er veel van hun gading.

Vanuit het regiokantoor van de ABN AMRO kwam de vraag aan de lokale filialen van de 
bank of zij een leuk maatschappelijk evenement wisten in de plaats waar deze staat. Het 
bankfiliaal in Zandvoort, van vestigingsdirecteur Joop Kerkhoff, wist wel iets.

Tijdens het komende Alzheimer Café, komende woensdag 
6 oktober in Ook Zandvoort,  gaat de bijeenkomst over au-
torijden en dementie, met daaraan gekoppeld de vraag ‘Is 
het een onverantwoord risico?’ 

Petra Geusebroek, organisa
tor van het evenement en 
beëdigd hypotheekadviseur 
en hypothecair planner met 
meer dan 20 jaar ervaring: 
“Ik organiseer dit Wooncafé 
omdat Zandvoort meer is dan 
strand en horeca alleen. Het 
woongenot is uiteraard ook 
zeer belangrijk. Natuurlijk 
kun je via internet allerlei 
informatie vinden. Ik zelf wil 
graag liever iemand in de ogen 

Om de zaterdagmiddagverve
ling tegen te gaan besloten 
Kerkhoff en vier medewerk
sters van het Zandvoortse 
bankkantoor om een deel 
van het Zandvoortse strand 
maar schoon te maken. 
Afgelopen zaterdagmid
dag meldden de vijf zich bij 
het Juttersmuseum waar zij 
van Wim van Velzen van het 
Juttersmuseum de uitleg kre
gen, hoe zij dit moesten doen. 
Het kantoor in Zandvoort 
vindt het Juttersmuseum 
een goed initiatief en gaf het 
museum een donatie, maar 
wilde daar ook iets in natura 
bij doen. 

Het oorspronkelijke idee komt 
voort uit de Fortis Foundation. 

kijken voordat ik een product 
aanschaf. Zeker bij een aan of 
verkoop van een woning wil 
je graag de juiste informatie 
en de juiste adviseur. Tijdens 
het Wooncafé kun je dan ook 
vrij en in een ongedwongen 
sfeer praten met deze advi
seurs. Ook als je de woning 
wilt verbouwen of eindelijk 
je tuin eens goed onder han
den wilt nemen, is het fijn om 
persoonlijk contact te hebben. 

Het is bedoeld om de binding 
met de plaatselijke omgeving 
te versterken en om de maat
schappelijke betrokkenheid 
van de bank te tonen bij de 
plaats waar het filiaal staat. 
Het opruimen van het strand 
kwam daar als beste idee 
uit, nadat onder meer Hilly 
Jansen van de gemeente 
Zandvoort met een aantal 
suggesties kwam op de vraag 
of ABN AMRO Zandvoort iets 
maatschappelijks kon doen. 
Bovendien was het volgens 
Kerkhoff ook bedoeld om 
de bank zich op een andere 
manier aan het publiek te 
presenteren. Zo gingen de 
medewerksters Martje, Anita, 
Renée en Ellen samen met 
directeur Kerkhoff op de win

Veel woningen in Zandvoort 
hebben de gelegenheid om 
zomers een deel te verhu
ren, in Zandvoort hebben we 
een bedrijf dat u persoonlijk 
daarin begeleidt. Ook kun je in 
Zandvoort tuinmeubelen la
ten maken naar je eigen idee. 
Ik word zelf soms gek van mijn 
sleutelbos, maar wist u dat je 
met 1 sleutel je hele huis kan 
beveiligen?”

Iedere bezoeker aan het 
Wooncafé, waar ook infor
matie van bijvoorbeeld een 
notaris of een belastingad
viseur gekregen kan worden, 
krijgt sowieso een mooi gratis 
pakket met een aantal woon
bladen als VT Wonen, Home 
and Garden en Eigen Huis & 
Interieur. Het Wooncafé in 
café Neuf aan de Haltestraat 
is tussen 11.00 en 16.00 uur 
en valt samen met een open 
huizenroute van de makelaars 
in Zandvoort. Meer informa
tie kunt u krijgen via Petra 
Geusebroek: info@sevenfor
life.nl of tel. 57159363.

derige zaterdagmiddag het 
strand op om hun idee uit te 
voeren. “Het is ook bedoeld 
voor de voormalige Fortis 
klanten in Zandvoort. Die zijn 
vanaf nu welkom, hoewel de 
volledige migratie van Fortis 
in ABN AMRO op 15 december 
echt pas zal zijn voltooid”, al
dus Kerkhoff.

De afsluiting was op Mango’s 
Beach waar tegelijk de dag 
werd nabesproken. Misschien 
bedoeld als teambuilding, 
maar vast ook om te bekij
ken hoe de klanttevreden
heid misschien verbeterd 
kan worden. Daar zullen de 
medewerkers van het ABN 
AMRO kantoor al mee aan de 
slag zijn gegaan.

Eigenlijk werkt Hans Rubeling al zijn hele werkzame leven 
in en voor C’est Bon. Vanaf 1978, toen hij nog middelbaar 
onderwijs volgde, werkte Rubeling al in de schoolvakan-
ties in de notenbar. En hij is er bijna niet weggeweest.

De winkel bovenaan de 
Kerkstraat is al vanaf 1964 
een notenbar. De familie 
Forville, toentertijd eigenaar 
van C’est Bon, had vestigin
gen in Haarlem, Schalkwijk 
en Zandvoort. Hans werd, na
dat hij zijn middelbare school 
had afgemaakt, bedrijfsleider 
in de vestiging Haarlem. Toen 
deze vestiging te koop kwam, 
heeft hij de stoute schoenen 
aangetrokken en het bedrijf 
gekocht. Een tweetal jaren 
later, in 1990, werd hij ook 
nog eens eigenaar van de 
Zandvoortse vestiging en die 
combinatie heeft hij tot 2000 
volgehouden. 

Rubeling kan beslist een 
specialist in noten worden 
genoemd. Echter C’est Bon 
is behalve in noten, ook ge
specialiseerd in gedroogde 

C’ est Bon

en gesuikerde zuidvruchten, 
koffie (waarover later meer), 
thee, honing, allerlei soorten 
gember, fijne wijnen en cho
colade. “Op dit moment heb ik 
zelfs gedroogde cranberries op 
voorraad, een echte hype. Ze 
zijn niet alleen lekker, ze zijn 
ook nog eens heel gezond in 
verband met een grote dosis 
antioxidanten die ze bevatten. 
Een mooiere combinatie is er 
niet: lekker en gezond”, zegt hij 
enthousiast, terwijl hij weer 
een andere soort noten aan 
het bakken is. Want Rubeling 
bakt al zijn verse noten zelf. En 
uh…wat is er lekkerder dan een 
lekker portie warme pinda’s of 
cashewnoten?

Een ander voordeel van C’est 
Bon is de mogelijkheid om 
op allerlei manieren een ge
schenk te laten samenstellen, 

door Joop van Nes

keuze genoeg en Rubeling 
maakt er voor u een schitte
rend cadeau van, zo gezegd 
een smakelijk presentje! En 
dan  nu over de koffie. “De ‘ech
te’ koffie is weer op zijn retour. 
Waar de laatste jaren vooral de 
zogenaamde koffiepads (voor 
de Senseo, red.) de dienst uit 
maakten, komt nu de ‘losse’ 
koffie weer helemaal terug. 
Mijn klanten vinden het veel 
lekkerder om koffie zelf te ma
len en dan op de ouderwetse 
manier te zetten. Daar zit veel 
meer smaak aan”, vertelt de 
expert. C’est Bon verkoopt op 
dit moment vijf verschillende 
koffiesoorten ‘los’. Rubeling 
kan u uitstekend informeren 
over de smaken en de manier 
van het ouderwets koffiezet
ten. 

C’est Bon is gevestigd aan de 
Kerkstraat 2a, Zandvoort. Tel. 
5730338. Geopend: dinsdag tot 
en met vrijdag van 10.00 tot 
18.00 uur, zaterdag van 10.00 
tot 17.00 uur en zondag van 
12.00 tot 18.00 uur.

Betekent de diagnose de
mentie vanzelfsprekend dat 
je niet meer mag autorijden? 
Er wordt gesproken met een 
praktijkverpleegkundige over 
keuringen en met een deskun
dige autorijschoolhouder over 
wat wel en niet verantwoord 
is. ‘Ook Zandvoort’ is geves
tigd in het Pluspuntgebouw 
Flemingstraat 55. Inloop 
19.00 uur, aanvang 19.30 uur 
(tot 21.30 uur). Bus 81 stopt 
voor de deur. Informatie over 
Belbus en vrijwilligers via 
Pluspunt, tel. 5717373.
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ZANDKORRELS

ZANDKORRELS INVULBON
Met ZandvoortPas korting op een zandkorrel

Particuliere zandkorrel €7,50
Met ZandvoortPas €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 zandkorrel €12,50 (excl.BTW)
Met ZandvoortPas €10,-
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, Kleine Krocht 2
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 verkeerde of onjuiste inhoud 
van Zandkorrels. Zet en typefouten voorbehouden. 

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

Bloeiende violen
Najaars- en winterbeplanting
Gevulde potten en manden

Van Stolbergweg 1 - Tel. 57 170 93 - Dinsdags gesloten

Behang- en schildersbedrijf 
Arnold Nijkamp 
Tel/Fax 571 31 72 

Mobiel 0654 264 259 
Voor al uw behang, 

wit en schilders
werkzaamheden 

www.arnoldnijkamp.nl 
.........................................................

Autobedrijf Trade Ard. 
Lid BOVAG en NAP. 

Max Planckstraat 44, 
tel. 5730519 /

 0653498304 
www.trade-ard.nl

.........................................................
Uw auto kopen of verkopen 

via een professional !!! 
Kijk voor meer informatie 

en ons aanbod op 
www.autoverkoper.nu 

of bel Patrick van Kessel 
0655383624

.........................................................
L. Paap medische 

hulpmiddelen
AANMETEN VAN 
THERAPEUTISCHE 

ELASTISCHE KOUSEN.
Vergoeding via zorg

verzekeraar.
Bel voor een afspraak 
bij thuis: 0651815360

Inloopspreekuur: maandag 
9.00 12.30 Flemingsstraat 

55 (Pluspunt)
.........................................................

Kabelinternet/adsl 
installa  teur helpt bij alle 

PC-PRO BLEMEN. 
Advies en aanleg 

(draadloos) netwerk. 
Ook avonden/weekend.

 Repit, to taal service
 voor computergebruikers. 

0235719666 
of 0644696001. 

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

Nagelstyliste worden?? 
De opleiding tot 

nagel styliste begint met 
de gratis introductie 
avond bij A.B. Nails 

in Haarlem. Schrijf je in 
via www.abnails.nl 
of bel 0235245005.

Pedicure Beata Visser 
Ge specialiseerd in de 

diabetische en reumatische 
voet en nagelcorrectie. 

Tel. 0652461796 / 0235715921. 
Bilderdijkstraat 22, Zandvoort. 

Diabetische en reumati
sche voet worden vergoed 

door zorgverzekeringen.
 ........................................................

Iokai SHIATSU therapie
Vitaliseert, ontspant en 

werkt diepgaand. Vergoed 
door veel zorgverzekeraars. 
Zandvoort tel. 0235427858. 

www.shiatsis.nl 
.........................................................
Maar zoals de zee vol water 
is, zo zal de aarde vol kennis 

van de grootheid van de 
HEER zijn. Habakuk 2:14. 

Meer info? bezoek 
www.gebedzandvoort.nl

 ........................................................
Te huur (tijdelijk): 

etage nabij centrum. 
Voor jong werkend stel. 
Bellen tussen 17.00 en 

19.00 uur, tel. 0651616497
.........................................................
Te huur: loods/opslagruimte 

in Nieuw Noord. Begane 
grond 100 m2, zolder 85 m2. 

Tel. 0235718954
.........................................................

Te koop: vliegtuigbench. 
Voor in de auto of in 

huis. Afm. 48x63x57 cm. 
€ 60,. Tel. 0612171630

.........................................................
Voetenparadijs Liesbeth
Voet en schoenkundig 

pedicure heeft nog 
plaats voor nieuwe 

klanten op 
don. vrij. zaterdag. 

Beatrixplantsoen 12, 
tel. 0629205413

.........................................................
Verloren op maandag 27 
sept. tussen 9 en 11 uur: 
kettinkje met hangertje 

wit/geel goud met steen
tje. Route Celciusstraat 

– Noordboulevard. 
Tel. 0624957474

.........................................................
Te huur: kamers voor

 studenten of jongelui. Vraag 
naar het speciale tarief. 

Hotel XL, tel. 0653344660

VAN AACKEN 
GLASZETTERSBEDRIJF 
levering en plaatsing alle glassoorten.

NU OOK:
vernieuwen kozijnen & schilderwerk.

vrijblijvende offerte!
023-5720480 / 06-41374921
email: aacken@kpnmail.nl

Aanbevolen doorBezoekadres: Brugstraat 1                                                                                                             

professioneel auto’s wassen, poetsen & polijsten
krassen en nare luchtjes verwijderen

laat u verrassen door onze vrijblijvende prijsopgave
gratis haal- en breng service

www.mobiele-poets-centrale.nl	 info@mobiele-poets-centrale.nl
Tel.023-8880275 of 06-42452535 Potgieterstraat 13, Zandvoort   

Ontvreemd bij inbraak j.l. zaterdag: 
portretschilderij van mijn 25 jaar geleden verongelukte zoon. 

(blonde jongen, gestreept overhemd). Voor mij grote 
emotionele waarde, voor u geen enkele waarde. 

Gaarne terugbezorgen! Voor info, tel. 06-46033035. 
Als dank voor u een mooie beloning

Shanty & Zeeliederenfestival 
2010

was weer een groot succes!

Dankzij alle zangers & zangeressen en 
de medewerking van of sponsoring door:

Ankie & Leo Miezenbeek-Beachclub Take Five
Behind The Beach Bike Rentals-Bert van Beek-

Café Alex-Café Koper-Chocoladehuis Willemsen
Circus Zandvoort-De Babbelwagen-Dinie Maertens

FEBO-Frietplaza-Fritures d’Anvers-Gemeente Zandvoort
Gerard Kuijper-GertJan & Gijs de Roode

Herma & GertJan Bluijs-Het Plein-Hijman
Holland Casino Zandvoort-IJzerhandel Zantvoort

Irma de Jong-Katrin Zonneveld-Kroon Vis
Laurel & Hardy-Magda Zegerius-Marcel Meijer

Maria Heijne-Marije v.der Meulen-Marjo v.der Linden
Martine Joustra, Iris & Suzanne-Nederlof Repro

Nieuw Unicum-Parfumerie Moerenburg-Printkiosk.nl
Protestantse Kerk-Ristorante Andrea

Sylvia & Rob ten Cate-Tom & Thea de Roode
Ton Drommel-Yanks Saloon-Yvonne Duivenvoorden

Versteege’s IJzerhandel-Zandvoortse Courant

… en de                              uiteraard!
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Dorpsomroepersconcours 
in teken van afscheid Klaas Koper

Noordbuurt in huiskamersfeer

Misschien dat Zandvoort een traantje wegpinkte. Zo af en toe leek het vissersdorp te 
verzuchten naar de dagen toen dorpsomroeper Klaas Koper in 1994 begon aan zijn ambt 
als dorpsomroeper. De man die misschien de verpersoonlijking van Zandvoort was, en het 
beeld kon oproepen waarbij je misschien ook nog het idee had dat het strand inderdaad 
breed en goudgeel was en een lengte heeft waarmee je gemakkelijk naar Haarlem zou 
kunnen komen.

Buiten waaide de wind om het huis. Daarom besloot de organisatie van het dorpsom-
roepersconcours om, ter afsluiting van deze dag, de diavoorstelling van de Babbelwagen 
binnen in Café Koper te houden. Hoewel het met de publieke belangstelling misschien 
niet helemaal wilde vlotten, kregen Marcel Meijer en Ton Drommel met Leo van Beek het 
toch voor elkaar om in een huiselijke sfeer een virtuele tocht te laten zien door de oude 
Noordbuurt.

Aan dit alles kwam een einde 
onder een zuchtende wind, 
de huilbui van een wolk die 
het misschien ook niet eens 
was met de beslissing van 
een man die een flink deel 
van zijn leven voor zijn dorp 
heeft gegeven.

Klaas Koper vond het vorig 
jaar een mooi moment om 
zijn afscheid aan te kondi
gen en heeft als tachtig
jarige dorpsomroeper nog 
laten zien en horen dat hij 
in staat was om vlak achter 
het podium te eindigen. De 
Zandvoortse dorpsomroe
per eindigde als vierde ach
ter Siebe van der Meulen uit 
Oosterend die derde werd. 
De jury, die bestond uit de 
burgemeester van Beverwijk 
Han van Leeuwen, Sabine 
Huls van het Zandvoorts 
museum en burgemeester 
Niek Meijer, vond Peer Witzel 
uit Alphen aan de Maas de 
beste, gevolgd door Henk 
Bijlsma uit Bolsward met een 
tweede plaats.

De uitslag was misschien nog 
niet eens het belangrijkste, 
het was wellicht het aantal 
omroepers dat in Zandvoort 
meedeed. In totaal deden er 
negentien tot twintig mee. 

In het verhaal dat Ton 
Drommel vertelde, kwam 
duidelijk naar voren dat 
de oude Noordbuurt van 
Zandvoort veel kleine indu
strie herbergde. Het oude 
Wonder van Zandvoort 
had een prominente plek 
in Zandvoort voordat het 
werd gesloopt, en aan de 
hand van het beeldma
teriaal werd duidelijk dat 
vroeger de Rozenobelstraat 
doorliep tot aan de boule
vard met aan het eind de 
oude watertoren.

Het publiek kreeg een beeld 
van het oude Gasthuis met 
daarbij de schitterende 
anekdote over het berei
den van de snert in het 
Gasthuis. De heren die bo
ven in het Gasthuis woon
den,  kieperden hun urine 

De opvolger van Klaas Koper, 
Gerard Kuijper liet zich ook 
horen. Waar Koper zijn klink 
weer teruggaf aan Freek 
Veldwisch van folklorever
eniging ‘de Wurf’, daar ont
ving Kuijper zijn klink van 
een bijzonder genootschap 
onder de illustere naam 
‘De scheve klepel’. Kuijper 
was er blij mee. Verder was 
de voormalige lange af
standsloper ook blij met het 
bordje ‘Dorpsomroeper van 
Zandvoort’ die Klaas Koper 
op zijn oude fiets gebruikte.

In de tweede roep van alle 
omroepers, bleef uiteraard 
de afscheidnemende dorps
omroeper uit Zandvoort niet 
onbesproken. De deelnemers 
hadden het vooral over de rol 
die Koper speelde in het gilde 
van de stads en dorpsom
roepers. Zo is mede door de 
inspanningen van de vertrek
kende Zandvoortse dorps
omroeper een flink aantal 
omroepers bij het gilde te
rechtgekomen. Het is zelfs 
bekend dat Klaas Koper het 
er voor over had om af te rei
zen naar Roeselaere in België, 
om daar aan een concours 
mee te doen.

Tijdens het juryberaad kwam 

in de regenton waar een 
slimmerik dacht om uit die 
regenton erwtensoep te 
gaan maken. Het is maar 
goed dat de Zandvoorters 
nu weten dat je sinds vorig 
jaar op dezelfde plek dit 
soort eten, tijdens Culinair 
Zandvoort, niet meer hoeft 
te verwachten.

Drommel liet vooral in de 
presentatie zien welke  
gebouwen, huisjes en  
panden zijn verdwenen. 
Zoals de oude brandweer
kazerne en het Chinees
Indisch restaurant van 
Lock dat ooit op de hoek 
van de Kleine Krocht en 
de Swaluëstraat stond. 
Ook de aanbouw van 
het Gasthuishofje liet 
Drommel zien. Zo was  
de Kousepael, het huidige  

vooral het contrast tussen 
nostalgie met verleden en 
het hedendaagse tot uit
drukking met de danceact 
van ondermeer Remy van 
Loon. De hippe klanken spra
ken uit de ingepakte spea
kers van geluidsman Jacques 
Jongmans, waarbij Klaas 
Koper zichtbaar genoot. 
Het was zijn afscheid van 
Zandvoort. Op de vraag wat 
Klaas Koper nu gaat doen, 
daarover liet hij zich luidkeels 
uit in zijn tweede roep. Koper 
gaat een kamer behangen 
en heeft snode plannen met 
accordeoniste Gré van den 
Berg om een duo te gaan 
oprichten onder de naam 
‘Eb en Vloed’. Misschien was 
de nestor van de omroepers 
al geïnspireerd bij het ont
vangst van burgemeester en 
juryvoorzitter Niek Meijer, die 
de periode van Klaas Koper 
beschreef als het wisselen 
van de getijden. 

Onder de klanken van André 
Hazes’ nummer ‘Dit is de laat
ste keer’, stonden alle deel
nemers deinend om Klaas 
Koper heen. Een periode van 
bijna twintig jaar is daar
mee afgesloten, waarbij de 
Zandvoortse omroeper vier ti
tels in de wacht wist te slepen.

Café Neuf in de Haltestraat, 
de plek voor vissers om 
zich te ontdoen van sok
ken en kousen. Ook liet de 
Babbelwagen in de pre
sentatie zien dat een deel 
van een oud pand dwars over  
de Haltestraat liep. Door 
beelden van winkeltjes in  
de Swaluëstraat en kleine 
industrie in de Pakveld
straat en Smedestraat en 
omgeving kreeg het pu
bliek een idee hoe het le
ven er uitzag in de oude 
Noordbuurt van Zand voort.

In ieder geval is het idee 
geboren om de voorstel
ling wellicht nog een keer 
in Café Koper over te doen, 
maar dan om het eerst 
nog een keer onder de aan
dacht te brengen van het 
Zandvoortse publiek.

Met ziel en zaligheid deelt Klaas zijn laatste roep met het publiek

Hoort boeren, burgers en buitenlui hoort,
Dit is mijn allerlaatste roep in onze bruisende badplaats Zandvoort.

17 jaar lang heb ik mijn hobby voor u met veel plezier gedaan,
heb in het hele land wel ergens op het podium gestaan.

Gesteund door de allerliefste vrouw bij mij thuis, 
altijd ging zij mee naar de concoursen soms ver van huis

Met collega’s door het land van noord naar zuid en van oost naar west,
maar altijd weer terug naar mijn Zandvoort, terug naar het vertrouwde nest.

Nu niet meer roepen op de Krocht of op het Raadhuisplein
en ook bij de evenementen in ons dorp zal ik er niet meer zijn

Mijn leeftijd heeft me tot stoppen doen beslissen, 
mijn collega’s en U als mijn publiek zal ik zeker nog gaan missen.

Maar  straks ga ik met Sjaak garnalen vangen
En thuis eindelijk een keer dat kamertje behangen.

En dan nu het allerlaatste nieuws waarvan u beslist versteld van zult staan,
Met Gré vorm ik straks het zangduo Eb en Vloed, de eerste boeking die is reeds gedaan.

Lieve mensen, ik prijs me gelukkig dat wij in Zandvoort 
een nieuwe omroeper hebben gescoord,

ik verzoek u, geef Gerard alstublieft hetzelfde support,
met vertrouwen draag ik het vaandel over, ik bedank u allen, blijf gezond en…..

Zegt het voort, zegt het voort.

Laatste officiële roep van Klaas Koper:



Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week 

Medina Woninginrichters 

www.medina-woninginrichting.nl

023-531 78 40 
Haltestraat 56
2042 LP Zandvoort

Aanbieding voor de maand oktober: Lamel parket - kleuren eiken 
naturel en eiken wit geolied - prijs v.a. € 38,95 per vierkante meter.

(Vouw)gordijnen	 Tapijt
Vitrages	 Vinyl
Luxaflex	 Laminaat
Zonwering	 Parket

Wist u al dat de nieuwe
Riverdale collectie

binnen is?
www.de-bode.nl

Pashouders 5% korting

 Hele maand oktober voor Pashouders:

Het wildseizoen begint weer
Hazenbouten, Heel kilo € 9,95

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

TEGOEDBON 
VOOR 1 GRATIS 

ZANDKORREL

Bestel nu de ZandvoortPas 2010

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.

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

Betreft: Nieuwe ZandvoortPas (€ 7,50) 

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

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

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

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

Deze pas is geldig vanaf 1 januari 2010 tot en  
met 31 december 2010.

Uw op naam gestelde ZandvoortPas 
wordt, tezamen met een welkomstkado, 
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.

Voor Pashouders:
10% korting op alle ritten
(behalve actieritten)
023-8885588

ETIVAZ
Het seizoen is geopend!!

Onvoorstelbaar lekkere bergkaas
Nu 100 gram: slechts  € 1,98

Officieel SIKKENS dealer
Voor ZandvoortPashouders

is er een leuke verrassing
Pakveldstraat 19 - Hoek Lippleintje

Tel.: 023-571 25 54

Kerkstraat 14 • 2042 JE Zandvoort
Tel.nr.: 023-5712102

Geopend van 9.00 tot 22.00 uur

Voor Pashouders 
10% korting op onze
gekookte mosselen

Voor ZandvoortPas houders 
10 % korting op de kaart
Week 39 special: Piepkuiken 
met frietjes en salade €12,50
Week 40 special: Minute steak 
met frietjes en salade €12,50

Open Golf Zandvoort
Duintjesveldweg 3, 2041 TZ Zandvoort
023-5715743, www.opengolfzandvoort.nl



Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week 

Algemeen:
Autobedrijf Zandvoort - K. Onnesstraat 
Taxicentrale Fred Spronk - 023-8885588
Psychologiepraktijk Ab van der Neut - 
06-31393790

Winkeliers: 
Bruna Balkenende - Grote Krocht
Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht
Kaashuis Tromp - Grote Krocht
Slagerij Horneman - Grote Krocht
Slagerij Vreeburg - Haltestraat

Verzorging en vrije tijd: 
Foto Menno Gorter - Grote Krocht
Massage bij Rosa - www.massagebijrosa.nl
Plony’s Haarwinkel - Kosterstraat
Toerkoop Reisbureau - Grote Krocht

Mode en trends: 
Belli E Ribelli Kinderkleding - Haltestraat
Bibi for Shoes - Kerkstraat
Blitzkickers - Haltestraat 61A
Graveer een keer - 023-888 77 58
Sea Optiek - Haltestraat
Walk of Fame - Bakkerstraat 2A

Wonen en onderhoud:  
Avenue Living & Giving - Kerkstraat
De Bode woonaccessoires - Kerkstraat
Koene Cleaning Service - 06-1432444
Medina woninginrichters - Haltestraat 
Marlène Sjerps Internet - 06-18868837
Versteege’s IJzerhandel - Pakveldstraat
Rep-it - 023-5719666 / 06-44696001

Horeca: 
Harocamo - Kerkstraat
Mollie & Co Restaurant - Verlengde Haltestraat
Open Golf Zandvoort - Duintjesveldweg 
Zaras, Café Restaurant - Haltestraat

Lijst van deelnemende bedrijven 
(in alfabetische volgorde) 

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

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

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

Haltestraat 61A, Zandvoort, 023-5730240

www.blitzkickers.nl

KINDERSCHOENEN, REGENLAARZEN, BABYSLOFJES,
1E LOOPSCHOENTJES, SNEAKERS, SCHOOLGYMPEN

ZANDVOORT PAS  

Dobey Zandvoort
Grote Krocht 28
2042 LX Zandvoort
023-5719345

 5%
korting*

Op vertoon van

*Korting geldt niet op aanbiedingen

Haltestraat 5, T 57 121 74, vrijdag koopavond

Ter gelegenheid van onze 
heropening krijgt u vanaf 

6 oktober op vertoon van de Pas
het rechterglas gratis!!!

Top 3!
3 x 100 gram vleeswaren

     Gebraden gehakt +
       Rauwe ham +
          Wijncervelaat
        € 3,25

www.vreeburgxs4all.nl
Haltestraat 54 - T. 023-5712451

Woensdag en donderdag gesloten. Keuken v.a. 18.00 uur geopend.
Haltestraat 75 • Tel. 023 571 89 49 • www.mollieenco.nl

Voor pashouders: 
Een fles huiswijn, wit, rood of rosé 
voor € 13,50 (i.p.v. € 15,50)

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

”Wij zijn gesloten van zondag 3 oktober t/m dinsdag 5 oktober!”
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jouw speelboek is er weer!jouw speelboek is er weer!jouw speelboek is er weer!jouw speelboek is er weer!jouw speelboek is er weer!

INTERTOYS ZANDVOORT 
Jupiter Passage Haltestr. 2c • 023-5718389

00
8-
10

het dikste 

speelboek ooit!

280 
pagina’s

Wekelijks de krant lezen op internet?
surf naar www.zandvoortsecourant.nl

De informatie pagina van de sportraad
www.sportinzandvoort.nl

Het beleidsplan heeft als 
taak om de breedtesportaan
vraag inhoud te geven en uit 
te voeren, en is ontwikkeld in 
samenwerking met Sport
service NoordHolland. De 
coördinatie en uitvoering ligt 
bij Sportservice Heemstede 
 Zandvoort en wordt finan
cieel mogelijk gemaakt door 
de beide gemeenten en het 
Ministerie van VWS.

Jeugdsportpas 
Via het project Jeugd
sportpas kan de basis
schooljeugd uit Heemstede 
en Zandvoort, en dan met 
name de groepen 4, 5, 6, 7 

Tijdens de lesavonden 
wordt onder andere ge
leerd om te zwemmen 
met gewone kleren aan, 
worden verschillende red
dingsgrepen (waardoor 

en 8, kennismaken met een 
uitgebreid sportaanbod. Zij 
kunnen in vier lessen bij een 
aangesloten sportvereniging 
of organisatie kennismaken 
met een bepaalde sport. Een 
sportcursus bestaat uit 4 les
sen en kost, afhankelijk van de 
gekozen sport, tussen € 5 en  
€ 7,50.

GALM-project 
Ook de senioren komen bij 
de Sportservice aan bod. 
Het GALMproject, hetgeen 
staat voor Groninger Actief 
Leven Model, heeft als doel 
het bevorderen van een ac
tievere leefstijl bij ouderen 

iemand veilig vervoerd kan 
worden) geoefend, leer je bij
voorbeeld een pop of bordjes 
opduiken en verschillende 
manieren om iemand in het 
water in moeilijkheden is ge

Sportservice Heemstede – Zandvoort Nieuwe opleidingen bij ZRB
De gemeenten Heemstede en Zandvoort willen sportbeoe-
fening voor verschillende doelgroepen extra  stimuleren. Om 
dit kenbaar te maken hebben zij hiervoor een sportbeleids-
plan ontwikkeld.

De Zandvoortse Reddingsbrigade (ZRB) is weer met de oplei-
dingen in het winterseizoen in het zwembad van Sunparks ge-
start. De jeugdleden leren gedurende dit jaargetijde op een leu-
ke manier de beginselen van het zwemmend redden. Hoe red 
ik mijzelf en hoe help ik iemand anders, is dan de vraag waar 
antwoord op wordt gegeven en waarop zal worden getraind.

komen veilig naar de kant te 
vervoeren. 

De lessen vinden plaats in 
het zwembad van Sunparks 
Zandvoort. Er wordt gezwom
men in twee groepen. De 
brevetten 1 tot en met 3 tus
sen 18.30 uur en 19.15 uur, de 
brevetten 4 tot en met 8 tus
sen 19.15 uur en 20.00 uur. De 
jongste redders dienen bij het 
examen in april minimaal 6 
jaar te zijn.

Kosten voor het gehele seizoen 
€ 50 voor leden en € 62,50 
voor nieuwe leden. Het lid
maatschap van de ZRB be
draagt € 12,50. Neem voor meer 
informatie contact op met Ron 
van Soolingen via telefoon
nummer 0235717448 of email 
via opleidingen@zrb.info.

Thai Paap
Strandpaviljoen  17

houdt het strand voor gezien.

  Maar ergens in het dorp 
   komen wij binnenkort terug

Met hetzelfde lekkere Thaise eten.

 Dus graag tot ziens!

Dit weekend afscheidsbuffet 
€ 11,- p.p.

op = op
Thai Paap
Paviljoen 17

 Jaap en Pen, 06 - 30047080 / 06 - 14834629

in de leeftijd 55 jaar en ouder 
en dan met name diegene 
die vooral een zittend leven 
leiden. Ook dit is een project 
van Sportservice Heemstede 
– Zandvoort. 

In de gemeente Zandvoort is 
het project ‘Vet Gezond’ ont
wikkeld. In samenwerking met 
het Wim Gertenbach College 
zijn de leerlingen getest en 
voor een aantal is een plan van 
aanpak gemaakt om overge
wicht tegen te gaan. Meer in
formatie over de Sportservice 
kunt u vinden op www.sport
serviceheemstedezandvoort.
nl of via tel. 5740116. 
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Een echte goalgetter is hij nooit geweest, maar Jan Wil-
lem Groen scoort al vele jaren bij SV Zandvoort met 
twee rechterhanden. Vol vuur houdt hij zich bezig met 
het onderhoud aan clubhuis, tribune en alle andere za-
ken, die een goed reilen en zeilen van een (voetbal)club 
mogelijk maken. Volgens SV Zandvoort-voorzitter Hans 
Hogendoorn hoort Jan Willem dan ook zeker thuis in 
het rijtje Gouden Helpers in Zandvoort.

Jawel, met de herfst in aantocht zullen de maillots en winterjassen weer opgezocht moeten worden. Voor een nieuwe 
en toch voordelige winteroutfit voor uw kind bent u aankomende zondagmiddag 3 oktober weer welkom bij de halfjaar-
lijkse kinderkledingverkoop op kinderdagverblijf Pippeloentje. 

Jan Willem Groen scoort met zijn rechterhanden

Kinderkledingverkoop bij Pippeloentje

door Tom Hendriks

In de fusieclub SV Zand
voort behoort hij tot de 
bloedgroep Zand voort
meeuwen en als 12jarige 
liep hij al op de velden 
rond. Uiteindelijk bracht 
Jan Willem het bij de se
nioren tot speler in het 
tweede, dat toen reserve 
tweedeklas KNVB speelde. 
Hij hoorde bij de selectie 
en af en toe was er een 
invalbeurtje in het eerste. 
Als laatste man of als lin
ker verdediger, hoewel hij 
rechtsbenig was. Dat hij 
maar liefst twee rechter
handen had bleek later.

Na militaire dienst kwam Jan 
Willem Groen evenals zijn 
vader in het bankwezen te
recht. Maar van jongsaf was 
hij erg geïnteresseerd in de 
bouw en op menig bouwter
rein heeft hij dan ook rondge
scharreld. En natuurlijk in de 
Waterleidingduinen, waar hij 
vanuit het ouderlijk huis aan 
de Brederodestraat zo in liep. 
Nu kan hij vanaf het sportpark 
zo de andere duinen inlopen, 
maar daar is eigenlijk geen tijd 
voor, zoveel is er te doen.

Toen hem in 1988 werd ge
vraagd, of hij niet een en ander 
aan het toenmalige clubhuis 
kon opknappen ging hij twee 

Veel vaste klanten wach
ten er al op, want er is een 
ruime keus aan nieuwe 
kinderkleding van bekende 

weken stevig aan de gang en 
zo is hij er in feite ingerold. 
En toen Zandvoortmeeuwen 
naar het nieuwe complex 
in noord verhuisde en hem 
werd gevraagd, of hij het on
derhoud wilde blijven doen 
hoefde Jan Willem niet lang 
na te denken. Al tijdens de 
bouw van het nieuwe complex 
liep hij er in het rond en wist 
hij wijzigingen in het voordeel 
van de club door te drukken. 
En met vrienden haalde hij la
ter allerlei spullen uit het oude 
clubhuis, die nog goed te ge
bruiken waren in en rond het 
nieuwe onderkomen.

Op 1 maart j.l. ging hij in de 
vut en sindsdien is hij vrijwel 
elke dag op het sportpark te 
vinden om tal van klussen 
te klaren  met zijn assistent  
Herman Schuiten, die via de 
Melkertbaanregeling bij de 
club werkt. “Ik voel me ei
genlijk onbezoldigd manager 
onderhoud”, zegt Jan Willem 
Groen, terwijl hij trots in het 
rond kijkt. Ook naar de tribune, 
waar hij zelf alle elektra aan
legde. Naar het speeltuintje, 
dat weer wordt opgeknapt. 
En naar het terrasje, dat dit 
jaar naast het clubgebouw 
verrees en meteen door spe
lers en supporters dankbaar in 
gebruik werd genomen.

Eigenlijk zijn hij en Herman 
nog steeds met een inhaal
slag bezig, die enkele weken 
geleden danig werd verstoord 
door een inbraak., waarbij van 

Jan Willem Groen

Weer

Temperatuur

Max 14 17-18 17 18-19

Min 10 9 12 13

Zon 20% 65% 20% 20%

Neerslag 85% 25% 85% 80%  

Wind z. 3-4 zzo. 4-5 z. 4-5 z. 4-5

Herfst op volle 
toeren straks

Het weekend weerbericht van zandvoort en omgeving

Een diepe zuidwestelijke 
stroming gaat zich instellen 
en de praktijk leert dat we 
daar niet zo snel van af zijn. 
De kans is daarom groot dat 
we ook de volgende week nog 
regelmatig opgescheept zit
ten met regenperikelen en 
bovendien kan de wind ook 
wel eens flink gaan uithalen.

Echte herfstdepressies gaan 
het voor het zeggen krijgen 
en de lagedrukgebieden zijn 
voornemens om ook flink 
uit te diepen tot beneden 
970 millibar. Deze raddraai
ers hebben het gemunt 
op het Noordzeegebied en 
beïnvloeden straks dus na
drukkelijk ons weer. Ook in 
de bovenlucht stelt zich een 
krachtige ‘zuidwesterdrift’ in. 
Het gevolg is dat de actiefste 
lagedrukgebieden steeds het
zelfde traject volgen richting 
de Benelux. 

Aan de andere kant zien we 
een sterk hogedrukgebied 
boven het noordoosten van 
Europa dat enig tegenwicht 
probeert te bieden aan die 
depressieperikelen. Op dit 
moment ligt die hoge druk 
daar al en vooral op woens
dag profiteerden we er nog 
even van. De woensdag was 
relatief de betere dag van 

deze week met een paar 
zonnige momenten erbij. 
Woensdagavond volgde er 
opnieuw regen. 

Donderdagochtend regende 
het nog wat na, maar de rest 
van deze dag verloopt niet 
eens zo slecht. Ook op vrijdag 
is het best acceptabel weer 
in het zuiden van Noord
Holland. Zaterdag deels en 
ook zondag zijn er echte re
genmomenten. Het regent 
weliswaar niet de gehele 
dag, maar een periode met 
flink wat water zit er wel in. 
In totaal kan er wel 2030 mil
limeter naar beneden komen 
tot begin volgende week. 

Met nadruk dient gezegd te 
worden dat tussen de slecht
weergebieden in er ook een 
aantal goede momenten 
zitten met zon in een fel
blauwe lucht. Er is een kans 
dat het vanaf medio vol
gende week in een wat meer 
zuidelijke stroming droger 
wordt en ook voelbaar milder. 
Temperatuurplafonds tot 20 
graden zijn dan niet uit te 
sluiten.

Meer weerinfo is er op 
www.weerprimeur.nl

weerman Marc Putto 

Vorige week leek het er nog op dat we deze week een heel 
aardig weerbeeld zouden gaan krijgen met veelal droog en 
vrij zonnig weer. Hoe veranderlijk kan het weer zijn, zelfs al 
op de weerkaarten. Want vooral in het aanstaande week-
end en ook nog een aantal dagen daarna wordt het ronduit 
herfstachtig in Zandvoort en Bentveld. 

 Do. Vr. Za. Zo. 

alles is vernield. Intussen is de 
ravage hersteld en heeft hij 
ook een oplossing gevonden 
voor een kleedkamerpro
bleem. Ooit was kleedkamer 5 
in gebruik genomen voor bal
len en tassenopslag en was
ruimte. Maar dat betekende 
een oneven aantal kleedka
mers, hetgeen bij grote drukte 
op het veld niet echt handig 
was. Het opofferen van een 
in feite overbodig geworden 
scheidsrechterskamer bleek 
de oplossing, maar het bete
kende wel  het omleggen van 
leidingen, etc.

Jan Willem Groen steekt niet 
alleen de handen uit de mou
wen, maar houdt ook toezicht 
op wat anderen doen. Zo 
worden momenteel de kleed
kamers drastisch gemoder
niseerd, drie per jaar. En daar 
wil hij graag een oogje op 
houden. En ook op het nieuwe 
trapveldje in wording. “Je moet 
voortdurend bij de pinken zijn.”

Niet alleen zorginstellingen 
en hulpverleningsorganisaties 
hebben  nog altijd  vrijwilligers 
nodig, ook bij de Zandvoortse 
verenigingen zijn vrijwilligers 
zeer welkom. “De kantine
bezetting bijvoorbeeld  kost 
soms de grootste moeite”, al
dus Gouden Helper Jan Willem 
Groen. “En het onderhoud 
werd vroeger door een hele 
bouwploeg gedaan, nu maar 
door twee man. We kunnen 
best nog wel wat  handjes ge
bruiken.”

populaire merken voor ten
minste de helft van de prijs. 
En let op, ook in de grootste 
kinder(tiener)maten is er 

volop keuze! Loopt u gerust 
eens binnen op 3 oktober 
tussen 12.00 uur en 16.00 
uur bij Kinderdagverblijf 

Pippeloentje, Burgemeester 
Nawijnlaan 101 (aan de 
achterkant van het ‘Huis 
in het Kostverloren’). 
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Zondag
01.00 uur De Nacht
08.00 uur Countrytraxxx (H)
10.00 uur ZFM Jazz
12.00 uur Muziekboulevard
12.00 uur De Zomerse Zondag  van ZFM
18.00 uur Bijzonder Zandvoort
19.00 uur Zandvoortse Zaken
20.00 uur Inspiratieradio
21.00 uur Tep Zeppi
23.00 uur Het laatste Uur
Maandag
08.00 uur Zandvoort op Zaterdag (H)
11.00 uur De Watertoren
12.00 uur ZFM in de middag
18.00 uur Muziekkoerier
20.00 uur Golden ZFM
21.00 uur Knock Out FM
23.00 uur Het Laatste Uur (H)
Dinsdag
08.00 uur Zondag in Kennemerland (H)
11.00 uur De Watertoren
12.00 uur ZFM in de middag
18.00 uur Bijzonder Zandvoort
19.00 uur Zandvoortse Zaken
20.00 uur ZFM Jazz (H) 
22.00 uur Tussen Eb & Vloed
20.00 uur Gemeenteraad 
(eens per maand rechtstreeks verslag)
Woensdag
08.00 uur Vrijdagavond live (H)
10.00 uur De Watertoren
11.00 uur Inspiratieradio (H)
12.00 uur ZFM in de middag
14.00 uur De Vinyljaren
16.00 uur ZFM De Middag
18.00 uur Country tracks
20.00 uur ZFM Klassiek
22.00 uur Tussen Eb & Vloed

Donderdag
08.00 uur Goedenmorgen Zandvoort (H)
10.00 uur De Watertoren
12.00 uur ZFM in de middag
18.00 uur ZFM De Avond
20.00 uur Alternatieve FM
22.00 uur De Hoop
23.00 uur Tussen Eb & Vloed
Vrijdag
08.00 uur ZFM Jazz (H)
10.00 uur De Watertoren
12.00 uur ZFM in de middag
15.00 uur Eurobreakdown
17.00 uur Het weekend in
19.00 uur Vrijdagavond live
21.00 uur Sea It
Zaterdag
08.00 uur Toebak leeft 
10.00 uur Goedenmorgen Zandvoort
12.00 uur Muziekboulevard
14.00 uur Zandvoort op Zaterdag
17.00 uur Entertainment 4 you
19.00 uur Eurobreakdown (H)
21.00 The Groove Empire
23.00 Night Walk

Radio:	106.9
Kabel:		104.5	
Tekst	TV:		Kanaal	45
Internet:	
www.zfmzandvoort.nl	

radio + tv

Pluspunt Zandvoort
Flemingstraat 55

023. 574 03 30
www.pluspuntzandvoort.nl

Klussen voor vrouwen
Vrijdag 13:30 – 15:00 5 november – 10 december

Kooking 4 Kids
Donderdag 15:30 – 17:45 uur  11 november – 16 december
Ook in januari weer kooking 4 kids cursussen

Digitale fotobewerking voor kinderen
Vrijdag 16:00 – 17:15 uur    5 november – 10 december

Typevaardigheid voor Kinderen vanaf 8 jaar
Vrijdag 16:00 – 17:15 uur 28 januari – 29 april

Bridge voor beginners 
Maandag 20:00 – 22:30 uur 4 oktober- 13 december

Mozaïek 3D
Woensdag 6 oktober – 15 december  9:30 – 12:00 uur

Spreken in het openbaar
Maandag 19:30 – 22:00 uur 18 oktober- 13 december

Yoga Actief
Dinsdag 20:00 – 21:30 uur  5 oktober t/m 14 december

Website bouwen en onderhouden
Woensdag 20:00 - 22:00 11 november – 16 december

Houding en Conditie op muziek 55 plus
Donderdag 14:30 -15:30 uur  23 september t/m 16 december
Instromen kan nog, u krijgt dan reductie voor de lessen die u 
heeft gemist!

Intuïtief tekenen en schilderen
Woensdag 6 oktober 19:30 tot 21:30 uur

Pimp up your bike / fiets reparatie
Vrijdag 17:15 – 18:45   5 november t/m 10 december

Glas in Lood
Woensdag 19:30 – 22:00 uur   5 januari – 23 februari

Creatieve natuurlijke muurafwerking
Dinsdag 19:30 – 21:30 uur 12 oktober – 23 november

Senioren Computer cursussen
Elke dinsdag en donderdag,  datum op aanvraag

Word & Excel
Woensdag 20:00 -22:00 uur   3 november – 2 februari

Haarknippen
Volgens Iranese methode
Maandag 14 maart – 18 april 20:00 -21:30 uur

voor meer informatie en inschrijfformulieren: 
www.pluspuntzandvoort.nl

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

Marmaduke
De meest geliefde Deense 
Dog ter wereld was al 
stripheld, maar wordt nu 
ook een echte filmster! 
Deze supersized hond, 
die nooit ergens ‘past’, 
zorgt altijd voor leven in 
de brouwerij bij de fami
lie Winslow. Wanneer de 
familie besluit vanuit 
Kansas naar Californië 
te verhuizen, grijpt 
Marmaduke zijn kans 
en doet hij zich voor als 
de coolste en stoerste 
hond in het plaatselijke 
park. Hij wint het hart van het mooiste rashondje Jezebel, 
maar is dat wel echt wat hij wil? Marmaduke wordt nu 
eigenlijk pas echt volwassen en realiseert zich dat zijn in
nerlijk, en niet al zijn fratsen, hem maakt tot een Top Dog.  
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Foto Reflection, een fotostudio voor uiteenlopende wensen, is sinds twee 
jaar gevestigd aan de Zandvoortselaan. Ik ben in gesprek met eigenaresse 
Nicole Schram. Velen onder ons rijden dagelijks langs het kleine pandje, 
maar weten zij ook wat een bom aan creativiteit er achter haar deur leeft? 

door Mandy Schoorl

Naast lekker uitwaaien op het strand, zijn er meerdere 
raakvlakken met Zandvoort die deze, van oorsprong 
Aerdenhoutse, fotografe heeft. Er zijn geen twee dagen ach
ter elkaar dat zij niet in Zandvoort vertoeft. Vanuit Bentveld 
trekt de route richting Zandvoort haar veel meer dan de 
route richting Heemstede, als eerste omdat ze er geen stop
licht tegenkomt! Ten tweede omdat ze Zandvoort prettig 
vindt om boodschappen te doen en omdat ze er paard rijdt. 
Haar dochter die bij Albert Heijn werkt, is natuurlijk de ge
zelligste reden om even langs te gaan.  

In 1991 is Nicole Schram een eigen bedrijfje begonnen in het 
importeren van luiers vanuit Canada. Fotografie was toen al 
een grote hobby van haar. Op het moment dat zij de over
stap maakte van analoog naar digitaal, besloot zij om zich 
helemaal in de fotografie te storten. Na tal van opleidingen 
in deze richting, heeft zij samen met een ambitieuze plaats
genote een bedrijf opgezet. Zo’n mooie kans konden zij niet 
ongemoeid laten. Helaas heeft deze samenwerking niet 
lang geduurd. Een dierbare ontmoeting met Ramses Shaffy, 
kort na haar doorstart alleen, is misschien wel het moment 
geweest waarop ze wist dat fotografie haar roeping blijkt te 
zijn. Voor een opdracht tijdens haar opleiding belandde zij 

Deze week weer een nieuwe stelling:
Zoals u misschien hebt gehoord en gelezen gaan we vanaf volgend jaar ook meer betalen bij overtredingen. 

Het eerste dat dan bij je opkomt is om meer op de snelheid te letten maar ook andere bekeuringen gaan flink omhoog. 
Als je al omhoog zit omdat je na een avondje uit nodig naar de WC moet, dan is de verleiding natuurlijk groot 
om dat tegen een boom of muurtje te doen. Maar als oom agent even langskomt dan is dat een duur plasje. 

En als je niet gepakt wordt dan is de stankoverlast de volgende dag enorm. Daarom ook de volgende stelling:

ooit op een chique galafeest in Noordwijk. Op het moment 
dat hij ten tonele kwam, viel er een opmerkelijke stilte in de 
zaal. Ook al kende zij hem niet, zijn charisma deed vanaf dat 
moment anders besluiten. Zij was overrompeld en vereerd 
tegelijk dat zij hem mocht fotograferen. 

Haar professie is heel divers. Naast het fotograferen van 
personen, portretten, makeover fotoshoots (voornamelijk 
kinderen) en zakelijke opdrachten, houdt zij zich ook bezig 
met het geven van workshops ‘Fotografie’ en ‘Fotoshoppen’ 
en verzorgt zij kinderpartijtjes. Zie www.fotoreflection.nl 

Dromen heeft Nicole nog genoeg. Met groepen de natuur in 
willen gaan bijvoorbeeld, uiteraard met camera in de hand, 
om vast te leggen in wat voor mooie omgeving wij leven. 
En om een duidelijke boodschap mee te geven: laten we er 
voorzichtig mee zijn. 
Of een soort inloopavond houden, waarop mensen met ei
gen computer elkaar ontmoeten in de studio om met zijn 
allen, maar ieder voor zich, digitale fotoboeken te maken. 
Elkaar kunnen inspireren en motiveren. Iedereen heeft leuke 
foto’s gemaakt, maar dan, wat gebeurt daarmee? Je wilt wel, 
maar het komt er niet van. Het zijn mooie toekomstplannen. 

+ "Wat mij betreft mogen ze van Zandvoort één groot evenemententerrein maken waar andere geluidsregels gelden dan 
in Staphorst. En de klagers, die moeten gewoon ergens anders gaan wonen en hebben hier dan niks (meer) te zoeken."

+ "Zandvoort en het circuit horen al 5060 jaar bij elkaar. Als je hier komt wonen, moet je het circuit en zijn lawaai 
accepteren, het zijn maar 12 dagen per jaar."

- "Ik ben falikant tegen de uitbreiding van geluidsdagen. Dat betekent overigens niet dat ik tegen het circuit ben, 
dat hoort bij Zandvoort."

U kunt reageren via: stelling@zandvoortsecourant.nl 

‘Het aantal openbare toiletten, zoals die staan in de 'verlengde' Haltestraat
 en de Swaluëstraat, moet flink uitgebreid worden’

Vrijdag 1 oktober:
Dames opgelet! Het is vanavond Ladies Night bij Circus Zandvoort! 
En dat betekent… een gezellige avond uit met vriendinnen, lekker even 
bijkletsen, een hapje en een drankje en natuurlijk een filmpje pakken! 
Ditmaal kun je genieten van het romantische verhaal ‘Eat Pray Love’ 
met o.a. Julia Roberts. Kaarten: € 12,50 (kassa Circus Zandvoort). Na 
afloop krijg je een tasje vol verrassingen voor mee naar huis! Check 
voor meer info: www.circuszandvoort.nl

Zaterdag 2 oktober:
Het is helaas alweer over voor dit jaar, veel strandpaviljoens worden 
weer ingepakt om te overwinteren in de stalling. Ook voor Skyline is 
het zover, maar dit kunnen ze natuurlijk niet aan zich voorbij laten gaan 
zonder een gezellig feestje! Daarom dan ook het Eindfeest van Skyline! 
Vanaf 17.00 uur ben je welkom voor een drankje en kun je nog 1 keer 
Ozzie Style uit je dak gaan op de beats van huis DJ Erik!

Zondag 3 oktober:
Draai jij op verjaardagen de hele dansvloer plat? Ben je een DJ in de dop, 
maar kom je niet verder dan de zolderkamer van je oma? Dan is dit je 
kans! Fame Zandvoort biedt nieuw DJ talent de kans op een podium! 
Iedere zondag van 3 t/m 31 oktober kun je meedoen aan de DJ contest 
Zandvoort 2010. Vier zondagen lang (aanvang 20.00 uur) is er strijd 
tussen dj’s en worden zij door een professionele jury beoordeeld op hun 
kunsten. Op de vijfde zondag vindt de finale plaats! Win een vaste plek 
om te draaien in het weekend en pak die kans om door te breken! Meld 
je aan via: info@famezandvoort.nl of bel: 0624295200

M a a k  m e  G e k B e r r y
Ik heb altijd wat. Zo moet ik hockeyen, werken, komt de familie 
op bezoek, moet ik uit, met mijn vriendinnen een hapje eten 
en dan ook nog eens uitkijken naar die prins op ’t witte paard. 
En om van mijn drukke leventje een goed overzicht te hebben, 
bedacht ik een oplossing: ik kocht een BlackBerry, de nieuwste 
trend onder de mobiele telefonie. Zo kan ik via mijn telefoon 
op het internet en zodoende mijn afspraken in mijn digitale 
agenda plaatsen. Ik word er zelfs aan herinnerd wanneer en 
hoe laat ik ergens moet zijn. Daarnaast ben ik verbonden met 
al mijn vrienden via het zogeheten PING. Dan kunnen we on-
beperkt chatten met elkaar en dat is natuurlijk veel sneller en 
makkelijker dan e-mailen of sms’en…. Heerlijk, dat moet me 
toch veel rust geven wanneer alles zo simpel wordt gemaakt. 

Helaas, het tegendeel is bewezen. Ik ben werkelijk helemaal 
kapot. BlackBerry maakt me gek en of dit nu in positieve zin is, 
daar ben ik nog niet helemaal achter. Naast hockeyen, werken, 
familie bezoeken, uitgaan en etentjes, ben ik nu ook nog eens 
24 uur per dag bereikbaar, voor werk en voor vrienden. Dus dat 
betekent zo’n 40 mailtjes, 10 sms’jes en 8 PING-gesprekken per 
dag (wat gemiddeld een half uur per gesprek in beslag neemt). 
Hyves berichten checken, veranderingen op alle facebook pa-
gina’s van m’n vrienden in de gaten houden en natuurlijk msn-
en met degenen die nog geen BlackBerry hebben. O ja en dan 
bel ik ook nog weleens. Deze telefoon kan werkelijk alles. Mooie 
mannen spotten hoef ik niet meer, want ik ga nu samen met 
mijn BlackBerry door het leven, tijd voor iets anders heb ik 
eigenlijk niet. Nou ja, in ieder geval kan ik wel iedereen op de 
hoogte houden van ons samenzijn, dat scheelt.

Column

Van hobbyfotografe 
tot eigenaresse fotostudio

Stelling afgelopen week
‘Het is goed dat de geluidsdagen vanaf volgend jaar worden uitgebreid’

Uitslag: 60% is het ermee eens en 40% is het oneens.

Hierbij een  greep uit de reacties:

Get Out!

Nicole Schram



18

Al 80 jaar Dierendag
De eerste Dierendag was op 4 oktober 1930. Dierendag is ingesteld als wereld-thema-
dag om mensen bewust te maken van het idee dat dieren rechten hebben en beschermd 
moeten worden. Dieren die op deze dag wel een beetje extra aandacht verdienen zijn te 
vinden in het dierenasiel in Zandvoort. 

In het kader van Dierendag is er op zondag 3 oktober van 11.00 tot 15.00 uur een open 
dag. Hier kunt u niet alleen kennis maken met alle leuke dieren die op een nieuw baasje 
wachten maar er zijn ook diverse demonstraties. In het asiel in Zandvoort zitten op het 
moment zo’n 40 katten, 15 honden en 10 konijnen. Graag stellen wij vast enkele aan u voor:

Dit is Karel, een lieve en aanhankelijke kater van on
geveer 8 jaar. Hij zit al weer een tijdje in het asiel en is 
het nu zat. Hij wil heel graag een plek voor zichzelf, het 
liefst een huis waar hij lekker naar buiten kan en waar 
hij regelmatig aandacht krijgt. Karel past prima bij een 
gezin met wat oudere kinderen. 

Pinto is een jong konijntje met een lief en mak
kelijk karakter. Hij is niet zo gewend aan aandacht 
dus dat moet langzaam worden opgebouwd. Het 
liefst speelt Pinto lekker buiten. Een hok delen met 
een ander konijn zou wel erg gezellig zijn.

Shinta is drie jaar jong, speels, erg lief en zit vol 
energie. Ze houdt van wandelen, rennen, aandacht 
en eten. Ze kan soms een beetje dominant zijn dus 
een consequente baas is een must! Ze kent de basis
commando’s prima en is erg slim, dus ze zal met de 
juiste baas snel veel bijleren. Buitenshuis gaat ze met 
de meeste honden goed om, binnen is het een ander 
verhaal. Shinta zoekt daarom een huis voor haar alleen, 
dus zonder katten en andere honden. Een gezin met 
wat oudere kinderen zou voor haar prima zijn. 

Kom snel eens naar ze kijken! Dierentehuis Kennemerland, Keesomstraat 5, is maandag 
t/m zaterdag geopend van 11.00 tot 16.00 uur. 

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.

Beste mede-Zandvoorters,

Ondanks dat de wethouder aangegeven heeft dat hij niet meer wil praten over het parkeren in buur-
ten, maar parkeren in Zandvoort, wil ik heel graag, globaal, de gevolgen voor u aangeven. Aangezien 
de meeste mensen ervaren dat zij in een Zandvoortse buurt wonen doe ik dat voor de duidelijkheid 
liever op die manier. Onder het mom van het oplossen van parkeerdruk wordt er een hoop zand in de 
ogen gestrooid.

Iedere inwoner van Zandvoort kan straks, voor ongeveer € 70, een vergunning kopen om her en der 
gratis te parkeren, waar men nu ook gratis mag parkeren. Echter heel wat mensen moeten zo een 
vergunning kopen, aangezien zij anders niet meer in hun eigen buurt, laat staan hun eigen straat, 
mogen parkeren. Iets wat nu wel mag. De Vogelenbuurt, Oud Noord, Park Duinwijk, Koninginnebuurt, 
Oostbuurt, Zandvoortselaan en het Tranendal vallen hieronder. Een vergunning van € 70 voor iets 
wat je nu gratis hebt.

Andere buurten zoals de Zeestraat, Hogeweg en Stationsgebied betalen nu voor een vergunning, maar 
het aantal parkeerplekken wordt straks fors verminderd, door het verbieden van vergunningparkeren 
in fiscaalgebied. De parkeerdruk in omliggende straten, die al niet gering is, zal hierdoor absoluut 
toenemen. Dat toenemen geldt ook voor de Zeeliedenbuurt en omgeving van het Schelpenplein. Door 
vrijwel de gehele kaart van Zandvoort ‘paars’ te kleuren lijkt het of er meer parkeergelegenheid komt, 
maar het aantal parkeerplaatsen wordt eerder minder, door de beperking n.a.v. het fiscaal parkeren. 
Het lijkt mij de bedoeling dat verandering vooruitgang inhoudt. Ik zie niet in door wie er in deze nota 
vooruitgang geboekt wordt. Volgens mij zeker niet door de inwoners van Zandvoort. Ik begrijp dat 
er iets moet veranderen, maar om deze nota zo in te voeren is wel erg kort door de ‘Tarzanbocht’. 

Marc Versteege

Is men gek geworden?

Volgende week wordt een pachtverlaging CPZ (Circuit Park Zandvoort) in de raad behandeld.

Nu het circuit zeven extra UBO-dagen heeft gekregen zou het opleggen van een hogere pacht 
gerechtvaardigd zijn. UBO-dagen zijn dagen waarbij uitzonderlijk veel geluid geproduceerd mag 
worden, die de mogelijkheid bieden tot meer extra grote races, maar ook bijvoorbeeld grootschalige 
muziekevenementen. Echter, B&W stellen een lagere i.p.v. een hogere pacht voor.

Merkwaardige punten zijn:
1. Een grondwaarde die de afgelopen 10 jaar in waarde is verminderd. 
2. de erfpacht "kan" (in plaats van "moet") elke 10 jaar op verzoek van één van de partijen 
herzien worden. 
3. Erfpacht wordt de eerste 5 jaar niet geïndexeerd 
4. Na realisatie van een hotel “of ander gerelateerde ontwikkelingen” wordt de erfpacht nog 
eens 10 jaar niet geïndexeerd. 
5. De erfpacht wordt voortdurend 

Het geheel mag de Zandvoortse bevolking kosten: op termijn: € 535.000,- , 
na realisatie punt3: plm. € 450.000 en na realisatie punt4 nog eens: plm. € 450.000,-.  
In totaal: ongeveer 1,5 miljoen euro!!! 

Wie profiteert? Of worden hiermee verliezen van het circuit door de burger betaald?
Juist in deze tijd dient de gemeente Zandvoort te letten op inkomsten en uitgaven en niet 
ten koste van de burgers voor Sint Nicolaas te spelen.

Gedetailleerde gegevens zijn te vinden op site: Natuurlijkzandvoort.nl.

Stichting Geluidhinder Zandvoort

Kledingbeurs Duintjesveld
Op donderdag 7 en vrijdag 8 oktober organiseert de Zandvoortsche Hockey Club (ZHC) 
weer de halfjaarlijkse kledingbeurs. In het najaar is dat voor modieuze (gedragen) winter 
dames- en kinderkleding in het clubhuis op het Duintjesveld. 

De kleding kan woensdag
avond 6 oktober tussen 
20.30 en 21.30 uur en don
derdag van 9.00 tot 14.00 
uur ingebracht worden, in 
dozen en/of zakken voorzien 
van naam. Uiteraard dient 
deze kleding schoon en 
zonder vlekken en/of gaten 

te zijn. Er mogen maximaal 
35 stuks per klant ingeleverd 
worden. De inbreng/in
schrijfkosten bedragen € 2.

De verkoop vindt plaats don
derdagavond tussen 19.30 
en 21.30 uur en vrijdagoch
tend tussen 9.00 tot 10.30 

uur. Van de opbrengst komt 
30% ten goede aan de ZHC, 
de rest is voor de inbreng(st)
er. Afrekenen en ophalen van 
de niet verkochte kleding is 
op vrijdag aan het eind van 
de middag. Iedereen is voor 
zowel de inbreng als de ver
koop van harte welkom.
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De winterkoning heeft het heel zwaar in de winter. De 
blinde vink werd vroeger als lokaas voor vinkenvangers 
gebruikt; gebakken vinkjes waren een geliefde 19e eeuwse 
snack. En de vrouwelijke zwartkop heeft een bruin kopje. 
Zomaar drie losse flodders uit de lezing van Johan Stuart 
van Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland, afgelopen don-
derdagavond in de bibliotheek.

Het gaat fantastisch met de paddenstoelen in ons land. Er zijn al een slordige 4000 soor-
ten, en elke maand komen er zeven nieuwe soorten bij! Ook in de Amsterdamse Waterlei-
dingduinen zijn ze volop te vinden. 

Boeiende lezing in de bibliotheek 
over vogels in onze regio

Paddenstoelen schieten 
als paddenstoelen uit de grond!

Aanbod voor 65-plussers

“De mens krijgt de vogels die hij verdient”

De Vogelwerkgroepen maken 
onderdeel uit van Landschap 
NoordHolland, waar Johan 
Stuart al meer dan 20 jaar 
werkzaam is als voorlichter. 
Zijn kennis van de natuur is 
fenomenaal: hij schudt alle 
details over de meer dan 300 
(!) vogelsoorten die in Zuid
Kennemerland voorkomen zo 
uit zijn mouw.

Er waren zo’n 30 mensen op de 
lezing afgekomen, het meren
deel 50plussers. Ze luisterden 
geboeid naar de verhalen van 
Stuart, die een hele reeks vo
gelsoorten de revue liet pas
seren, geïllustreerd met foto’s 
en geluidsopnamen. Voor mij 
als leek was het moeilijk de 
vogelgeluiden van elkaar te 
onderscheiden, ondanks de 
handige omschrijvingen die 
Stuart erbij gaf, zoals de pim
pelmees die klinkt als een mo
bieltje, de tjiftjaf die zijn eigen 

Paddenstoelen zijn schimmels, 
dacht ik altijd. Maar het ligt 
iets genuanceerder: een pad
denstoel is het vruchtlichaam 
van een zwam of schimmel. 
Paddenstoelen hebben iets 
sprookjesachtigs over zich. We 
kennen allemaal het liedje van 
Kabouter Spillebeen, en in tal 
van sprookjes en kinderverha
len komt de paddenstoel (toen 
nog paddestoel) voor. Maar 
we kennen ze ook als voedsel 
(Champignons! Cantharellen! 
Truffels!) en als drugs (de 
paddo’s). Maar bovenal zijn ze 
symbool van de herfst, hoewel 
ze ook in andere seizoenen 
voorkomen. Deze herfst is de 
explosie aan paddenstoelen 
enorm. We hebben er een paar 
uitgelicht…

De Aardster

Een echte duinbewoner; er 
zijn maar liefst 19 verschil
lende soorten. Als ze rijp zijn, 
springen ze open en buigen de 
slippen zich als een ster naar 
buiten, waarbij het binnenste 
– de sporenmassa – zichtbaar 
wordt. Het heeft bijna iets 
erotisch.

De Vliegenzwam

De archetypische paddenstoel 
zoals kinderen hem tekenen: 
rood met witte stippen. Die 

Op 1 oktober is het de Dag 
van de Ouderen, en daar 
om geeft bibliotheek Duin

naam roept en het treurige 
liedje van de fitis. 

Lepelaars bij IKEA
Stuart nam stelselmatig door 
welke soorten de afgelopen ja
ren uit de duinen verdwenen 
(zoals de griel, meeuw, kuif
leeuwerik en grauwe klauwer) 
of sterk in aantal afgenomen 
zijn (tapuit, paapje, patrijs, 
fazant, tortelduif, koekoek). 
“Daar kan je heel dramatisch 
over doen”, zei hij, “maar dat 
hoeft niet: de natuur is een 
dynamisch gebeuren.” Waarna 

stippen zijn stukjes overblijfsel 
van een vlies waarin de pad
denstoel zat voordat hij uit 
de grond barstte. Bij de eerste 
de beste regenbui spoelen de 
witte stippen eraf. Het rode 
vlies is giftig, en werd vroeger 
gebruikt als vliegendodend 
middel: vandaar vliegenzwam.

De Parelstuifzwam

De parelstuifzwam, zo staat 
in de encyclopedie, heeft de 
vorm van een omgekeerde 
peer. Dan denk ik: jongens, 
het zit anders: de peer heeft de 
vorm van een omgekeerde pa
relstuifzwam. Als ze jong zijn, 
zijn ze eetbaar – ze ruiken dan 
naar radijs en smaken zacht.

Bundelcollybia

Deze paddenstoeltjes komen 
altijd voor in grote bundels, 
“vaak in heksenkringen op 
grof strooisel van loof en 
naaldbomen”.  Ze zijn leuk, hè! 

Stobbezwammetje

De hoed van deze paddenstoel 
is eetbaar, en smaakt bitter 
radijsachtig. “De soort kan 

er een reeks soorten volgde 
die het juist heel goed doen 
momenteel. De nachtegaal, 
de aalscholver, de havik en de 
kauw bijvoorbeeld. Die laatste 
is niet populair bij mensen, 
terwijl het briljante beest
jes zijn. Misschien juist wel 
daarom. “De mens krijgt de 
vogels die hij verdient”, merkte 
Stuart droogjes op. Tot besluit 
maakte hij een uitstapje naar 
de Waarderpolder: bovenop de 
KPNtoren nestelt al vijf jaar 
een paartje slechtvalken; hun 
kinderen hebben zich geves
tigd op even hoge gebouwen 
rond Amsterdam. Het is de 
snelste vogel in ons land: 300 
km per uur haaltie! Ook bij
zonder is dat er tussen IKEA en 
De Zoete Inval een stukje bos 
is waar afgelopen voorjaar 19 
lepelaarparen nestelden!   

In 2011 bestaat de Vogel werk
groep 60 jaar, en hun grote ju
bileumproject wordt de huis
mus, die helaas van 2 miljoen 
naar 800.000 exemplaren 
is teruggevallen, vooral door 
het gebrek aan nestplekken. 
Stuart: “Schuttingen zijn de 
doodssteek voor ze; in hagen 
voelen ze zich behaaglijk!” Kijk 
voor meer informatie op www.
vwgzkl.nl

makkelijk verwisseld worden 
met de giftige gewone zwa
velkop”, zegt de encyclope
die. Lekker is dat. Misschien 
dat de Duitsers hem daarom 
Gemeines Stockswämmchen 
noemen?

Elfenbankje

Padden op een stoel, elfen op 
een bankje: het bos wemelt 
van de zitmeubelen. Het elfen
bankje komt het hele jaar voor, 
en “de sporen hebben de vorm 
van een knakworstje”, lees ik. 
Ze zijn gek op vergelijkingen 
in de natuur. De Engelsen noe
men de elfenbankjes “turkey 
tails”, kalkoenenstaarten. Ik 
bedoel maar!

Groene Knolamaniet

De dodelijkste paddenstoel 
van Nederland, die dan ook 
de bijnaam ‘death angel’ heeft 
gekregen. 30 gram kan al do
delijk zijn; eerst begeeft de 
lever het en dan de nieren. Je 
krijgt pas na 8 tot 12 uur buik
krampen, braakneigingen en 
diarree, en dan is het al te laat 
om je maag leeg te pompen. 
15% sterft na maximaal 10 
dagen, degenen die het over
leven worden nooit meer de 
oude. Afblijven dus!

Aalscholvers in de Amsterdamse Waterleidingduinen 
| Foto: Jolanda Meier-Koning

ZandvoortPlus
door Edwin Gitsels

rand korting aan nieuwe 
leden van boven de 65 jaar. 
Een lidmaatschap is dan 

geen € 21,50 maar € 15. 
Het aanbod is geldig t/m 
10 oktober.

Johan Stuart is voorlichter bij Landschap Noord-Holland
| Foto: Landschap Noord-Holland
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Gemeentelijke publicatie week 39- 2010

Vergadering college 
De besluitenlijst van de collegevergadering van 38 en de 
verdere in week 38 door het college genomen besluiten zijn 
in week 39 vastgesteld. De besluitenlijst is in te zien bij de 
Centrale Balie en op de website. 

Begrotingswijzigingen
Op grond van artikel 192, tweede lid, van de Gemeentewet 
liggen de begrotingswijzigingen van de agendapunten die op 
5 oktober 2010 aan de gemeenteraad ter vaststelling worden 
voorgelegd en die financiële consequenties tot gevolg heb-
ben, vanaf heden tot en met 5 oktober 2010 ter inzage bij de 
balie van het gemeentehuis. 

Publicatie inwerkingtreding
brandbeveiligingsverordening 2010
In de vergadering van 7 september 2010 heeft de gemeen-
teraad van Zandvoort - met het oog op het vervallen van de 
Brandweerwet 1985 en de introductie van de Wet veiligheids-
regio - de brandbeveiligingsverordening 2010 vastgesteld. De 
Brandbeveiligingsverordening, die gebaseerd is op de Wet 
veiligheidsregio’s, zal tegelijk met de inwerkingtreding van de 
Wet veiligheidsregio’s op 1 oktober 2010 van kracht worden. 
De verordening ligt met ingang van 30 september 2010 voor 
een periode van vier weken ter inzage bij de Centrale Balie in 
het Raadhuis van de gemeente Zandvoort.

Bouwverordening Gemeente Zandvoort 2010
In de vergadering van 7 september 2010 heeft de gemeente-
raad van Zandvoort de “bouwverordening gemeente Zand-
voort 2010” met bijbehorende toelichting vastgesteld. De 
wijzigingen ten opzichte van de “bouwverordening gemeente 
Zandvoort 2009” zijn gebaseerd op de dertiende serie wijzi-
gingen van de modelbouwverordening van de Vereniging 
van Nederlandse gemeenten. Deze serie wijzigingen is nodig 
in verband met de inwerkingtreding van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en de daarop gebaseerde 
uitvoeringsregelingen. In de verordening is is bepaald dat 
deze in werking treedt op het tijdstip waarop de Wabo in 
werking treedt. Naar alle waarschijnlijkheid is dat tijdstip 1 
oktober 2010. De verordening ligt met ingang van 30 septem-
ber 2010 voor een periode van vier weken ter inzage bij de 
Centrale Balie in het Raadhuis van de gemeente Zandvoort. 

Informatieavond hernummering ivm wegvallen van 
de schuine streep (“/”) uit het huisnummer
De gemeente Zandvoort is aangesloten op de landelijke 
basisregistratie adressen en gebouwen. Door de invoering 
van de wet BAG en de eisen die daarin gesteld worden aan 
de adressering verdwijnt de schuine streep (“/”) uit het 
huisnummer. Bijvoorbeeld huisnummer 12/1 wordt 12 1. Dit 
leidt tot onduidelijkheid voor onder meer bewoners, post-
bezorging en hulpdiensten. Met in geval van een calamiteit 
mogelijk ernstige gevolgen. In die gevallen waarbij het weg-
vallen van de schuine streep leidt tot genoemde onduidelijk-

raadvergadering wordt tussen 20.00 uur en 22.00 uur live 
uitgezonden door ZFM (kabel FM 104.5, ether FM 106,9) en 
op internet via de gemeentelijke website.

Commissie Projecten en Thema’s
De Commissie Projecten en Thema’s vergadert op 6 oktober 
vanaf 20.00 uur in de raadzaal. De deuren gaan om 19.30 uur 
open. De entree vindt u aan het Raadhuisplein. Op de agenda 
staat:
- Opening 
- Vaststellen agenda 
- Besluitenlijst van 8 september 2010 
- Vaste agendapunten Alleen indien aan de orde of vooraf 
ingebracht: 
a. Inbreng van derden
b. Informatie college/burgemeester.
c. Informatie projecten
d. Stand van zaken I&A 
e. VNG onderwerpen 
- Kennismaking met beoogd beeldkwaliteitteam Midden-
boulevard
- Rondvraag 
- Sluiting

De agenda kan na het verschijnen van deze krant nog gewijzigd 
zijn. De meest recente agenda vindt u op de website.

In deze commissie kunnen burgers het woord voeren. Dit kan 
zowel over onderwerpen op de agenda als over een eigen on-
derwerp. Degene die over een eigen onderwerp wil spreken, 
moet dit schriftelijk aanmelden. Dit kan ook per e-mail. De 
aanmelding moet uiterlijk maandagochtend om 10.00 uur bin-
nen zijn voor een vergadering die de woensdagavond daarop 
wordt gehouden. De aanmelding kunt u zenden aan Gemeente 
Zandvoort, t.a.v. de griffie, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort of 
per mail: griffie@zandvoort.nl. Afgeven aan de balie van het 
raadhuis kan ook. Op de aanmelding moet staan: naam, adres, 
telefoonnummer en het onderwerp met een toelichting op 
een aparte bijlage. Deze toelichting mag niet te uitgebreid zijn 
en liefst worden afgesloten met een concrete vraag, oproep 
of iets dergelijks. Naast deze regel gelden extra regels. Deze 
zijn te lezen op www.zandvoort.nl (Bestuur > Raadscommis-
sies > Inbreng en meepraten) of op te vragen bij de griffie. 
De commissievergadering is op internet live te volgen via de 
gemeentelijke website.

Klein Chemisch Afval 
Op zaterdag 2 oktober haalt de ecocar van Sita weer Klein 
Chemisch Afval op. Schema: Dirk v.d. Broek 9.00-10.00 uur, 
Vomar 10.10-11.00 uur, Tolweg 11.10-12.00 uur

Schoonmaak GFT-containers
Van 4 oktober t/m 8 oktober worden de GFT-rolemmers 
schoongemaakt. Dit gebeurt op dezelfde dag als het legen 
van uw rolemmer. Laat uw rolemmer na het legen staan 
totdat de schoonmaakploeg geweest is. Let op: Dit kan ook 
na 17.30 uur zijn. 

heid wordt de bestaande nummeraanduiding gewijzigd. 
Overlast voor betrokkenen beperken we natuurlijk zoveel 
als mogelijk. Voor alle betrokkenen organiseren wij daarom 
een informatieavond. Deze informatieavond vindt plaats in 
de raadszaal van het gemeentehuis op maandag 18 oktober 
2010 vanaf 20.00 uur. De betrokken bewoners ontvangen 
een informatiebrief.

Onttrekking aan de openbaarheid ingevolge 
de Wegenwet
Het college van Burgemeester en Wethouders van Zandvoort 
maakt bekend, dat met ingang van 1 oktober 2010 ter visie ligt 
het besluit  van de gemeenteraad d.d. 7 september 2010 tot 
onttrekking aan de openbaarheid ingevolge de Wegenwet.
De onttrekking aan de openbaarheid heeft betrekking op een 
gedeelte van de Cornelis Slegersstraat en de Louis Davids-
straat (ter hoogte van het Postkantoor). Het besluit met de 
bijbehorende tekening waarop de aan de openbaarheid  te 
onttrekken weggedeelten zijn aangegeven liggen tijdens de 
openingstijden vanaf 1 oktober 2010 gedurende zes weken 
voor belanghebbenden ter inzage bij de centrale balie op het 
raadhuis, Swaluëstraat 2 te Zandvoort.
Degene, die tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad heeft 
ingediend kunnen gedurende de termijn van de tervisieleg-
ging op grond van artikel 6.13 Algemene wet bestuursrecht 
een beroepschrift indienen bij de sector Bestuursrecht van de 
Rechtbank, Postbus 1621 2003 BR Haarlem. Het beroepschrift 
dient te worden vergezeld met het bij de gemeenteraad in-
gediende brief met zienswijzen

Raadvergadering 
De gemeenteraad vergadert dinsdag 5 oktober 2010. Op de 
agenda staat:
-  Opening
-  Loting
- Ingekomen stukken en mededelingen
- Vaststellen agenda
- Vaststellen notulen 7 september 2010
- Hamerstukken:
a. Verordening naamgeving en nummering 2010
b. Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Kenne-
merland 
- Ontwikkelstrategie Middenboulevard e.a. 
- Beleidsplan Veiligheidsregio Kennemerland 2010-2013 
- Wijzigingen erfpachtvoorwaarden Circuit 
- Verwerving gronden Kostverlorenstraat voor aanleg rotonde 
- Vergaderrooster 2011
- Sluiting

De vergadering begint om 20.00 uur in de raadzaal. De entree 
vindt u aan het Raadhuisplein. De deuren gaan om 19.30 uur 
open. De agenda kan na sluiting van deze krant nog wijzigen. 
U vindt de meest recente agenda op de website. Van de de-
finitieve agenda zijn tijdens de vergadering ook exemplaren 
beschikbaar. Agenda, raadsvoorstellen en conceptbesluiten 
liggen tijdens openingstijden ter inzage bij de Centrale Balie 
en zijn tevens tegen betaling algemeen beschikbaar. De 
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Ingekomen vergunningenaanvragen
Bouw-, sloop- en reclameaanvragen
Zandvoort:
- Tollensstraat 67, plaatsen toiletruimte, ingekomen 20 sep-
tember 2010, 2010-202Rv. 
- Boulevard Paulus Loot, bij paal 67, geheel oprichten van 
een nieuw permanent paviljoen, ingekomen 22 september 
2010, 2010-204Rv 

Let op. De hierboven genoemde aangevraagde vergunningen 
liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt deze inzien 
tijdens openingstijden. Deze publicatie betekent niet dat 
u uw zienswijze over deze aangevraagde bouwplannen 
kenbaar kunt maken. Slechts indien voor deze bouwplannen 
vrijstelling van het bestemmingsplan of bouwverordening 
kan worden verleend, kan tegen ons voornemen daartoe een 
zienswijze kenbaar worden gemaakt. Een voornemen tot het 
verlenen van vrijstelling wordt afzonderlijk gepubliceerd. 
Deze publicatie betekent ook niet dat u een bezwaarschrift 
kunt indienen. Mocht de vergunning of vrijstelling worden 
verleend dan zal dit worden gepubliceerd en pas dan kunnen 
belanghebbenden bezwaar indienen.

Verzonden besluiten
Bouw-, sloop- en reclamevergunningen
Zandvoort:
-Weimarweg 6, gedeeltelijk vergroten woning en tuinhuis, 
verzonden 20 september 2010, 2010-162Rv.
- Oranjestraat 4 t/m 10, vergroten van de entree en gedeel-

telijk dichtzetten gevel, verzonden 22 september 2010, 2010-
115Rv.
- Prof. Zeemanstraat 61, vergroten en verhogen van een ga-
rage, verzonden 23 september 2010, 2010-188Lv.

Bezwaarschriften
De hierboven genoemde verleende vergunningen/ genomen 
besluiten liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt ze 
inzien tijdens openingstijden. Belanghebbenden kunnen ge-
durende een termijn van zes weken na bekendmaking een 
gemotiveerd bezwaarschrift indienen. De datum van bekend-
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Centraal telefoonnummer 
Alle afdelingen zijn bereikbaar via (023) 574 01 00, maandag t/m 
donderdag 8.30 – 17.00 uur en vrijdag 8.30 - 16.00 uur. 

Melding of klacht? 
Bel met de Centrale Meldlijn (023) 574 02 00, óf vul op de  
website het digitale formulier in óf stuur een brief naar de 
klachtencoördinator. 

Openingstijden Centrale Balie 
Maandag t/m woensdag:  08.30  -  16.00 uur 
Donderdag:  08.30  -  20.00 uur 
Vrijdag:  08.30  -  12.30 uur 
Tijdens de donderdagavondopenstelling kunt u maar voor 
een beperkt aantal zaken terecht: paspoorten en rijbewij-
zen e.d. 

Openingstijden begraafplaats 
De algemene begraafplaats en dierenbegraafplaats aan de 

Tollensstraat zijn dagelijks open tussen 08.00 - 18.00 uur. 

Collegelid spreken? 
Een afspraak maken met een collegelid doet u via het 
centrale telefoonnummer. Daarbij geeft u aan waarover 
u het collegelid wilt spreken. 
Het kan zijn dat u eerst naar een vakafdeling verwezen 
wordt. 

Vragen over een bouwplan? 
Voor vragen over concrete of gewenste bouwplannen 
is de werkeenheid Vergunningverlening op werkdagen 
telefonisch bereikbaar tussen 08.30 en 16.00 uur. 

Op zoek naar werk of aanbieden  
van vacature? 
Werkgevers en werkzoekers maken gebruik van 
www.werkeninzandvoort.com. 
Voor het vinden of aanbieden van banen in Zandvoort. 

making is de verzenddatum van de vergunning. Indien het 
geen vergunning betreft is dit de publicatiedatum. U richt uw 
bezwaarschrift met vermelding van “bezwaar” in de rechter-
bovenhoek van uw brief aan het college van Burgemeester 
en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort. Het bezwaar 
schorst in beginsel niet de werking van het besluit waartegen 
het is gericht. In geval van spoed kunt u een verzoek om een 
voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter 
van de Rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, Postbus 1621 
2003 BR Haarlem. Een dergelijk verzoek dient vergezeld te gaan 
van een afschrift van het bezwaarschrift.

Pony rijden/verzorgen is een van de mogelijkheden

Jeugd Vakantie Sportweek op herhaling
In de herfstvakantie is het weer zover. Dan vindt voor de tweede maal de Jeugd Vakantie 
Sportweek plaats in Zandvoort. Tijdens deze week organiseren Sportservice Heemstede-
Zandvoort en de gemeente Zandvoort in samenwerking met verschillende Zandvoortse 
verenigingen en andere sportaanbieders elke dag leuke sportcursussen.  Kinderen tussen 
de 6 en 12 jaar kunnen zich hier vanaf nu voor inschrijven.

Het aanbod tijdens de 
Jeugd Vakantie Sportweek 
bestaat uit maarliefst 13 
sportcursussen. Voor een  
ieder is er wat wils! De ac
tiviteiten vinden verspreid 
door Zandvoort plaats. De 
Jeugd Vakantie Sportweek 
is een uitgelezen mogelijk
heid om kennis te maken 
met sporten die je normaal 
gesproken niet zo snel zult 
doen. Zo kun je bijvoorbeeld 
inschrijven voor golf of ul

timate frisbee/frisbee golf! 
Een echte straatvoetballer 
leert je in de voetbalkooi 
van Zandvoort de nieuw
ste trucjes. Profwielrenner 
Sebastian Langeveld van 
de Rabobank wielerploeg 
verzorgt een gastles tijdens 
de cursus mountainbiken 
op het nieuwe parcours 
rondom het circuit. Erg po
pulair is altijd de middag 
ponyrijden/verzorgen. Wie 
nog meer actie wil, kan zich 

opgeven voor het kickboksen 
of het schermen. Het tafel
tennis viel vorig jaar erg in 
de smaak bij de deelnemers 
en is dus ook dit jaar weer 
te doen! Een van de vele 
nieuwe spectaculaire acti
viteiten is het rope skipping 
(touwtjespringen). Hiermee 
train je kracht, acrobatiek en 
uithoudingsvermogen. Wie 
meer van dansen houdt kan 
meedoen aan streetdance 
of capoeira. Wil je graag 

het strand en het water 
op? Dan kun je je opgeven 
voor de cursus ‘Redder in 3 
dagen’ van de Zandvoortse 
Reddingsbrigade. 

Spectaculaire afsluiting
Op de laatste dag van de 
Jeugd Vakantie Sportweek (31 
oktober) wordt een groot, gra
tis  straattennisevenement 
georganiseerd. De KNLTB zal 
op het Burgemeester Van 
Fememaplein een aantal ten
nisvelden neerleggen. Naast 
de normale tennisoefenin
gen die je hier kunt doen is 
er een ‘freestyle tennis’ pro
gramma, waarbij alles draait 
om tricks & trucs en wie de 
coolste move heeft!

Informatie over 
de cursussen
De Jeugd Vakantie Sport
week vindt plaats in de 
herfstvakantie, van zater
dag 23 tot zondag 31 okto
ber. De meeste cursussen 
zijn verdeeld over meer

dere dagen. Deelname kost  
€ 5 per cursus. Bekijk het acti
viteitenprogramma op www.
sportserviceheemstedezand
voort.nl (klik op de banner 
Jeugd Vakantie Sportweek). 
Inschrijven kan ook via deze 
website. 
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Een teleurgestelde Marvin Martina (r)

Stijlvol sprongschot van Romena Daniëls

Pak op de broek voor Lions heren

Mooie zege handbalsters

Dames Lions winnen eerste wedstrijd

Sterker Zandvoort Noord 
wint met klein verschilAfgelopen zaterdag hebben de heren van The Lions een pak 

op de broek gekregen van mede-promovendus SVU. Vorig 
jaar was er een felle strijd tussen onze plaatsgenoten en 
SVU om het kampioenschap in de Rayon 3e klasse, die uit-
eindelijk door Lions werd gewonnen. In combinatie met ar-
biters die (te) veel toelieten, zouden de gemoederen deze 
keer hoog oplopen.

De handbalasters van ZSC hebben zondag een fraaie over-
winning geboekt tegen het bezoekende RKDES. Zandvoort 
was op oorlogssterkte en dat scheelt een slok op een borrel. 
Na afloop stopte het scorebord pas bij 19-6. 

De dames van The Lions zijn het nieuwe seizoen met een 
mooie overwinning gestart. Onder leiding van de nieuwe 
coach Dave Kroder werden de dames van het Amsterdamse 
SVU Basketbal met 59-51 aan de zegekar gebonden.

Ooit had Zandvoort Noord een team dat in de tweede klasse 
speelde. Dat team, dat bestond uit onder meer Robin Luiten, 
Rob Smits, Arthur Paap en Alex Verhoeven, kon het tegen-
standers behoorlijk lastig maken. Nu is Zandvoort Noord 
terug in diezelfde tweede klasse maar bestaat uit het bijna 
alle ZSC’04 spelers van het afgelopen jaar.

Dankzij de uitwedstrijd van 
vorige week, was Lions als 
team gewaarschuwd dat ze 
direct vanaf het begin scherp 
moesten zijn. Dit lukte niet 
helemaal, maar ze toonden 
wel vechtlust en bleven 
hiermee in de wedstrijd na 
een moeizame eerste kwart. 
“Het is dat onze aanval weg 
was in het tweede kwart, we 
scoorden als team slechts 12 
punten, anders had er een 
andere ruststand op het 
bord gestaan”, aldus Robert 
ten Pierik. De ruststand was 
dan ook 3043 in het voor
deel van SVU.

De snelheid, het handelsmerk 
van de Zandvoortse dames, 
was weer helemaal terug 
ten opzichte van vorige week 
en dat hebben de dames uit 
Kudelstaart geweten ook. 
De ene na de andere break 
out kregen ze om de oren 
en het is dat het vizier aan 
Zandvoortse kant vaak niet 
op scherp stond, anders was 
er een monsterscore uit de 
bus gekomen. Tel daarbij op 
de topvorm van doelvrouw 
Angela Schilpzand waar

Vooral de start was goed. 
Direct werd er een klein 
gaatje geslagen dat de hele 
wedstrijd bleef bestaan. De 
Zandvoortse aanval was 
weer als vanouds en on
der de borden waren veel 

Zandvoort Noord speelde af
gelopen vrijdagavond een goe
de wedstrijd, maar had veel 
kansen nodig. Daarbij werkte 
tegenstander DSS uit Haar
lem niet echt mee. Nigel Berg, 
die tot vorige week donderdag 
nog ziek was, speelde gewoon 
alsof er niets aan de hand was. 
Hij was verantwoordelijk voor 
de eerste treffer. Pas laat maak
te Bas Lem mens, ondanks niet 
vastzittende veters, er 20 van. 
Daarmee poetste Zandvoort 

Het derde kwart kregen de 
gastheren meer grip op het 
spel dat gaandeweg van bei
de kanten harder en harder 
werd. Halverwege het derde 
kwart escaleerde de situ
atie toen spelverdeler Paul 
Wessels door middel van een 
rugbyactie vastgepakt werd 
door zijn directe tegenstan
der. Met de tussenkomst van 
een aantal teamgenoten aan 
beide kanten werd de boel 
gesust. Na de schermutse
ling begon Lions aan een op
mars onder aanvoering van 
Ron van der Meij die onder 
het bord niet af te stoppen 

door het zonneklaar is hoe 
Zandvoort aan deze mooie 
overwinning is gekomen. 
Vaak startte de break out bij 
Schilpzand die met precisie 
haar snelle medespeelsters 
als Romena Daniëls, Daphina 
van Rhee en Laura Koning 
wist te bereiken. Maar ook 
de Zandvoortse verdediging, 
met een sterke Lucia van der 
Drift in het midden, stond 
haar mannetje en zorgde 
voor veel balverlies aan de 
kant van RKDES.

basketbal - heren

handbal

basketbal - dames

zaalvoetbal 

was. Halverwege het vierde 
kwart was de achterstand 
nog maar 4 punten en aan
gezien Lions in een ‘flow’ zat 
leek het op een overwin
ning af te stevenen. Echter 
kreeg dezelfde Van der Meij 
een wel heel makkelijk ge
geven technische fout met 
als gevolg niet nog maar 2 
punten achter maar een gat 
van 6 punten. De frustraties 
liepen aan Lionskant hoog 
op, niet alleen richting de 
scheidsrechters maar ook 
naar elkaar en de tegenstan
der. “Deze frustraties hebben 
ons de wedstrijd gekost, we 
konden ons niet herpakken 
en liepen zelfs tegen een 
onnodige en pijnlijke neder
laag van 6882 op”, zegt Ten 
Pierik. Coach Kroder ziet dit 
dan ook als het verbeterpunt 
voor het team om ervoor te 
zorgen dat ze zich niet in een 
negatieve spiraal laten ma
noeuvreren en gewoon als 
team de hele wedstrijd door 
blijven basketballen. Ze zul
len dat in de 2e Rayonklasse 
snel moeten doen, willen ze 
een titelkandidaat zijn. 

Top scorers: Ron van der Meij: 
17 punten; Marvin Martina: 
16; Paul Wessels: 14 en Ro
bert ten Pierik: 10 punten. 
Komende zaterdag spe
len de heren om 20.15 uur 
in het Indoor Centrum in 
Landsmeer tegen Brothers 
& Sisters.

Zandvoort dicteerde in bei
de helften het spel. Al snel 
werd een groot gat gesla
gen dat bij rust opliep tot 
104. In de tweede helft zet
te Zandvoort door en werd 
Schilpzand slechts 2 keer 
gepasseerd. De Zandvoortse 
aanval produceerde nog 9 
doelpunten. Toch zal met 
gemengde gevoelens wor
den teruggekeken worden 
naar deze wedstrijd. Een blij 
gevoel voor een schitterende 
overwinning maar ook zor
gen omdat er heel veel ballen 
niet in gingen. Topscores ZSC: 
Daphina van Rhee: 6; Romena 
Daniëls: 5; Laura Koning: 4; 
Martine Balk: 2;  Martine Balk 
en Chris Gazenbeek ieder 2 
doelpunten.

Komende week spelen onze 
plaatsgenoten de op een na 
laatste wedstrijd van de eer
ste helft van het veldseizoen 
thuis om 12.00 uur tegen 
KRAS/Volendam waarna op 
11 oktober de laatste wed
strijd in Zaandam tegen 
Zaanstreek volgt.

ballen voor Lions. Martine 
Loos was met haar snel
heid een plaag voor de 
Amsterdamse dames en 
Sabine Dijkstra had het 
vizier op scherp vanaf de 
driepuntslijn. In het spel 

Noord het slechte resultaat 
van de eerste wedstrijd te
gen United/DAVO enigszins 
weg. Tegen de Haarlemmers 
verloren onze plaatsgenoten 
met 63. “In deze fase van de 
competitie is het belangrijk 
om punten te pakken”, merkte 
aanvoerder Michel van Marm 
na afloop op.

SV Zandvoort 
SV Zandvoort is met een 
compleet nieuwe ploeg aan

werd duidelijk wat Kroder 
van de dames verwacht, 
snelle breaks en als dat niet 
mocht lukken, georgani
seerd en rustig opbouwen 
tot de kans zich voordoet. 
Een mooie overwinning 
voor de basketbalsters, die 
volgende week om 14.00 
uur in de Callandthal in 
Amsterdam spelen tegen 
Harlemlakers.

getreden. Vertrouwde namen 
van bijvoorbeeld de broertjes 
Smit met Christiaan Strijder, 
Michael Kuijl, Patrick Koper en 
Ismael El Bakkalli zijn verdwe
nen en daar is een jonge lich
ting met onder meer Cas de 
Vries, Bud Water, Marcel Wim 
Meijer en Sven Bonnema voor 
in de plaats gekomen. Dat de 
ploeg nog niet helemaal in het 
ritme zat, bleek in het thuis
duel tegen FCL. De bezoekers 
hadden binnen de minuut 
het Zandvoortse doel gevon
den. Toch wist de jonge ploeg 
zijn huid duur te verkopen. 
Uiteindelijk werd het 14 en 
dat was veel draaglijker dan 
de eerste wedstrijd die met 
dubbele cijfers tegen ZOG 
verloren ging.
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Weer geen punten voor SV Zandvoort Winst voor café Oomstee I

Seizoen is voorbij Dames blijven ongeslagen

Opnieuw heeft de hoofdmacht van SV Zandvoort geen 
punten kunnen behalen. Na een beladen thuiswedstrijd 
tegen de nieuwe fusieclub Haarlem/Kennemerland, gin-
gen de gasten met de drie punten aan de haal door een 0-2 
overwinning. Hierdoor staan de Zandvoorters voorlopig op 
de laatste plaats in de 2e klasse A.

Het eerste driebandenteam van café Oomstee heeft don-
derdag de thuiswedstrijd tegen Aanleg nipt gewonnen. Na 
een 5-6 bij aanvang van de tweede ronde, wonnen onze 
plaatsgenoten uiteindelijk nipt met 11-10.

De softbaldames van ZSC hebben de op een na laatste 
wedstrijd van deze competitie verloren. In Haarlem Noord 
gingen zij met 6-4 onderuit tegen Onze Gezellen (OG).

Voor de nog prille competitie hadden zowel Kraaien als 
Zandvoort nog geen puntverlies opgelopen en beide teams 
wilden dat graag zo houden. Uiteindelijk zouden beide ook 
ongeslagen blijven na een 2-2 gelijkspel.

Kopman Henk van der Linden aan stoot

Faisel Rikkers krijgt de bal nog net voor Kopman Henk van der Linden 
had het duidelijk moeilijk. 
Hij speelt een moyenne van 
17 caramboles in 25 beur
ten en dat kan hem zo nu 
en dan wel eens opbreken. 
Hij had vooral in de eerste 
partij niets in te brengen te
gen de kopman van Aanleg 
Dick Schoenmaker. Ook de 
tweede partij van de titanen 
ging naar de Haarlemmer. 
Uitbater Ton Ariesen was 
wel op dreef. Hij won in stijl 
twee keer van Frits Poppell 
en zorgde zo voor een hoop 
punten. De beslissende pun
ten kwamen uit de laatste 

partij van de avond. Henk 
Kinneging had zijn eerste 
partij tegen Leo Jansen ver
loren maar was in de twee
de partij goed op dreef en 
maakt deze winnend uit. 
Vandaag speelt het eerste 
team om 19.00 uur thuis te
gen Westerhout.

Het tweede team wacht 
nog op de eerste overwin
ning. Nadat de eerste thuis
wedstrijd tegen Martinibar 
werd verloren, moesten de 
Zandvoorters ook in het Hof 
van Heemstede hun meer
dere herkennen.

In de eerste inning werd 
van beide kanten niet ge
scoord. De inning daarna 
kwam pitcher Wilma van 
Riemsdijk onder druk te 
staan en moest ze in de 
gelijkmakende inning als
nog twee punten toestaan. 
Echter Van Riemsdijk was 
deze wedstrijd in goeden 
doen en hield in de derde 
inning de Haarlemse da
mes op slechts twee pun
ten die ook haar eigen team 
op het sheet konden laten 
noteren, 42. In de derde 
inning sloeg invalster Inge 
Draijer tot een ieders ver
rassing als eerste een honk

Kraaien was uit op een 
snelle openingstreffer en 
zette behoorlijk druk op het 
Zandvoortse doel, maar de 
hechte verdediging van onze 
plaatsgenotes hield keurig 
stand. Via een snelle uitbraak 
viel het eerste doelpunt aan 
de andere kant. Na 8 minu
ten spelen kon Ilja Noltee, uit 
een voorzet van Julia Buchel, 
de 01 aantekenen. Kraaien 
bleef behoorlijk druk zetten 
en scoorde na 23 minuten 
toch de tegentreffer en vlak 
voor rust zelfs de 21. Direct 
na de pauze had ZHC een 
langdurige aanvalsgolf die 

Trainer Pieter Keur kon niet 
aanwezig zijn wegens een 
operatie, maar hij was niet 
de enige afwezige. Adinterim 
coach Sander Hittinger had 
de grootste moeite om voor 
dit cruciale duel een repre
sentatief elftal op de been 
te brengen. In de basis ston
den zegge en schrijven twee 

slag. Door honkslagen van 
Laura Koning, Marcella Balk 
en Van Riemsdijk werd het 
nog 44 maar daarna was 
het eind voor OG, dat als
nog twee punten aan 
hun totaal kon toevoegen. 
Omdat woensdag de laat
ste wedstrijd is gespeeld, 
die vanwege het drukken 
van deze krant niet meer 
meegenomen kon worden, 
is het softbalseizoen voor 
de Zandvoortse dames nu 
voorbij. Pitcher Wilma van 
Riemsdijk gooide 5x3 slag, 
2x4 wijd, kreeg 9 honksla
gen tegen en haar veld 
maakte 3 fouten.

tot de gelijkmaker leidde. 
Opnieuw was Ilja Noltee 
trefzeker. Alhoewel er daar
na niet meer gescoord werd, 
bleef het een enerverende 
wedstrijd met kansjes aan 
beide zijden. Complimenten 
aan de arbiters van dienst 
die de hard werkende dames 
lekker lieten spelen waar
door het ook voor het publiek 
een leuke wedstrijd was om 
naar te kijken. Komende 
zondag spelen de dames 
van coach Cees van Deursen 
thuis op Duintjesveld tegen 
Purmerend. Deze wedstrijd 
begint om 10.30 uur.

basisspelers van het eer
ste elftal: Boy de Vet en Bas 
Lemmens. 

Al van quitte af aan was het 
duidelijk dat er maar een 
team in staat was om te 
voetballen en dat was niet 
Zandvoort. In de ploeg die 
normaal gesproken nooit in 

deze samenstelling voetbalt, 
werden vooral de automa
tismen gemist. Zandvoort 
speelde om de spitsen te be
reiken veel te veel de lange bal 
die op het spiegelgladde veld 
meters doorschiet als hij niet 
gecontroleerd kan worden. 
De gasten daarentegen hiel
den het leer goed in de ploeg 
en hadden twee bloedsnelle 
vleugelspitsen die menig keer 
voor onrust in de Zandvoortse 
verdediging zorgden. Uit een 
van die counters viel na een 
half uur spelen het eerste 
doelpunt. Zandvoort stond 
erbij en keek ernaar, niet bij 
machte in de eerste helft nog 
maar iets terug te doen.

Na rust was Zandvoort wat 
nadrukkelijker aanwezig 
maar de afmaker (Michel 
de Haan) werd erg gemist. 
Een aantal kansen konden 
onze plaatsgenoten wel cre
eren maar het net vinden 
was er deze middag niet bij. 
Toen oudlid van Zandvoort 
Roberto Molina ook nog van 

afstand De Vet wist te passe
ren, was het gedaan met de 
rek binnen de Zandvoortse 
gelederen en was de neder
laag een feit. Nu zit Zandvoort 
met een groot probleem want 
van de maximaal haalbare 12 
punten werden er 11 gemist. 
Teveel voor de start van een 
nieuw seizoen.

Ook de Zandvoortse reserves 
konden geen potten breken, 
hoe kan het ook anders als 
je een bij elkaar gesprokkeld 
elftal de wei in moet sturen. 
Het derde elftal van de zater
dagtak van Ajax won simpel 
met 04.

Komende zaterdag speelt 
de hoofdmacht om 14.30 
uur uit tegen Voorland dat 
afgelopen zaterdag met 
11 gelijkspeelde bij AFC. 
Overige uitslagen 2e klasse 
A: Aalsmeer – Amstelveen: 11; 
TOB – Castricum: 32; ZOB – 
Monnickendam: 10; Hellas – 
Overbos: 20 en Jong Hercules 
– DVVA: 12.
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De dertig leden van BKZandvoort en de twintig gastex-
posanten kunnen met trots terugkijken op een grandioos 
kunst- en cultuurweekend. Letterlijk en figuurlijk werd 
KunstKracht 12 op 23 locaties in het ‘Voetlicht’ gezet waar 
honderden kunstminnaars van hebben genoten. 

Het was een lange zit, de gemeenteraadsvergadering van 
afgelopen dinsdag. Opnieuw werd bij het agendapunt 
over de Ontwikkelstrategie Middenboulevard en de Nota 
Herontwikkeling en Werving de discussie van de commis-
sievergadering volledig gevoerd. Het agendapunt duurde 
maar liefst ruim 2 uur! Daarna was het voor voorzitter 
burgemeester Niek Meijer welletjes en stelde hij een li-
miet tot 23.30 uur, dat de raad ternauwernood haalde.

door Nel Kerkman

Ondanks dat op zaterdag
avond het weer plotseling 
slecht werd, gaven 30 dan
sers van Studio 118 Dance 
onder leiding van Conny 
Lodewijk een bijzondere 
en vurige voorstelling ‘Ode 
aan het Voetlicht’. Langs de 
vloedlijn bij strandpaviljoen 
de Haven van Zandvoort to
verden de dansers, begeleid 
door muziek en lichteffec
ten, het strand om tot een 
natuurlijk theater.

Nieuw dit jaar was de po
ezieroute van enkele le
den van de dichtkring ‘De 
Nieuwe Eglantier’ waaron
der de Zandvoortse Mandy 
Schoorl en Else Dudink. Zij 
droegen, onder leiding van 
Dichter bij Zee Ada Mol, op 
diverse locaties hun gedich
ten voor. Een leuk initiatief 
dat zeker voor herhaling 
vatbaar is.

Niet alleen de Ont wik kel
stra tegie Middenboulevard 
en de Nota Herontwikkeling 
en werving waren daar debet 
aan, ook het hoge technische 
gehalte van de beide nota’s 
maakte de discussie moeilijk. 
De raad wenste in het licht 
van beide nota’s ook nog 
eens, als extraatje, inhoude
lijk op de grondexploitatie in 
het gebied in te gaan en die 
discussies zijn niet (helaas?) 
openbaar maar vinden ach
ter gesloten deuren plaats. 

Het college stelde in eerste 
instantie een zevental pun
ten voor waarvan er, na het 
besloten gedeelte, nog vijf 
over waren. Een daarvan was 
een aan de raad gevraagd 
krediet van € 110.000 dat 
ten laste zou moeten komen 
van de algemene reserve en 

Verlichting
Stonden vorig jaar de kof
fers door heel Zandvoort 
om de locaties aan te ge
ven, dit keer was het thema 
Voetlicht en waren kunstig 
versierde lampenkappen, 
voeten en voetstappen de 
wegwijzers naar de kunste
naars. Om alle locaties te 
bezoeken had men beslist 
beide dagen nodig. Gelukkig 
waren op diverse locaties 
meerdere kunstenaars 
aanwezig zodat de route 
beloopbaar was. Er werd 
menig kunstwerk verkocht 
en enthousiaste bezoekers 
liepen met het handige 
gidsje in de hand langs de 
locaties. Iedereen was het er 
over eens: het kunstaanbod 
was zeer divers en was van 
een uitzonderlijke kwaliteit.

Voetlicht
Om iedere kunstenaar te be
noemen is onmogelijk, maar 
bij deze brengen we er toch 

dat gebruikt zal gaan wor
den als ‘werkkapitaal’ voor 
ondersteuning ten aanzien 
van de Kustontwikkeling, 
onderdeel van het project 
Middenboulevard, en voor 
het Stimuleringsprogramma 
Badplaats. Menige fractie 
vroeg zich af of dat wel moest 
maar projectwethouder 
Wilfred Tates wist ze uitein
delijk in meerderheid achter 
het krediet te krijgen maar 
dan wel uit de ‘pot’ Reserve 
Stedelijke Vernieuwing. Na 
nog enkele toezeggingen 
van Tates werd het colle
gevoorstel in meerderheid 
aanvaard dus inclusief de 
nota Ontwikkelstrategie 
Middenboulevard en de 
nota Herontwikkeling en 
werving.

Courant 
Zandvoortse 
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Nieuwe vergunning
voor circuit
nog niet rond

Udo Geisler
nieuwe voorzitter
BKZandvoort

‘Begroting
in één
oogopslag’

Knappe remise
van handbalsters
tegen Volendam

6e jaargang • week 40
7 oktober 2010

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

De Mannetjes

Kunstweekend
zeer succesvol

 ‘En nu weer gewoon 
met beide voetjes 

op de grond hè’

Alle kinderen moeten 
mee kunnen doen! 

In de gemeenteadvertentie leest u er meer over.

vervolg op pagina 3

Spectaculair danstheater op het strand | Foto: Rob Bossink

Veel kijkplezier bij KunstKracht 12 Raadsvergadering was 
weer eens een lange zit

een aantal voor het voetlicht. 
In het oude gebouw van de 
Mariaschool stonden 5 kun
stenaars waarvan het nieu
we BKZandvoortlid Kees 
Juffermans met zijn gerecy
clede kunstwerk opviel. Ook 
de olieverfdoeken van Corine 
de BiaseHogendoorn waren 
qua kleurstelling zeer bijzon
der en kwamen in haar lo
catie aan de Hogeweg goed 
tot zijn recht. Net zoals de 
kleurige kunstwerken en 
de mooie beelden van Noor 
Brandt, die in samenwer
king met de bloemsierkunst 
van Hanneke Voit een een
heid waren. Een opzienba
ring was the Flying Gallery 
(voorheen het zwembad 
van Bouwes Palace). Waar 
vroeger de kinderen zwem
les kregen stonden nu 5 
kunstenaars met beelden 
en grafische en acryl kunst
werken. Ook in atelier ’t 
Zand, de BuzzzzHalte, de 
Haven van Zandvoort en 
atelier Akwaaba toonden 
diverse kunstenaars geza
menlijk hun kunstuitingen. 
De openingstijden van de 
Zandvoortse bibliotheek 
was voor de Haarlemse 
Kalligrafen Kring een strui
kelblok maar deze expositie 
is tot aan het eind van okto
ber nog te bezichtigen. 

De organisatoren van BK
Zand voort hebben met 
Kunst Kracht 12, editie 2010, 
de badplaats Zandvoort 
kunstzinnig op de kaart ge
zet. Voor foto’s van Kunst
Kracht 12 kunt u terecht op 
www.robbossink.nl

Houdt rekening 
met bewoners. 

Natuurlijkzandvoort.nl 

Zie adv. Pag. 20

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

www.seaoptiek.com
Vrijdag koopavond

SEA OPTIEK 
zichtbaar beter 



2

Hoog Laag Hoog HoogLaag

familieberichten Algemene Uitvaartbegeleiding Zandvoort

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

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

023 -7515 666
Gevestigd in Zandvoort

Evert H. Schweitzer
Voor een stijlvolle en verzorgde uitvaart

Dag en nacht bereikbaar

www.zandvoortsecourant.nl

Verschijnt iedere donderdag en wordt gratis
huisaanhuis bezorgd in heel Zandvoort en Bentveld!
Kantooradres: Kleine Krocht 2 • 2042 JN Zandvoort 
Tel 023 – 5732 752 • info@zandvoortsecourant.nl
Openingstijden: maandag en dinsdag 09.00  17.00 uur.
Overige dagen op afspraak.
Advertentie acquisitie: Letty van den BrandKinderdijk 
Tel. 06 – 4342 9783 • letty@zandvoortsecourant.nl
advertenties@zandvoortsecourant.nl
Bladmanager: Gillis Kok 
Tel. 06  460 460 26 • gillis@zandvoortsecourant.nl
Centrale redactie: Joop van Nes 
Tel. 06 – 1448 2685 • joop@zandvoortsecourant.nl
Vormgeving: IR Design Zandvoort 
Kleine Krocht 2  2042 JN Zandvoort
Druk: Dijkman offset 
Visseringsweg 40  Diemen
Verspreiding: ZVO Verspreiders 
Tel. 061139 1478 • www.zvoverspreiders.nl
Uitgever: Zandvoort Press B.V.
Oplage: 9.250 exemplaren

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

colofon

UITVAARTZORGCENTRUM ZANDVOORT
Tollensstraat 67, 2041 PR  Zandvoort.

Telefoon (023) 571 32 78.
www.uzn-nederland.nl

UITVAARTCENTRUM HAARLEM
Parklaan 36, 2011 KW  Haarlem.

Telefoon (023) 532 87 50.
www.uitvaartcentrumhaarlem.nl

Sinds 1992
uw uitvaartondernemer in Zandvoort.
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Wij bedanken iedereen
voor weer een

fantastisch gezellig jaar!

Vanaf
eind februari 2011
bent u weer van

harte welkom
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Protestantse gem. Zandvoort
10.00 uur ds.mr. J.W. Verwijs en Pastor D. Duijves
www.kerkzandvoort.nl

RK Parochie St. Agatha
10.30 uur Oecumenische viering in Protestantse kerk
www.aap-parochies.nl

RK Parochie Antonius & Paulus
10.30 uur Pastor G. Zaal

kerkdiensten - a.s. zondag 

het hele jaar geopend  

Entree concert vanaf 20.30 uur 10,- p.p
Luxe barbeque met concert vanaf 18.00 uur 40,- p.p.
Voor reserveringen: 
clubnautique@gmail.com / telefonisch: 023 - 571 57 07

Bluesnight 
live at Club Nautique

ZONDAG 
17 OKTOBER 

Afscheid nemen hoort bij het leven, 
maar steeds zien we elkaar weer. 
Ditmaal is dit mijn laatste afscheid. 
Ik wens allen die mij lief zijn 
veel geluk, gezondheid en vooral 
liefde op jullie levenspad. 

Intens verdrietig, en vol bewondering voor de wijze waarop zij met 
haar ziekte is omgegaan, geven wij u kennis van het overlijden van 
mijn lieve vrouw, moeder, schoonmoeder en onze oma 

Anna Gesina van Dam - Heimens 
~ Ans ~ 

Tom 
Gert-Jan en Corrie 

Débora en Sylvester 
Jeffrey 
Shirley 
Tiffany 

2 oktober 2010 

Reinwardtstraat 23 
2041 VC  Zandvoort 

Er is gelegenheid tot afscheidnemen en condoleren op donderdag 
7 oktober van 18.30 uur tot 19.15 uur in Uitvaartcentrum 
Haarlem, Parklaan 36, 2011 KW  Haarlem. 

De crematieplechtigheid zal plaatsvinden op vrijdag 8 oktober 
om 15.30 uur in crematorium Haarlem, Vergierdeweg 271, 2026 
BJ  Haarlem-Noord. 

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

In liefdevolle herinnering

Johanna Termes
(Weduwe van Rokus Termes †)

* 30 november 1916                       † 28 september 2010

Pieter Termes
Cornelia Freeling-Termes
en kinderen

Correspondentieadres:
Mevr. C. Freeling
24, Ave du Gen. de Gaulle 
Mutzig, 67190
France

De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden.

waterstanden

HINDERLIJKE KLEDING MAG 
OPENGEKNIPT WORDEN
WAT JE AL NIET LEERT OP EEN
REANIMATIE- EN AED-CURSUS. 

Weet wat je moet doen bij een
hartstilstand. Meld je aan op
 www.6minuten.nl 

REANIMATIE- EN AED-CURSUS. REANIMATIE- EN AED-CURSUS. REANIMATIE- EN AED-CURSUS. 
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ben ik een echte boeken
wurm. Lekker lui met een boek 
in een stoel wegzakken. Alles 
en iedereen om je heen ver
geten en je verdiepen in het 
verhaal. Gewoon je fantasie 
z’n gangetje laten gaan. Op 
vakantie neem ik liever sta
pels boeken mee dan een kof
fer vol kleding. Een keer heb 
ik € 70 overgewicht moeten 
betalen voor 7 dikke boeken. Ik 
had ze natuurlijk op Schiphol 
achter kunnen laten maar al
leen het idee al dat ik niets te 
lezen had, gaf de doorslag.
Eén van mijn leukste banen 
was verkoopster bij boek
handel Van Petegem in de 
Kerkstraat. Ik vond het altijd 
geweldig om mensen advies 
te geven over hun aanschaf. 
Mijn boekentik achtervolgt 
me want de kasten puilen 
uit met boeken van vroeger 
zoals Pinkeltje, Arendsoog en 
Snuf de hond en vele nieuwe 
boeken. Niet alleen ik maar 
ook mijn kinderen en klein
kinderen zijn besmet met 
het leesvirus. Eerst werden 
ze voorgelezen maar nu de 
kleinkinderen zelf kunnen 
lezen, heb je geen kind meer 
aan ze. Ze zijn trouwe klan
ten van de bibliotheek en 
de kinderboekenweek is een 
groot feest met allerlei leuke 
activiteiten. Toen de oudste 
kleindochter nog klein was, 
stuurde ik een keer per week 
een verhaaltje met aan de 
voorkant een tekening. Het 
ging over elfje Evelijntje en 
Wouter de kabouter. Ze maak
ten van alles mee. Het grappi
ge was dat het verhaaltje ging 
over wat Steffie die week had 
mee gemaakt. De tandarts, 
dokter, vakantie, zwemles etc.  
De kaarten werden in een 
fotoalbumpje geschoven en 
zo ontstond er een surrogaat 
boekje. Mijn voornemen om 
van het verhaal een echt boek
je te maken staat nog steeds 
op mijn verlanglijstje. Stel 
dat ik ooit meer tijd krijg (!)  
dan zal heel misschien 
mijn eerste boekje 
met eigen illustraties 
van de pers rollen. Zeg 
nooit, nooit.

Volgens mij… 

column

Ne
l K

er
km

an

cartoon

burgerlijke stand
25 september - 1 oktober 2010

Geboren:
GiannLuca Félix, zoon van: Althuisius, Félix Pierre en: Mocci, 
Jeannette.
Ties Yeshé, zoon van: Yff, Pieter Frederik en: Wissink, Anika.
Lina, dochter van: Sattar, Dunia Sami en: Hussein Abdelamir 
Ayna Nader Ali. 
LilyJane Mackenzie, dochter van: Boekel, Johannes Jacobus 
en: Kuiper, Natascha Daniëlle.

Aangifte Partnerschapsregistratie:
Noorman, Martijn en: Mus, Charlotte.

Ondertrouwd:
Klijn, Gerard en: Bodewus, Leoni Sophia Maria.
Koper, Edwin en: Schoen, Anja.

Gehuwd:
Vijvers, Hendrik Justus en: Kuchler, Maria Adriana.
Hulst, Michel Franciscus en: Schepers, Ylene.

Overleden:
Vos, Gerardus, oud 62 jaar.
Termes geb. Termes, Johanna, oud 93 jaar.

vervolg - pagina 1   Raadsvergadering

Zondag Rondje Dorp
Komende zondag, 10 september, zal bij een groot aantal 
horecabedrijven om 13.30 uur het bekende Rondje Dorp 
weer van start gaan. Ieder etablissement kan een of meer-
dere team(s) inschrijven die vervolgens bij de andere deel-
nemende zaken een opdracht moet volbrengen. Die op-
drachten kunnen zeer divers zijn!

Dit jaar doet een record aan
tal van 18 bedrijven mee. Deze 
super gezellige kroegentocht 
door Zandvoort, waar je als 
nietdeelnemer ook van kan 
genieten, neemt je dit jaar 
mee naar café Oomstee, 
Wiliams Pub, café Fier, café 
Gezellig, café 2B, café de 
Klikspaan, Piripi, café Bluys, 

Wapen van Zandvoort, café 
Alex, Fame, café de Scharrel, 
café de Lamstrael, Chin Chin, 
Harlekijn, Yanks Saloon, Laurel 
& Hardy en XL. 
Starten kan bij je ‘eigen’ café 
rond 13.30 uur. De deelnemers 
hebben € 10 inschrijfkosten 
betaald waarvoor ze tevens 
een tshirt krijgen.

Nieuwe vergunning Circuit Park
Zandvoort nog geen gesneden koek

Daar waar juist Circuit Park Zandvoort en Zandvoort als gemeente een grote sprong voor-
waarts willen maken op de wereldkaart, lijkt het met de huidige vergunning voor de extra 
UBO-dagen voor Circuit Park Zandvoort erop dat juist een stap achteruit wordt gemaakt. 

Zandvoorts ingezetene Wil
lem Burger stuurde een e
mail naar de Zandvoortse 
Cou rant waarin hij zijn ver
ontrustheid uitte: “De pro
vincie NoordHolland stuur
de de Zandvoorters die in de 
buurt van het circuit wonen 
(in een radius van 600 meter, 
red.) een brief over de nieuwe 
vergunning. De tendens van 
de brief is naar mijn mening 
vooral negatief, daar er uit
sluitend wordt weergegeven 
waar men protest kan indie
nen tegen de vergunningver
lening. We leven echter in een 
democratie en ik vindt dat er 
ook naar de voorstanders ge
luisterd dient te worden. Daar 
wordt echter geen melding 
van gemaakt in de brief.” 

De provincie NoordHolland 
ziet dat anders. In een reac
tie zegt woordvoerster van de 
provincie Lotte van Hees: “Er is 
een aanvraag ingediend door 
het Circuit Park Zandvoort 
voor uitbreiding van het aan
tal UBOdagen en daarnaast 
hebben wij een aanvraag tot 

Beleidsplan VRK
Het Beleidsplan Vei lig heids
regio Kennemerland (VRK) 
kreeg ook de nodige tongen 
los. Zowel Ellen Verheij (VVD) 
als Nico Stammis (PvdA) en 
Astrid v.d Veld (GBZ) vroegen 
zich af hoe het kon komen dat, 
ondanks dat er een Zandvoorts 
collegelid in het Algemeen 
Bestuur zit en een collega van 
hem lid is van het Dagelijks 
Bestuur, de Zandvoortse raad 
op een heel late datum in ken
nis werd gesteld van het finan
ciële debacle, een substantieel 
negatief bedrag in het eerste 
jaar van het samenwerkings
verband van de VRK. Volgens 
de beide raadsleden was er 
in de communicatie duide
lijk iets niet goed gegaan. 
Verantwoordelijk wethouder 

aanpassing van de vergun
ning ontvangen van Stichting 
Geluidhinder Zandvoort . 
Beide aanvragen zijn in be
handeling genomen binnen 
de daarvoor geldende ter
mijnen. Het is niet zo dat de 
provincie een soepele vergun
ningverlening zou willen be
lemmeren. De aanvraag van 
het Circuit Park Zandvoort is 
later ingediend dan verwacht, 
de provincie heeft echter de 
wettelijke procedure te vol
gen en de aanvragen een 
bepaalde tijd ter inzage te 
leggen. De provincie weegt 
alle belangen tegen elkaar 
af, toetst milieubelangen en 
houdt daarbij ook rekening 
met het economisch belang.” 

De provincie heeft aan de wet 
voldaan door de ontwerpver
gunning te publiceren, echter 
zij heeft dat in regiokranten 
gedaan die nauwelijks of niet 
in Zandvoort worden ver
spreid. In de ontwerpvergun
ning staat o.a.: “Gedeputeerde 
Staten van NoordHolland 
zijn van plan deze vergun

ning te verlenen, met dien 
verstande dat de zeven extra 
UBOdagen vergund worden 
van 08.00 uur tot 19.00 uur.” 

Verzoek tot aanpassing
Het verzoek van de stichting 
Geluidshinder Zandvoort en 
van Zandvoorter Armand 
d’Hersigny in persoon is door 
GS ontvangen. Het betreft een 
verzoek tot aanpassing van 
de vergunning voor Circuit 
Park Zandvoort en gaat over 
voorschriften met betrek
king tot de vaststelling van 
tonaliteit (klankgehalte) bij 
geluid, de maximum geluid
grens, het meet en controle
systeem voor geluid, het nor
meren van UBOdagen en het 
publiceren van geluidniveaus 
van geplande en uitgevoerde 
activiteiten. GS van Noord
Holland zijn van plan het 
verzoek deels te honoreren. 
Op wat voor manier is echter 
nog niet bekend gemaakt. De 
bal ligt op dit moment dus bij 
GS die de knopen door zullen 
moeten doorhakken. Wordt 
ongetwijfeld vervolgd.

Niek Meijer deelde die zorg en 
beloofde beterschap, waarna 
het beleidsplan in meerder
heid werd aanvaard.

Verwerving grond rotonde
Een andere netelige kwestie, 
die van de verwerving van par
ticuliere gronden ten behoeve 
van de rotonde Haar lem
merstraat/Kost verlorenstraat/
Tolweg, was wel even slikken 
voor alle fracties. Zij voelden 
zich met de rug tegen de muur 
gezet omdat de verwerving al 
een uitgemaakte zaak is. De 
vraag die centraal stond was 
hoe het kan komen dat een 
m2 grond voor de eigenaar 
van Kostverlorenstraat 131 circa  
€ 1.700 moest opleveren. Jos 
v.d. Drift (VVD) was er klip en 
klaar over. Hij hoopt dat de eige

naar het geld ter beschikking 
zal stellen van de Zandvoortse 
gemeenschap bijvoorbeeld 
voor het Zandvoorts Museum 
waar de eigenaar connecties 
mee zou hebben. “Wij zijn 
niet bij machte om het terug 
te draaien”, aldus V.d. Drift. 
Een niet alledaags gebeuren 
was er voordat er gestemd 
kon worden over deze zaak. 
Een raadslid kan voordat hij/
zij stemt een stemverklaring 
afleggen. Toen de voorzit
ter tot stemming over wilde 
gaan, staken alle raadsleden 
hun hand op om een verkla
ring af te leggen. Meijer for
muleerde toen een algemene 
verklaring, die door de leden 
werd onderschreven, waarna 
het voorstel schoorvoetend 
werd aangenomen.
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Vrijdagavond 15 oktober:

        Shopping
Dinner Night

bij 19 bedrijven in de 
Haltestraat (nrs. 1 t/m14)

Van 18.00 tot 22.00 uur
bieden 19 bedrijven u

diverse aanbiedingen en acties

Live muziek
Hou deze avond dus vrij!!!

Let op de krant van 14 oktober

Shopping

Dinner night

15 oktober

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

De Blijde Hond
Bent u op zoek naar een vertrouwd, diervriendelijk en 
gezellige plek voor uw trouwe viervoeter? 
Dan bent u bij De Blijde Hond aan het juiste adres. 
Wij bieden u een full time en volledige honden service: 
- Honden uitlaat service 
- Complete dag- en vakantieopvang
- Ophalen en wegbrengen 
- Dierenartsbezoekjes 
- Borstelen, wassen en föhn service

Voor meer informatie, prijzen etc. 
Mobiel: 0683050644 - Mail: deblijdehond@gmail.com
www.deblijdehond-hondenuitlaatservice.nl

Deze advertentie geldt voor woensdag 13 Oktober op de markt in Zandvoort!!

Runder kogel biefstuk, 
Entrecote of Rib-eye 100 gram  1.75
 
Schouder karbonade kilo 3.95
 
Voor de boterham……
100 gr. Gebraden Rosbief 
        + samen 2.95
100 gr. Gebraden fricandeau
 
Hele Grillworst ‘Vers uit de oven’ per stuk 2.95

Het wordt weer kouder, 
daarom juist nu:

•	Voor	een	
	 gezonde	blaas.

•	Met	D-Mannose		
	 werkt	nog	beter.

•	Zéér	sterke		
	 formule.

elvitaal, eLke woensdag speciaal voor ú op de markt in Zandvoort.
Voor meer informatie kijk op www.elvitaal.nl of   

bel naar onze gezondheidsinfolijn: 0318-624114.

Cranberry 
+ d-mannose

tegen inlevering 
van deze 
advertentie
 € 5,- korting!!

elvitaal Cranberry 
+ d-mannose 
60 vegi-caps € 14,95

MOTORRIJSCHOOL GOEDE

www.goede-rijschool.nl

• In Zandvoort opstappen.

• Spoedopleidingen.

• Ook bromfietsexamens.
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Steeds meer inwoners delen de wens om Zandvoort Schoon!? 
te houden en dragen hun steentje bij. Woont u aan een ach-
terpad of brandgang? De gemeente houdt deze al sinds een 
aantal jaren niet meer schoon, ook al zijn ze vrij toegankelijk. 
De paden worden in de praktijk bijna uitsluitend gebruikt 
door zogenaamde ‘aanwonenden’. Neemt u met de buren 
uw pad regelmatig onder handen? De gemeente zal de pa-
den wel behandelen in de periodieke spuitronden tegen het 
onkruid. Op deze manier houden we samen ZANDVOORT 
SCHOON!?

ZANDVOORT SCHOON!?:
ook achterpaden en brandgangen

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)

politieteams Duinrand en 
Zandvoort fuseren tot één 
team. Dit nieuwe team 
gaat de politiezorg voor de 
gemeenten Bloemendaal, 
Heemstede en Zandvoort 
voor hun rekening nemen en 
wordt ondergebracht op drie 
locaties, één in elke gemeen
te. De bewoners van de drie 
gemeenten worden opge
roepen om een goede naam 
te verzinnen voor dit nieuw 
te vormen politieteam. Een 
naam waarin u uw politie 
herkent. Een naam die alle 
drie de gemeenten met hun 
specifieke eigenschappen 
eer aan doet. U kunt uw in
zending sturen naar het vol
gende emailadres: nieuw
politieteam@polken.nl 

Reünie Mariaschool

Afgelopen zaterdag was de 
reünie van oudleerlingen 
van de Mariaschool die in 
1970 naar het middelbaar 
onderwijs gingen. Een groot 
aantal van hen had gehoor 
gegeven aan de oproep, 
maar een aantal woont 
in andere werelddelen en 
waren niet gekomen op 
één na, die zijn verblijf in 
Nederland kon combine
ren. De oudleerlingen wer
den in het oude gebouw 
van de Mariaschool aan de 
Koninginneweg ontvangen 
en waren verbaasd dat er 
eigenlijk niet veel was ver
anderd aan het gebouw, 
dat nu dienst doet als ate
lierruimte voor een zestal 

kunstenaars. Na een ge
zamenlijke groepsfoto en 
een vismaaltijd bij strand
paviljoen Thalassa ging 
ieder zijns weegs met de 
belofte om het over 10 jaar 
nog eens over te doen.

Kinderboekenweek
In de bibliotheek Duinrand 
staat tot 16 oktober de 
Kinderboekenweek cen
traal. Het thema van dit 
jaar is ‘de grote tekenten
toonstelling’. In deze week 
kunnen de kinderen leuke 
activiteiten doen. Zo is er 
op 13 oktober om 14.00 
uur voor kinderen van 812 
jaar een schilderworkshop: 
Schilder je (ver)beeld(ing). 
Wat zie jij als je een ver
haal hoort? Laat het zien 
met verf en papier. Een 

echte schilder 
helpt je bij het 
maken van een 
mooi schilderij. 
Meedoen kost 
€ 2,50. 

Swirls  
Zand voort 
wordt eerste
Swirls Zand
voort, geves

tigd in snackbar Het Plein 
aan het Kerkplein, is 1e 
geworden van Swirls Ne
derland. Swirls staat voor 
een nieuw soort ijsver
koop waarbij de klant zelf 
kan aangeven hoe hij of 
zij het ijsje aangekleed 
wil zien. De organisatie 
gaat niet over een nacht 
ijs. Aangekondigd en on
aangekondigd werden 
bezoeken gebracht aan 
alle 65 Swirls winkels in 
Nederland en België met 
het schitterende resultaat 
voor de Zandvoortse ves
tiging die pas sinds een 
maand of zes dit heerlijke 
ijs verkoopt. Een compli
ment waard.

Winterklaar
De eerste pepernoten wa
ren al gesignaleerd in de 
diverse winkels. Nu ook 
de oliebollenkraam zijn 
vertrouwde plekje op het 
Raadhuisplein heeft opge
zocht, wordt het wel heel 
duidelijk: Zandvoort maakt 
zich langzaam op voor de 
wintertijd. De meeste 
strandpaviljoens houden 
het dan ook voor gezien, de 
honden mogen weer het 
strand op, in de bioscoop 
draait een Sinterklaasfilm, 
en nog een paar weken en 
de klok gaat weer terug 
naar zijn oorspronkelijke 
tijd. Voor je het weet staat 
de kerstboom er al weer! 

Voorzitter af
Een toch wel opmerke
lijk bericht kwam ons ter 
ore. De voorzit
ter van de com
missie Projecten  
& Thema’s, Nico 
Stammis (PvdA), 
heeft burgemees
ter Niek Meijer ge
meld dat hij niet 
meer als voorzit
ter van deze com
missie wil functi
oneren. Stammis 
bemerkt dat hij bepaalde 
onderwerpen die in deze 
commissie besproken wor
den en die hem na aan het 
hart liggen, niet van com
mentaar mag voorzien. 
Het een en ander heeft 
hij uitvoerig met zijn frac
tie besproken. Hij zal in 
de commissie Projecten 
& Thema’s op termijn de 
plaats van buitengewoon 
commissielid Pim Kuijken 
gaan innemen die zich dan 
volledig op de commissie 
Planning & Control kan 
concentreren.

Verzin een goede naam 
Met ingang van 1 janu
ari 2011 gaan de twee 

Feestelijke opening met een smetje

Wim Gertenbach College viert feest

Met een groot feest in De Haven van Zandvoort werd vrij-
dagavond 1 oktober het startschot gegeven voor de cultu-
rele manifestatie KunstKracht 12. Twee sprekers, voorzitter 
van de stichting Kunstweek David Polak en wethouder 
Gert Toonen, verzorgden de officieële opening van het 
kunstweekend. Vooral in de eerste speech viel een aantal 
niet ter zaken doende uitspraken op te tekenen, wat voor 
grote ergernis zorgde bij enkele aanwezigen.

Het Wim Gertenbach College heeft afgelopen donderdag met een groot feest de beslis-
sing van de Raad van Bestuur van Dunamare gevierd. De Raad besloot op dringend ver-
zoek van de gemeente Zandvoort om het Wim Gertenbach College voort te laten bestaan.

Een aantal uitspraken over de 
landelijke politiek van spre
ker David Polak werkten als 
een rode lap op een stier bij 
kunstenaars Marga Duin en 
Marianne Rebel. De dames 
kregen van BKZandvoort
voorzitter Udo Geisler na 

Ouders, leerlingen, mede
werkers en genodigden, met 
name uit de Zandvoortse 
politiek, werden donder
dagavond in de aula van het 
Wim Gertenbach College 
ontvangen en van ‘een nat

Toonen het woord en uitten 
daarin hun grieven richting 
de voorgaande sprekers. 
Door ingrijpen van Geisler 
werd een verhitte discussie 
in de kiem gesmoord maar 
een dag later waren de beide 
dames nog furieus.

Na de sprekers werd er voor 
de genodigden een buf
fet geserveerd en werden 
er drankjes geschonken. 
Het feest barstte los toen 
de 9mansformatie The 
Bouncers ten tonele ver
scheen. Deze groep muzi
kanten uit de omgeving van 
Amsterdam maakt muziek 
in de trend van de groep 
Madness en wel met een zo 
aanstekelijk ritme dan men 
wel gedwongen werd om te 
dansen of mee te bewegen. 
Een grote groep bezoekers, 
en zeker niet de jongsten, 
bleef de skamuziek van The 
Bouncers tot het eind toe 
volgen en ging uiteindelijk 
flink bezweet van het dan
sen naar huis om zich voor 
te bereiden op de zaken van 
het weekend. Een bijzonder 
geslaagd openingsfeest dat 
door stug volhouden van 
de organisatie uiteindelijk 
georganiseerd kon worden. 
Hulde aan BKZandvoort en 
de organisatie voor deze zeer 
bijzondere openingsavond!

Marga Duin en Marianne Rebel uiten hun onvrede 

je en een droogje’ voorzien 
om op de blijde boodschap 
van hogerhand te klinken. 
Directeur Fred van Zanten 
was duidelijk in zijn nopjes 
en heette iedereen welkom. 
Het feest werd opgeluisterd 

door een uitstekende band, 
de Haarlemse funk en soul
band Adinda, die prettig in 
het oor liggende muziek pro
duceerde. Een terecht feest 
dat het Wim Gertenbach 
College groots vierde.



BEL 023 – 5 731 999

www.vrijehuizenmarkt.nl of 
www.nicktenbroeke.nl 

Nick ten Broeke
Emmaweg 21

2042 NT ZANDVOORT

F.: 023 – 5 732 007
M.: 0655 – 13 03 65
E: info@nicktenbroeke.nl

Aanbod Vrijehuizenmarkt
ook op Funda!

Martinus Nijhoffstraat 79  Zandvoort

M. v. Sint Aldegondestr. 13  Zandvoort

Tjerk Hiddesstraat 79  Zandvoort

Hogeweg 28-07 Zandvoort

Martinus Nijhoffstraat 61  Zandvoort

De Favaugeplein 21-76  Zandvoort

Doctor C A Gerkestraat 75  Zandvoort

Doctor J. G. Mezgerstr.100  Zandvoort

De Favaugeplein 23-2  Zandvoort

•	 Moderne,	halfvrijstaande	70-er	jaren	woning	met	o.a.	royale	living,		
moderne	keuken,	2	badkamers,	4	slaapkamers,		loggia	en	balkon,	voor-		
en	besloten	achtertuin	op	het	noordoosten!

•	 Parkeermogelijkheid voor 1 auto op eigen terrein; 
•	 Beg. gr.: royale, zonnige living (ca. 9,6 X 3,7 mtr) met o.a. schouw met open haard, 

eikenhouten vloerdelen en schuifpui naar achtertuin, moderne open keuken vzv div. 
inbouwapp.;

•	 Direct	verhuizen?	Deze	80-er	jaren	eengezinswoning	met	voortuin	en	be-
sloten	achtertuin	is	de	afgelopen	jaren	gerenoveerd	in	een	moderne	stijl!		

•	 Deze tussenwoning beschikt o.a. over een zonnige, tuingerichte woonkamer met 
opensl. deuren naar de tuin, moderne keuken landelijke stijl vzv div. inbouwapp., 
modern toilet vzv fontein, moderne badkamer vzv doucheruimte, wastafelmeubel 
en 2e toilet en 3 slaapkamers;

•	 De achtertuin van deze woning grenst aan een autoluw woonerf met 

•	 Op	een	gewilde	lokatie,	direct	aan	de	boulevard	gelegen,	voormalig	
4-kamer	appartement	verbouwd	naar	3	kamers	met	balkon	aan	zeezijde,	
gelegen	op	de	2e	(hoogste)	verdieping!

•	 Vanuit de woonkamer kijkt u rechtstreeks uit over het strand, de boulevard 
en de zee!

•	 Dit hoek appartement beschikt over een zonnig en overdekt balkon op het westen, 
een sfeervolle living met sierhaard, laminaatvloer en schuifpui naar het balkon,  

•	 Moderne,	verrassend	ruime	eengezinswoning	met	o.a.	moderne	keuken,	
moderne	badkamer,	4	(optie	5)	slaapkamers,	voor-		en	besloten	achtertuin!

•	 Beg. gr.: royale living met toegangsdeur naar en zicht op de tuin, moderne keuken 
vzv div. inbouwapp.;

•	 1e verd.: 3 slaapkamers, moderne badkamer vzv ligbad, wastafelmeubel en 2e toilet;
•	 2e verd.: 1 (optie 2) ruime slaapkamer, kast met aansluiting was/droogmachine;

•	 	ZÉÉR	SCHERP	GEPRIJSD!	Een	moderne	en	gerenoveerde	4-kamer	vrijstaande	
woning	met	een	voortuin	op	het	zuiden	en	sfeervolle	patio	op	het	noorden!

•	 Gelegen in een kindvriendelijke woonomgeving in Zandvoort Zuid (parkbuurt);
•	 Begane grond: o.a. sfeervolle en lichte L-vormige woonkamer met eikenhouten vloerde-

len, sierhaard en toegangsdeur naar patio, moderne open keuken vzv div. inbouwapp., 
moderne badkamer vzv douchecabine, modern wastafelmeubel en toilet, bijkeuken;

•	 Starters	opgelet:	goed	onderhouden	3-kmr	appartement	met	balkon		
op	het	zuidoosten	en	fraai	duin-	en	zeezicht!

•	 Gelegen op de 5e etage, op steenworp afstand van strand en duinen;
•	 Zonnige living (zuidoost ligging) met toegangsdeur naar ruim balkon, moderne 

open keuken vzv inbouwapp., badkamer vzv doucheruimte en wastafel,  
2 slaapkamers, modern toilet met fontein;

•	 Woning beschikt over ruim balkon op het zuidoosten met een wijds uitzicht over 

•	 Een	luxe,	sfeervol	3-kmr	appartement	met	riant	zonneterras	op	het	zuiden!
• Gesitueerd op de 2e verdieping van het appartementen complex “Phoenicië”  

(bj 2002);
• “Phoenicië” (totaal 13 appartementen) is gelegen in het centrum van Zandvoort;
• Begane grond: o.a. trapopgang en liftinstallatie;
• 2e verdieping: o.a. sfeervolle living op het zuiden met zitgedeelte, eetgedeelte, 

schuifpui naar balkon en modern-landelijke keuken vzv div. inbouwapp.,  

•	 Moderne	tussenwoning	met	o.a.	riante	uitbouw	aan	de	achterzijde,	royale	
living,	moderne	keuken,	moderne	badkamer,	5	slaapkamers,	voor-	en	achter-
tuin	op	het	zuiden	met	achterom!

•	 Beg. gr.: o.a. riante living met o.a. uitbouw aan de achterzijde, allesbrander en 
opensl. deuren naar de tuin, moderne open keuken vzv div. inbouwapp.;

•	 1e verd.: 3 slaapkamers, moderne badkamer vzv douchecabine, modern wastafel 

•	 Op	zoek	naar	een	prachtige	woonplek	met	fenomenaal	zeezicht	en	panora-
misch	uitzicht	over	Zandvoort?

•	 Gelegen op de 13e (tevens hoogste) verdieping van het uitstekend onderhouden app. 
complex “De Rotonde”, direct aan de boulevard van Zandvoort;

•	 Zonnige woonkamer met o.a. grenen vloerdelen, airconditioning, toegangsdeur naar 
balkon op zuidwesten, nette semi-open keuken, nette badkamer, 1 slaapkamer, berging 
in de onderbouw;

Vraagprijs: 
€ 349.000,- k.k.

Vraagprijs: 
€ 259.000,- k.k.

Vraagprijs: 
€ 159.000,- k.k.

Vraagprijs: 
€ 269.000,- k.k.

Vraagprijs: 
€ 369.000,- k.k.

Vraagprijs: 
€ 179.000,- k.k.

Vraagprijs: 
€ 398.000,- k.k.

Vraagprijs: 
€ 339.000,- k.k.

Vraagprijs: 
€ 249.000,- k.k.

Een huis kopen of verkopen?
Bel Nick ten Broeke

•	 1e verd.: 2 slaapkamers (1 met loggia), 
moderne badkamer vzv ligbad, wastafel-
meubel, design radiator en toilet;

•	 2e verd.: 2 slaapkamers (1 met balkon), 
badkamer vzv doucheruimte en 2e toilet;

•	 Voortuin op zuidwesten en achtertuin op 
noordoosten met achterom en stenen schuur;

•	 Woonoppervlakte ca. 140 m², 
perceel 137 m², inhoud ca. 450 m³.

div. speelvoorzieningen voor kinderen;
•	 De onderhoudsvriendelijke achtertuin is 

gelegen op het zuidoosten met stenen 
 schuur en achterom;

•	 Een fraai gerenoveerd woonhuis in 
een kindvriendelijke buurt! 

•	 Woonoppervlakte ca. 105 m², perceel 107 m², 
inhoud ca. 300 m³.

NIEUW

NIEUW •	 1e verd.: volledig vzv laminaatvloer, 
3 slaapkamers;

•	 Een modern woonhuis in een geliefde 
woonomgeving!

•	 Woonoppervlakte ca. 100 m², 
perceel 82 m², inhoud ca. 250 m³.

de duinen en het dorp;
•	 Afzonderlijke berging in de onderbouw;
•	 Complex beschikt over 2 liftinstallaties en 

een afgesloten parkeerterrein voor bewoners!
•	 Woonoppervlakte ca. 70 m², 

inhoud ca. 185 m³.

2 slaapkamers, moderne badkamer vzv  
douchecabine, dubbele wastafel en ligbad;

• Een privé parking (in ondergelegen garage)  
is afzonderlijk te koop voor € 30.000,- k.k..

• Woonoppervlakte ca. 76 m²,  
inhoud ca. 190 m³.

meubel en 2e toilet (wandcloset);
•	 2e verd.: 2 slaapkamers;
•	 Voortuin op noorden en achtertuin op het 

zuiden met achterom en stenen schuur;
•	 Woonoppervlakte ca. 125 m², perceel 104 m², 

inhoud ca. 325 m³.

•	 Complex beschikt over liftinstallatie;
•	 Garage eventueel separaat te koop voor € 

20.000,- k.k;
•	 Een heerlijk appartement met fantastisch 

uitzicht over geheel Zandvoort: zee, strand, 
centrum, duinen en boulevard! 

•	 Woonoppervlakte ca. 50 m², inhoud ca. 150 m³.

•	 Voortuin op zuidoosten en achtertuin 
(ca. 60 m², 11 mtr diep) op noordwesten  
met achterom en stenen schuur;

•	 Woonoppervlakte ca. 120 m², 
perceel 127 m², inhoud ca. 310 m³.

OPEN HUIZEN ROUTE 
VRIJEHUIZENMARKT ZANDVOORT!

Vrijehuizenmarkt Zandvoort neemt met een aantal woningen deel  
aan de Nationale Open Huizenroute welke a.s. zaterdag 9 oktober  
wordt georganiseerd. Tussen 12.00 en 15.00 uur kunt u de op deze  

pagina afgebeelde woningen zonder afspraak en vrijblijvend bezichtigen.

ONS MAKELAARSKANTOOR IS A.S. ZATERDAG DEELNEMER AAN  
HET WOONCAFÉ IN CAFÉ NEUF AAN DE HALTESTRAAT 25. 
TUSSEN 11.00 EN 16.00 UUR BENT U VAN HARTE WELKOM 

VOOR EEN KENNISMAKING MET NICK TEN BROEKE MAKELAARDIJ

een keuken, een tweede balkon op het 
oosten, een badkamer en 2 slaapkamers;

•	 Volledig voorzien van dubbele beglazing;
•	 Woonkamer en beide slaapkamers 

voorzien van laminaatvloer;
•	 Woonoppervlakte ca. 85 m², 

inhoud ca. 240 m³.

OPEN 
HUIS

OPEN 
HUIS

OPEN 
HUIS

OPEN 
HUIS

OPEN 
HUIS

OPEN 
HUIS

OPEN 
HUIS

OPEN 
HUIS

OPEN 
HUIS
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evenementen agenda

8 Oomstee jazz - Boogie Woogie Special 
in café Oomstee, aanvang 21.00 uur

8 Zeemansliederen - Smartlappenkoor in ’t 
Wapen van Zandvoort, aanvang 20.00 uur 

9 Wooncafé - 2e editie in café Neuf, 11.0016.00 uur

9+10 Formido Finaleraces - Circuit Park Zandvoort 

10 Rondje Dorp - Kroegentocht met op
drachten. Aanvang 13.00 uur

19 Bingomiddag - georganiseerd door ANBO 
Zandvoort Gemeenschapshuis, aanvang 14.30 uur

24 KRIM kamerkoor - Kerkconcert van Classic 
Concerts in Protestantse Kerk. Aanvang 15.00 uur 

oktober

VVV Zandvoort: 7 dagen per week geopend!

Veel geld voor CliniClowns

Grootste straattekening 
van Nederland

Aanmelden Bar Battle 2011
Een groot deel van de opbrengst van de sponsorloterij van 
de Duinroosschool is vorige week overhandigd aan de di-
rectrice van de stichting CliniClowns. De sponsorloop was 
al in het vorige schooljaar gehouden maar door allerlei 
omstandigheden hadden de leerlingen het geld niet eer-
der kunnen overhandigen.

De grootste straattekening van Nederland ooit ligt op het 
Van Fenemaplein en is onderdeel van de Kunst Biënnale 
van de provincie Noord-Holland. Drie weken lang zijn kun-
stenaars van Buro Boulevard, inwoners en passanten bezig 
geweest met deze gigantische tekening. 

Zandvoort kan niet meer om de Bar Battle heen. Die con-
clusie meldde de Zandvoortse Courant al aan het einde van 
de voorgaande, eerste editie in het voorjaar van 2010. Dit 
schitterende fenomeen, dat plezier en vermaak in de win-
ter brengt, krijgt in 2011 dan ook een vervolg.

Vrijdag was het dan eindelijk 
zover. Bijna alle leerlingen en 
het onderwijzend personeel 
hadden zich met minimaal 
een rode neus geschminkt 
en wachtten vol ongeduld op 
de clowns die zouden komen. 
Helaas bleken alle clowns 
druk bezet die dag, maar de 
directrice van de CliniClowns 

De speciaal voor de biënnale 
gemaakte plantekening ver
beeldt de meest kenmerkende 
voorstellen uit de interviews 
van Buro Boulevard met be
woners en bezoekers over de 
beleving van het gebied. De 
afbeeldingen werden gecom

De inschrijving is vanaf nu 
geopend. De Klikspaan, Fame 
en Laurel & Hardy nemen 
andermaal de organisatie op 
zich. Zij maken bekend dat het 
gaat om teams van maximaal 
5 deelnemers en die kunnen 
allerlei bindingen met elkaar 
hebben. Het team verzint een 
leuk thema, draait lekkere 
muziek en schenkt een lekker 
drankje. Maar dat is niet alles. 
De jury let op een groot aan
tal zaken en daaronder vallen: 
promotie voor jullie Bar Battle 
avond via posters, flyers en 
advertenties; de gastvrijheid; 
de aankleding van het bedrijf; 
vakkundig een drankje schen
ken; afrekenen; de muziek
keuze en misschien wel het 
belangrijkste: sfeer creëren.

 Een fors bedrag voor de cliniclowns

Straattekening op Van Fenemaplein

De brandoefening bij Huis in de Duinen

was hoogstpersoonlijk naar 
Zandvoort gekomen om het 
geld in ontvangst te nemen. 
Uiteindelijk werd dan het be
drag bekend gemaakt: niet 
minder dan € 750 wordt er 
door de Duinroosschool over
gemaakt naar de rekening van 
CliniClowns die daar veel goed 
werk van kunnen verrichten.

bineerd met citaten uit de vele 
gemeentelijke rapporten en 
ontwikkelingsplannen die in 
de afgelopen twintig jaar door 
of voor de gemeente geschre
ven zijn en die nog steeds niet 
gerealiseerd zijn of zomaar 
verdwenen zijn.

Start Brandpreventieweken
Dinsdagochtend heeft wethouder Gert Toonen het start-
sein gegeven voor de Brandpreventieweken in de regio 
Kennemerland. Hij deed dat door het brandalarm van het 
Huis in de Duinen handmatig af te laten gaan, waardoor 
een ontruimingsoefening van start ging.

De Nationale Brand preven
tie  weken is een initiatief van 
de Stichting Nationale Brand
preventieweek. Het doel van 
de Brandpreventieweken is 
de aandacht van het Ne der
lands publiek te vestigen 
op brandveiligheid en –pre
ventie. Brandweer van de 
Veiligheidsregio Ken ne mer
land (VRK) heeft er voor ge
kozen om dit jaar, tijdens de 

Nationale Brand preventie
weken, de zorginstellingen 
in onze regio te benaderen 
en hen te stimuleren om een 
ontruiming te oefenen. Het 
is voor alle zorginstellingen, 
zeker met niet zelfredzame 
bewoners, belangrijk om 
ieder jaar te oefenen. Wie 
doet wat, waar wordt er 
verzameld, blijft er niemand 
achter, enzovoorts. 

Als u denkt dat u en uw col
lega’s, vrienden, familie of 
anderzijds dit soort zaken 
tot een kunst kunnen ma
ken, wordt u uitgenodigd 
om in te schrijven. Als u dat 
niet kunt wordt u eveneens 
uitgenodigd om gast te zijn 
bij bovengenoemde cafés/
dancing. Voor bedrijven is 
het tevens een mooie manier 
om reclame te maken via 
bijvoorbeeld Tshirts en der
gelijke. De organisatie is nog 
op zoek naar een goed doel 
waar de totaalopbrengst van 
de fooien, die door de drie on
dernemers verdubbeld wordt, 
aan geschonken gaat worden. 
Aarzel dus niet, zorg dat u snel 
bent want er is niet ongelimi
teerd plaats!

Op zondag 10-10-10 geven 
Corrina Kortekaas en Ton Slinger

elkaar om 11.00 uur het jawoord in 
het raadhuis van de gemeente Zandvoort

Open Huizen Dag
Komende zaterdag wordt weer een landelijke Open Hui-
zen Dag georganiseerd. Ook in Zandvoort doen de Zand-
voortse makelaars die aangesloten zijn bij de Nederlands 
Vereniging van Makelaars (NVM) mee. Op deze dag kan 
een ieder de huizen die te koop worden aangeboden vrij-
blijvend bezichtigen.

Al jaren zijn de leden van de 
NVM in heel Nederland be
kend vanwege de landelijke 
Open Huizen Dag. Komende 
zaterdag kunnen van 11.00 
tot 15.00 uur te koop staande 
woningen worden bezich
tigd zonder afspraak. Deze 
publieksvriendelijke actie is 
bedoeld om kopers te helpen 
hun woonwensen zo con
creet mogelijk voor ogen te 
krijgen. De beste manier om 
dat te doen is veel huizen te 
bekijken en de Open Huizen 
Dag helpt hierbij, omdat u 
op een dag meerdere huizen 
kunt bezoeken.
 

Het bekijken van huizen gaat 
het beste bij daglicht. Niet ie
dereen kan door de weeks hui
zen bekijken, maar op zaterdag 
zijn veel makelaarskantoren 
niet open en dus is niemand 
beschikbaar voor bezichtigin
gen. Om bezoeken zoveel mo
gelijk te bundelen wordt het 
opzaterdag zonder afspraak
huizenkijken dan ook op één 
zaterdag in oktober gepland. 
In de diverse advertenties van 
de Zandvoortse makelaars in 
de Zandvoortse Courant van 
deze week, staat een groot 
aantal huizen dat u komende 
zaterdag kunt bezichtigen.
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WOONCAFE
Zaterdag 9 oktober 2010

2e editie WOONCAFE
www.sevenforlife.nl

Het weekend van 9 oktober 2010 
staat Zandvoort in het teken van 
WONEN. Tijdens de openhuizen 
route zijn er diverse Zandvoortse 

experts op gebied van wonen 
aanwezig in het Wooncafe

*
Ontdek uw voordeel en kom 

langs op deze unieke informatiedag.
*

Iedere bezoeker krijgt 
GRATIS een schitterend 
pakket met woonbladen.

*
Locatie Café Neuf.

Vanaf 11.00 tot 16.00 uur 
zijn de experts aanwezig.

Mis deze unieke kans niet. 
Deze dag is vrij toegankelijk voor 

iedereen die informatie wenst over:

 Aan- en Verkoop woning
Verhuur woning of appartement
Samenlevingscontract testament 

of schenkingen
Belastingzaken

Interieur- en stylingadvies
 Verkoopstyling woning

Financieringen voor aankoop of 
herfinanciering van 

bestaande hypotheken
 Voorjaarsbeurt voor uw tuin 

of een geheel nieuwe tuin
 Verbouwing of Renovatie

Beveiliging woning, hang- en sluitwerk.

ZANDVOORT – HOGEWEG 30-32-34

Nog  2 appartementen te koop!

  - Appartement A6 118 m², balkon op zuid ca 10 m². 
     Koopsom 439.000 euro v.o.n.
  - Appartement A7 105 m², balkon op zuid ca 10 m²   
   Koopsom 390.000 euro v.o.n.
  - Privé parkeerplaats € 30.000 v.o.n.
  - Oplevering  reeds geschiedt.
  - Tevens nog mogelijkheid tot eigen keuze tegels en sanitair.

OPEN HUIS ZATERDAG 9 OKTOBER 2010
TUSSEN 12.00 EN 15.00 UUR

Locatie: Remo De Biase Architecten   Adres: Hogeweg 34, Zandvoort

Residence Cocarde
12 luxe appartementen en 2 penthouses

Residence Pandora
8 RIANTE  APPARTEMENTEN  & 1 PENTHOUSE

ZANDVOORT - POSTSTRAAT 11

CRISIS ? PROFITEER ER VAN! 
Koop nu uw luxe appartement in hartje Zandvoort en profi teer van de grati s extra’s met een 
waarde van ca. € 50.000,-  : complete keuken naar keuze, luxe sanitair in de badkamers en 
toilett en, vloerverwarming, eikenhouten vloer, lichtarmaturen, geheel geschilderd en gesausd.

Dus na oplevering kunt u uw luxe appartement zo betrekken !
    
Om alle voorwaarden en details te weten van deze spectaculaire aanbieding, maak een         
afspraak  023 5714165 of kom langs op 9 oktober tussen 12.00 en 15.00 uur - Hogeweg 30. 
Deze acti e eindigt 31 oktober 2010.

Appartementen met 2 of 3           
slaapkamers.     

Bruto woonoppervlakten vanaf 114 
tot 186 m2, terras vanaf 12 m2.

Koopsommen vanaf € 425.000,- v.o.n. 
inclusief parkeerplaats.

Met de bouw is reeds gestart,           
geplande oplevering april 2011

         Architect:
         REMO DE BIASE Architecten
         Hogeweg 30
         2042 GH  ZANDVOORT
         T: 023-571 41 65
         F: 023-573 59 51
         www.debiase.nl

Projectontwikkelaar:
VOF Cocarde
Hogeweg 30
2042 GH  ZANDVOORT
T: 023-571 41 65
F: 023-573 59 51
www.residence-pandora.nl

      Makelaar:
       Van der Reijden Makelaardij   
       Passage 42-44
       2042 KV  ZANDVOORT
       T: 023-571 55 31
       F: 023-571 91 27
       www.hollandresidence.nl

Nog enkele 
appartementen te koop !!!
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Prijsvraag bij Etos Zandvoort
De nieuwe eigenaren van de Etos-vestiging in de Kerkstraat, Jolanda de Groot en San-
der van Stralen, willen u graag kennis laten maken met hun nieuwe assortiment dat 
door puur luisteren naar de klanten opnieuw is ingevuld. Vooral de natuurlijke pro-
ducten van bijvoorbeeld Weleda, een natuurlijke huidverzorgingslijn, en de natuurlijke 
voedingssupplementen van Aricocaps springen er duidelijk uit.

“Wij kochten in Overveen 
onze eerste Etoszaak en 
toen we hoorden dat de 
Zandvoortse vestiging te 

koop werd aangeboden, 
zijn we er direct ingestapt. 
Natuurlijk moet je wennen 
aan je klanten. Vaak willen ze 

eigenlijk andere producten 
en dat hebben we in onze 
oren geknoopt. De Etos
organisatie (half franchise en 

half eigen zaken, red.) biedt 
een aantal mogelijkheden 
om andere merken, samen
gesteld in diverse groepen, 
te verkopen en daar zijn wij 
voor gegaan”, zegt Jolanda 
met twinkelende ogen. Het 
gevolg is een zaak die beter 
op het publiek inspeelt. De 
Etos heeft een meer dan 
uitstekende prijs/kwali
teitsverhouding en mocht er 
ineens een drogisterij of ke
ten een product goedkoper 
aanbiedt, dan past Etos die 
zelfde dag nog hun eigen 
prijs aan. Zij staan namelijk 
garant dat ze de goedkoop
ste producten van hoge 
kwaliteit verkopen en dat is 
in deze economisch zware 
tijden mooi meegenomen.

Prijsvraag
Om het een en ander on

(advertorial)

der de aandacht van het 
Zandvoor tse  publ iek 
te brengen, heeft Etos 
Zandvoort een prijsvraag 
georganiseerd. Als u kunt 
raden, of in de winkel kunt 
tellen, hoeveel produc
ten de Etos verkoopt van 
hun voordeelselectie, een 
selectie hoogwaardige 
producten voor werkelijk 
bodemprijzen, dan maakt 
u kans op een schitterend 
pakket met Etosproducten 
ter waarde van maar liefst 
€ 30! Tot 20 oktober kunt 
u uw oplossing in de win
kel in de Kerkstraat afge
ven. Op de 21e oktober 
worden de prijswinnaars 
bekend gemaakt. Naast 
deze prijsvraag heeft Etos 
Zandvoort nog een speci
ale actie voor de inwoners 
van Zandvoort. Bij de kassa 

kunt u een spaarkaart af
halen waarop bij beste
ding van € 10 een stem
pel komt te staan. Als u 10 
stempels heeft gespaard, 
krijgt u € 10 terug! Let wel: 
deze actie is alleen geldig 
in Zandvoort en loopt tot 
31 december aanstaande. 
Alleen volle spaarkaarten 
worden omgewisseld.

Etos Zandvoort, Kerkstraat 
31, is dagelijks geopend. 
Maandag vanaf 11.00 uur, 
zondags vanaf 12.00 uur 
en de rest van de week 
vanaf 09.00 uur. De slui
tingstijd is doordeweeks 
18.00 uur en in het week
end 17.00 uur. Tel. 5732268. 
Meer informatie over Etos, 
bijvoorbeeld over de schit
terende acties, vindt u op 
www.etos.nl. 

Nationale Traploopweek 2010:
Ook in Zandvoort werd trapgelopen

Afgelopen week was het Nationale Traploopweek. Door 
heel Nederland waren er acties op touw gezet om de trap 
te nemen in plaats van de lift. Ook in Zorgcentra Huis in 
de Duinen, De Bodaan en Meerleven was het personeel 
opgeroepen om deel te nemen aan deze Nationale trap-
loopweek. 

door Agaath de Goede

De personeelsleden van de 
genoemde zorgcentra werden 
door middel van stickers, pij
len en voetstappen, naar en op 
de trappen gestimuleerd om 
gebruik te maken van de trap. 
Een fruitbox vol verfrissend 
fruit (2 stuks per dag is heel 
gezond) stond klaar bovenaan 
de trap of in de kantine en me
nigeen liet het zich smaken. 
Deze manier van bewegen is 
vooral bedoeld voor bijvoor
beeld het kantoorpersoneel. 
De andere medewerkers van 
de tehuizen waren verdeeld 
in hun mening om mee te 

doen, omdat zij al behoorlijk 
in beweging zijn bij de verzor
gende taken die zij dagelijks 
uitvoeren. In ieder geval gaan 
de meesten nu toch bewuster 
om met deze wetenschap.

Gezonde productieve werk
nemers behouden en bevor
deren, heeft hoge prioriteit 
bij de overheid en verdient 
aandacht van werkgevers en 
werknemers. De grootste be
dreigingen op dit gebied voor 
de komende jaren zijn: de ver
grijzing en ontgroening van 
de beroepsbevolking en de 
snelle ontwikkeling van diabe
tes, overgewicht en obesitas. 

Vergrijzing en ontgroening lei
den de komende jaren tot een 
toenemende schaarste aan 
arbeidskrachten. Daardoor 
lijkt verhoging van de arbeids
participatie een belangrijke 
voorwaarde te worden voor 
het behoud van welvaart. 
Daarbij komen de risico’s 
van de snelle ontwikkeling 
van diabetes, overgewicht en 
vooral obesitas, waardoor er 
bij grote groepen werknemers 
een grotere kans is op vermin
derde productiviteit, uitval en 
verzuim. Het Diabetes Fonds 
(DF) en de campagne 30minu
tenbewegen van NISB willen 
om bovenstaande doelstellin
gen te behalen hun bijdrage 
leveren door gezamenlijk de 
4e Nationale Traploopweek 
vorm te geven. Want traplo
pen is gezond en voorkomt 
diabetes type II. Traplopen is 
één van de beweegvormen dat 
gemakkelijk is in te passen in 
het dagelijks leven. 

Pluspunt viert Dag van de Ouderen

Vrijdag 1 oktober was het officieel de ‘Dag van de Ouderen’.  
In Pluspunt waren alle inwoners van Zandvoort en Bent-
veld van 85 jaar en ouder persoonlijk uitgenodigd voor een 
gezellig feest. Bijna zeventig gasten werden gastvrij ver-
welkomd door een team van 25 vrijwilligers in de theater-
zaal van Pluspunt. 

Om 14.30 uur werd gestart 
met een high tea met vele 
lekkernijen. De gehele mid
dag bleven de vele vrijwil
ligers de tafels bedienen 
met hapjes en drankjes. 
Voor velen was dat zeker 
een lekkere verrassing. Ook 

Als verrassing trad het Gemengd Koper Ensemble op

De medewerkers van Etos Zandvoort

het Zandvoortse Gemengd 
Koper Ensemble was aanwe
zig en had extra geoefend 
om de belangrijkste gasten 
van Zandvoort feestelijk toe 
te zingen en dat gebeurde 
dan ook uitgebreid en met 
veel enthousiasme. Vele be

kende melodieën werden ten 
gehore gebracht waarop vaak 
volop door de aanwezige se
nioren werd meegezongen. 
Dichter bij Zee Ada Mol droeg 
een zeer toepasselijk gedicht 
voor dat zij speciaal geschre
ven had ter gelegenheid van 
de Ouderendag, een inspan
ning die van harte werd  toe
gejuicht. Inspirerende toe
spraken van de directeur van 
Pluspunt, Albert Rechterschot 
en burgemeester Niek Meijer 
waren te beluisteren. De 85 
plussers bedankten de beide 
heren met een warm en wel
gemeend applaus. Zij werden 
uitgebreid verwend door vrij
willigers die graag hun tijd 
beschikbaar stelden om juist 
de ‘Dag van de Ouderen’ tot 
een groot en oergezellig feest 
te maken. De geplande dans
middag (op elke 1e vrijdag 
van de maand) is vanwege 
de ‘Dag van de Ouderen’ ver
schoven naar morgen, vrijdag 
8 oktober.



Geef je op voor de BarBattle 2011 !!!
Maak jouw succes avond in de kroeg 

met een team van 5 personen

Inschrijfformulier met de spelregels aan de bar verkrijgbaar.

EPISODE IIEPISODE II

Zandvoort
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C U L T U U R

Jesse van Ruller met het Trio Johan Clement

Het nieuwe bestuur van BKZandvoort

Zoekplaatje
Het zoekplaatje van twee weken geleden heeft enkele reacties opgeleverd, waarvan er 
maar één echt bruikbaar was. De familie Kiefer kwam met een MULO klassefoto uit 1935 
en aan de hand van deze foto zijn nu 3 van de 5 personen geïdentificeerd. 

Het meisje geheel links is onbekend maar het meisje, half achter haar verscholen, is herkend 
als Hannah (Hannie) Verdonck, wier vader mede-eigenaar was van de Oosterse tapijthandel 
Con & Verdonck in de Leidsestraat te Amsterdam. De zaak is inmiddels verhuisd naar Den 
Haag maar behoort nog steeds tot één van de bekendste Oosterse tapijtenhuizen van 
Nederland en is niet van naam veranderd. De jongen met sigaret werd geïdentificeerd als 
Gebhard (Geb) van der Werf/Werff waarbij we moeten vermelden dat de exacte schrijf-
wijze van de naam nog niet te achterhalen was. De vrouw daarnaast, in de witte jurk met 
zwarte knopen, werd herkend als Marietje (Mieke) van der Mije of Meije. Hoe het precies 
geschreven gaat worden, gaan we ongetwijfeld horen. 

Laatste opmerking over de man 
met pijp van een paar weken te-
rug. Deze hebben we totnogtoe 
niet kunnen identificeren. Kees de 
Mandemaker lijkt er een beetje op 
maar is het bij nader inzien toch 
niet. Eventuele aanvullingen 
zullen gepubliceerd worden op 
 www.oudzandvoort.nl

door Cor Draijer

bld06857

Nieuw bestuur BKZandvoort heeft 
vuurdoop goed doorstaan 

Jesse van Ruller: integer, puur en subtiel

Boogie woogie-spektakel in café Oomstee

Kunstenaarsvereniging BKZandvoort heeft een nieuw be-
stuur. Onderleiding van de nieuwe voorzitter, Udo Geis-
ler, heeft het bestuur de eerste grote manifestatie van de 
vereniging, KunstKracht 12, goed doorstaan. Als een trotse 
pauw liep Geisler bij de diverse ateliers binnen en consta-
teerde dat er veel belangstelling was en dat er ook goed 
verkocht werd.

Dat Jesse van Ruller de beste jazzgitarist van Nederland 
is, staat als een paal boven water. Met zijn optreden in De 
Krocht van afgelopen zondag kwamen al zijn kwaliteiten 
duidelijk naar voren, goed ondersteund door het Trio Johan 
Clement.

Op vrijdag 8 oktober staat de crème de la crème van de 
Nederlandse boogie woogie en blueswereld in jazzcafé 
Oomstee. Pianist Martijn Schok heeft de beschikking over 
één van de meest swingende bands binnen de internatio-
nale jazz, boogie en bluesscene. De band bestaat vrijdag uit 
Martijn Schok, Rinus Groeneveld (saxofoon), Greta Holtrop 
(zang), Hans Ruigrok (bas)en Menno Veenendaal (slagwerk).

Geisler, van huis uit fotograaf 
in Amsterdam gedurende de 
laatste 20 jaar, wil vooral de 
komende tijd bewerkstelli
gen dat BKZandvoort, samen 
met de gemeente, zich gaat 
inzetten voor een eigen ga

door Lienke Brugman

In een goed bezette zaal van 
De Krocht verbaasde Van 
Ruller het publiek met zijn 
jazzy klanken. Schijnbaar 
moeiteloos beroerden zijn 
vingers razendsnel de snaren 
van zijn gitaar. Integer, puur 
en subtiel zijn woorden die 
nog tekort schieten voor wat 
deze jazzgitarist liet horen. 
Het begon al direct bij de 
intro, waarbij begeleiders 
Johan Clement (piano), Eric 

Martijn Schok is een begrip op 
het gebied van boogie woogie 
en blues. Naast zijn optredens 
in Nederland wordt hij regel
matig gevraagd voor jazz en 
bluesfestivals in Europa en de 
VS. Zijn speelstijl kenmerkt 
zich door veel swing, een ste
vige ‘groove’ en grote virtuosi
teit. Hij wordt dan ook gezien 
als een van de beste vertolkers 
van de authentieke boogie 
woogiestijl. Daarnaast heeft 
Schok een uitgebreid en ge
varieerd eigen repertoire op

lerie waar de leden in toer
beurten en veranderende 
samenstellingen kunnen 
exposeren. “We hebben nu 
weliswaar de BuzzzzHalte 
maar die gaat op termijn 
verdwijnen in verband met 

Timmermans (contrabas) en, 
voor de tweede keer in dit 
nieuwe seizoen, Erik Kooger 
(slagwerk)  een ijzersterk trio 
vormden die de klanken van 
het gitaarspel van deze be
gaafde gitarist perfect on
dersteunden.

Bij het nummer 'Con Alma' 
was de samenwerking van 
gitaar en slagwerk grandioos 
op elkaar afgestemd. Kooger 
bespeelde slechts met twee 
handen de begin akkoor

gebouwd met veel swing en 
virtuositeit. Met haar zang
kwaliteiten en schitterende 
podiumuitstraling vormt 
zangeres Greta Holtrop de 
perfecte vocale aanvulling op 
het swingende pianospel van 
Schok. De uit Amsterdam af
komstige Rinus Groeneveld is 
al jaren een van Nederlands 
meest vooraanstaande tenor
saxofonisten. Met zijn herken
bare speelstijl zorgt hij voor 
een unieke mix tussen jazz, 
blues, boogie en r&b. Na het 

de nieuwbouw van het 
Louis Davids Carré. Maar wij 
als bestuur kunnen dat niet 
alleen doen, daar is de hulp 
van de leden zeker bij nodig. 
Die inzet is al groot maar 
hierin hebben wij hulp no
dig. Ook zouden we andere 
cultuur moet gaan aanbie
den. Dit zou in samenwer
king met verenigingen in 
de regio kunnen. We hebben 
gelukkig een goed contact 
met de wethouder van cul
tuur Gert Toonen en dat kan 
helpen”, zei Geisler die zich 
zeer bescheiden opstelt. 

Met hem is een compleet 
nieuw bestuur aangetre
den, waarin Herbert Willems 
verantwoordelijk is voor de 
communicatie en PR, Ada 
Mol secretaris is, Margreet 
Ras over de financiën gaat, 
Nelleke de Blauw de evene
menten onder haar hoede 
neemt en Xandra Algera al
gemeen bestuurslid is.

den van het muziekstuk. 
Het bleek een bijzondere 
combinatie waarop het pu
bliek enthousiast reageerde. 
Regelmatig kreeg Van Ruller 
en het begeleidende trio 
een warm applaus van de 
aanwezige jazzliefhebbers. 
Onvoorstelbaar hoe je klan
ken en akkoorden tegelijk 
kunt aanslaan. Hieruit bleek 
dat Van Ruller echt tot de in
ternationale klasse behoort. 
Hij presenteert zoals al ge
zegd schijnbaar moeiteloos 
zijn gitaarspel maar er moe
ten jarenlange studies aan 
vooraf zijn gegaan. Niet voor 
niets heeft hij les gehad van 
de bekende Nederlandse gi
tarist Wim Overgaauw. Na 
de pauze, met nummers als 
'Pichole to a kiss', 'Sandy' en 
'Stella', was het alweer veel 
te snel tijd om een eind te 
maken aan dit grandioze op
treden. Jesse van Ruller kreeg 
van zijn publiek een ovatio
neel en verdiend applaus. 

Het volgende concert is op 
zondag 7 november met Jan 
Menu (baritonsaxofoon) en 
John  Engels (slagwerk). Meer 
informatie kunt u vinden op 
www.jazzinzandvoort.nl.

afronden van zijn studie aan 
het Conservatorium in 1986 
toerde bassist Hans Ruigrok 
7 jaar door West Europa met 
het Glenn Miller orkest van 
Wil Salden. Hij speelt en speel
de onder meer met Georgie 
Fame, Johnny Meijer, Bolle 
Jan en vele anderen. Menno 
Veenendaal is misschien wel 
één van de meest allround 
drummers in Nederland. Hij 
heeft de afgelopen 25 jaar 
gewerkt met ontelbare musici 
en is vaak te zien en te horen 
geweest op diverse jazzfesti
vals in binnen en buitenland. 
Veenendaal is tevens pro
grammeur en coördinator van 
diverse jazzpodia. Het spekta
kel start rond 21.00 uur en is 
vrij toegankelijk maar kom op 
tijd want café Oomstee is niet 
al te groot.
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DORSMAN.NL OF 023-5714534

Autoverzekering
vanaf € 6,- p/mnd

* startkorting tot 65%

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering
van de

Ondernemers Vereniging Zandvoort

Datum:	 donderdag	14	oktober	2010
Aanvang:	 20.00	uur
Locatie:	 Hotel	Hoogland,	Westerparkstraat	5,	Zandvoort

Agenda
1.	 Opening/mededelingen
2.	 Vaststellen	agenda
3.	 Notulen	ALV	van	20	mei	2010
4.	 Peter	den	Boer,	gemeente	reiniging,	schoonmaken	straten	centrum
5.	 Gillis	Kok,	website	Zandvoort	in	Bedrijf
6.	 Maarten	van	Duijn,	Hoofd	Bedrijfschap	Detailhandel	,	update	KVO
7.	 Muziekpaviljoen
8.	 Financiën
-	 Jaarrekening	2009
9.	 Update	OPZ
10.	 Overige
11.	 Rondvraag
12.	 Sluiting

Leden en niet leden zijn van harte welkom

BY CHRIS KUIN

Zaterdag 16 oktober

 

Live muziek tijdens diner 
met Marjet 

Dinsdag gesloten
Zeestraat 36,  2042 LC  Zandvoort

023-5736680
www.restauranthugoos.nl

Wekelijks de krant lezen op internet?
surf naar www.zandvoortsecourant.nl

www.sportinzandvoort.nl

“Sport is goed voor 
lichaam en geest”

Vrijdag 8 okt. Aanvang: 21:00 uur.
   Boogie Woogie Special!
Martijn Schok
Boogie Woogie Piano

Greta Holtrop
Boogie Woogie Zang

Rinus Groeneveld
Saxofoon

Hans Ruigrok - Bas

Menno Veenendaal - Drums
Voor uw Jazzagenda: volgend optreden vrijdag 5 nov.,
vrijdag 3 dec. en KerstJazz op vrijdag 17 december! 

Foto: Robert Joore

De top in de 

Nederlandse 

Boogie Woogie!

Mosselen
met 3 sausjes en frites € 12,50

donderdag 7, 14, 21 & 28 oktober

Quizz
vrijdag 15 oktober 21.00 uur

algemene kennisvragen
€ 2,50 p.p. leuke prijzen!

elke maand andere digitale quizz 

 

 

 

 

Seniorenmenu: € 7,00 
Ma 14-09-09  Gebakken tartaar met gebakken aardappelen en spinazie 

Di 15-09-09  Kibbeling met frites, sla en sausjes 

Wo 16-09-09  Macaroni met een gebakken ei 

Do 17-09-09 Andijvie stamppot met een bal gehakt 

Vr 18-09-09  Vissticks met frites, doperwten en wortelen 

Za 19-09-09  Nasischotel met 1 stokje saté en een gebakken ei 

Zo 20-09-09  Kippotje met frites en sla 

Ma 21-09-09  Gebakken lever met aardappelpuree en rode kool 

Di 22-09-09  Scholfilet met gebakken aardappelen en wortelen 

Wo 23-09-09 Hutspot met warme worst en gebakken spek 

Do 24-09-09  Schnitzel met frites en witlof 

Vr 25-09-09 Gestoofde kabeljauw met aardappelpuree en bloemkool 

Za 26-09-09  Kippenbout met frites en sla 

Zo 27-09-09  Bal gehakt met gebakken aardappelen en bloemkool 

Bestellen voor 11.00 en bezorgd tussen 12.00 en 14.00 uur of eventueel tussen 16.00 en 
17.30 uur.  U kunt ook een plaatsje reserveren in ons restaurant om gebruik te maken 
van het seniorenmenu. Bent u in bezit van de ZandvoortPas, dan krijgt u een toetje 
gratis. 

Brasserie restaurant Harocamo 

Kerkstraat 14  |  023-5712102 

Geen zin om te kokkerellen? Gewoon Harocamo even bellen!
Wij bezorgen voor ieder wat wils, zoals broodjes, saté, 
spareribs, diverse visgerechten of een uitgebreid diner.
U kunt het zo gek niet bedenken!

Let op: Wij bezorgen gratis!
Ook de seniorenmenu’s à € 7,-- en de daghap à € 10,--

  Bel: 5712102 
  kijk voor meer info:
  www.harocamo.nl 

Brasserie restaurant Harocamo 
Kerkstraat 14, 2042 JE Zandvoort
Geopend van 9.00 tot 22.00 uur

Scholieren/studenten
gevraagd voor

bediening en afwas

Beachclub Take Five
Boulevard Paulus Loot, pav.5
www.tfaz.nl / info@tfaz.nl
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Onlangs bereikten ons signalen dat er sprake is van toe-
nemende nachtelijke overlast van uitgaande jeugd. Wij 
vroegen u uw grieven aan ons te mailen. Nog voor we de 
reacties konden plaatsen, verraste Bas Lemmens van disco-
theek Chin-Chin in de Haltestraat ons met het organiseren 
van een bewonersoverleg over dit onderwerp. 

Overlast van uitgaansjeugd houdt 
bewoners uit hun slaap

“We kunnen het alleen samen oplossen”

Negentig uitnodigingen had 
Bas Lemmens verstuurd, en 
op donderdag 30 september 
zijn er zo’n 15 bewoners aan
wezig in ChinChin. Dat valt 
hem een beetje tegen, zegt hij 
in zijn opening. Ook aanwezig: 
Pascal Spijkerman namens de 
gemeente, wijkagent Henk 
Kommer en Willem van Raan 
van Handhaving. 

Lemmens heeft op een flip
over de overlastproblemen 
alvast gecategoriseerd: geluid 
van de Chin zelf, lawaai van 
de bezoekers, wildplassen & 
braaksel, agressiviteit, brom
mers & scooters, en zwerfvuil 
& glas. De buurtbewoners 
knikken instemmend. Bas 
geeft zijn mobiele nummer 
dat de omwonenden altijd 
mogen bellen als ze overlast 
ervaren, en zijn emailadres 
voor nietdirecte klachten. 
Ook dit waarderen de buren, 
maar: “een hoop klachten 
vallen buiten jouw bevoegd
heid, Bas.” Een ander consta
teert dat er meer horecage
legenheden zijn die overlast 
veroorzaken. Waarom zijn die 

Burgemeester Niek Meijer 
reageert positief op de 
avond in ChinChin. “Het 
beeld wat ik ervan heb 
gekregen is dat het con
structief was. Ik ben als 
bestuurder heel blij dat er 
verbindingen zijn gelegd. Er 
zullen nog wel meer bijeen
komsten moeten komen, 

er niet? Lemmens: “Ik heb ze 
ingelicht, maar ik wilde eerst 
zelf met jullie praten. Ik heb 
deze zomer het beste seizoen 
ooit gedraaid. Dit punt is het 
drukste van Zandvoort gewor
den. Daar ben ik blij mee na
tuurlijk, maar het schept ook 
een verantwoordelijkheid.”

Als een buurtbewoner erop 
wijst dat vooral de overheid 
een grote verantwoordelijk
heid heeft en steken laat val
len, richt het gezelschap zich 
tegen Spijkerman, Van Raan 
en Kommer. Er klinkt een luide 
oproep tot harder optreden 
en het terugdringen van slui
tingstijden: “Vroeger was het 
na drie uur voorbij, nu duurt 
de overlast tot zes, zeven uur.” 
“Het beleid van de gemeente 
is veel te slap.” “Er is geen en
kele terugkoppeling als we 
een klacht indienen, je hoort 
niets terug”.

Pascal Spijkerman geeft een 
uiteenzetting van de maatre
gelen die de gemeente sinds 
vorig jaar heeft genomen. Er 
is een stappenplan met sanc

ties voor horecagelegenheden 
die zich niet aan de afspra
ken houden. De zogenaam
de Kwaliteitsmeter Veilig 
Uitgaan (KVU) is in het leven 
geroepen (zie de website van 
de gemeente), horecaperso
neel heeft trainingen onder
gaan, er is samenwerking 
met Sunparks, een piketlijn 
geluidsoverlast, en een speci
ale horecatelefoon.

Wijkagent Henk Kommer 
neemt vervolgens het woord. 
“Ik ben nu acht jaar wijkagent, 
en om het weekend ben ik 
hier ’s nachts in touw. We lo
pen met vier man op straat, 
en daarmee zullen we het 
moeten doen. We doen er 
alles aan om de boel onder 
controle te houden, maar 
we kunnen niet overal tege
lijk zijn. Daarom moeten we 
het samen met de horeca 
doen.” Een bewoner van de 
Schoolstraat reageert direct 
en geeft aan dat er horeca
gelegenheden zijn die zich 
daar niets van aan trekken: 
“Als je iets zegt van de deur 
die openstaat waardoor de 
herrie naar buiten komt, 
word je door de portier zowat 
in elkaar geramd. Het lijkt of 
ze precies weten wanneer er 
gecontroleerd wordt, want 

ZandvoortPlus
door Edwin Gitsels

Natuurlijk heb ik overlast, vooral van jongeren die op een 
verdekt plekje met elkaar praten in de doorgang van de 
Gasthuisstraat naar het Achterom. Dit geluid weerkaatst 
enorm in dat steegje. Ook worden er allerlei genotsmiddelen 
genuttigd. De restanten laten ze achter, ook het inwendige 
van de mens. (Anne-Miek Kol-Vergers)

Het jeugdige uitgaanspubliek scheurt ‘s nachts door de stra
ten, of loopt al lallend over  straat en schopt of slaat hier en 
daar stoer een vuilnisbak of autospiegel stuk.  Maar ja, het 
komt niet wekelijks voor, dus moeten we er maar mee leren 
leven, of anders misschien verhuizen? (G. van Elteren)           

Het begint al vroeg in de avond. Als men ziet dat er licht 
brandt, wordt er op de ramen gebonkt. Dus gaan we maar 
vroeg naar bed. ’s Nachts gaan  jongeren op zoek naar drugs
dealers. Ze verstoppen hun drank in het perkje achter het 
Gemeenschapshuis en lallend en krijsend zitten ze te zuipen 
en gooien de flessen kapot. Als je verzoekt om rustig te zijn 
omdat er kleine kinderen slapen, dan word je bedreigd en 
het ontaardt gelijk in een vechtpartij. Als de politie komt, is 
iedereen snel verdwenen. En later in de nacht word je alsnog 
teruggepakt doordat er op je ramen wordt gebonkt of ze 
worden ingegooid. Wij zijn blij als het regent en stormt, want 
dan is het rustig op straat. De gezondheid van ons hele gezin 
lijdt hieronder. Terwijl ongestoord woongenot en nachtrust 
mensenrechten zijn.
(A.P. van Seventer, mede namens de families v.d. Hoff, 
Driehuizen, Keur, de Wit, Paap en Koper uit de Willemstraat, 
Schoolplein en Schoolstraat.)

Zeuren, zeuren, zeuren. Je woont in Zandvoort, we moeten 
het hebben van de toeristen. De kermis is al verdwenen door 
de zeurders. Het circuit is bijna weg door de zeurders. Er 
is slechts één oplossing: zeurders, rot op, ga naar Drenthe. 
(Hans Halderman)

Een greep uit de 
ingezonden reacties

maar een eerste voedings
bodem is gelegd.” 

Volgende week op deze 
pagina een gesprek met 
de burgemeester en Pascal 
Spijkerman, beleidsadvi
seur openbare orde & vei
ligheid, over de uitgaans
overlast.

zodra de piketwacht weg is, 
gaat het volume weer op 10. 
Bas hier is een voorbeeld voor 
de rest.”

Dat is alvast de winst van deze 
avond: men waardeert het ini
tiatief van Bas Lemmens en de 
dialoog tussen ChinChin en 
de omwonenden is geopend. 
Maar er zijn duidelijk nog wel 
flink wat slagen te maken; de 
frustratie zit diep. Spijkerman: 
“We nodigen u van harte uit 
mee te praten in ons overleg
orgaan.” 

Na afloop vraag ik aan wijk
agent Kommer: klopt het dat 
er sprake is van een verhufte
ring van de samenleving? Hij 
beaamt dit volmondig: “Kleine 
opdonders staan tegen je te 
schreeuwen. Het is een en al: 
‘Ik bepaal…’  en ‘Dit is mijn…’ 
Ze eisen alle ruimte voor zich
zelf op, zonder enig oogmerk 
voor anderen. We hadden de 
actie Wakkere Ouders, waarbij 
we ouders wakker belden om 
hun dronken kinderen van het 
bureau te komen halen. Maar 
dacht je dat ze zeiden: we zul
len ze morgen een lesje leren? 
Nee, ze richtten zich tegen 
ons. Hoe we het in ons hoofd 
haalden. Waar we ons mee 
bemoeiden.”

Chin-Chin probeert de overlast voor omwonenden  
tot een minimum te beperken

Door het hele centrum staan borden met daarop een opsomming 
van de sancties op overlast

Reactie burgemeester
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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 vlak
je naast de rij of boven de kolom. 
Indien u in een donker vlakje bij
voorbeeld 4\8 ziet staan, bete
kent dat u vertikaal op 4 moet 
uitkomen en horizontaal op 8. 
Let op: er zijn soms meerdere 
oplossingen mogelijk.

    12 18       9 8

 13         4 21\8    

 11     21 7\13        

   19           31 

   10       10\12      

   8     12\9        

   9 16\25           10

 26           9    

 10           15

De oplossing staat elders op deze pagina

De bedoeling van de breinbreker 
is de rekenkundige som op zo een 
manier op te lossen dat hij klopt. 
Gelijke letters zijn gelijke cijfers.
 

Brein
breke

rBreinbreker
Breinbreker Brein

breke
r

 AA   ACC     AGG  
    +   =    
  +   -   -  
  ACC   F     ACH  
    -   =    
             
  AGG   ACH     AJ  
    -   =    

De oplossing staat elders op deze pagina

4 zeebaarsfilets met huid 
 (ca. 200 gr. per stuk),
versgemalen zwarte peper, 
versgemalen zeezout, 

2 el olijfolie, 
2 el grove mosterd, 
2 el citroensap, 
1 el dille, 

Bereiding:
Bestrooi de zeebaarsfilets met peper en zout. Meng olijfolie met mosterd, citroensap, dille 
en bruine basterdsuiker. Bestrijk de vis licht met dit mengsel. Leg de zeebaars met de huid
zijde op het rooster van de barbecue of gebruik een grillpan. Rooster de vis 1215 minuten 
afhankelijk van de dikte en bestrijk deze tijdens het roosteren met de mosterdglazuur. 
Leg als de vis te donker wordt een stukje aluminiumfolie onder de vis op het rooster. Leg 
de trostomaten ernaast op het rooster en laat ze garen.

Benodigdheden:

Kook eens anders
Recept Recept

ko
ok

ru
br

ie
k

Gegrilde zeebaarsfilet met mosterdglazuur
Hoofdgerecht voor 4 personen

1 el bruine  
basterdsuiker, 

enkele takjes  
trostomaten ingekruist.

     12 18         9 8

 13 8 5     4 21\8 2 6

 11 4 7 21 7\13 3 1 7 2

   19 3 4 2 1 9 31  

   10 2 3 5 10\12 4 8  

   8 1 7 12\9 1 2 6  

   9 16\25 1 7 9 5 3 10

 26 8 7 6 5   9 5 4

 10 1 9       15 9 6

Oplossing Kakuro

 66 + 633 = 699
         
 +   -   -
 633 - 1 = 632
         
 =   =   =
 699 - 632 = 67

Oplossing Breinbreker

Dierendag

Afgelopen zondag 3 oktober hield het Dierentehuis aan de Keesomstraat open huis ter 
gelegenheid van Dierendag. Mede dankzij het schitterende weer was de opkomst groot 
en de sfeer optimaal!

door Edwin Gitsels

Er was door de medewerkers en vrijwilligers van het Dierentehuis Kennemerland weer een 
heerlijke mix van activiteiten georganiseerd. Vooral voor kinderen was het een feest: Kids 
for Animals was er, er waren poffertjes en patat, ze konden zich laten schminken, ze kon
den knutselen, maar vooral natuurlijk kennismaken met alle honden, katten en konijnen 
in het asiel. De bezoekers mochten de hokken in en konden zo desgewenst een asieldier 
uitzoeken en reserveren. Op de dag zelf mochten de dieren niet meegenomen worden. 

Opvallend veel bezoekers hadden hun eigen hond(en) bij zich: die konden tegen geredu
ceerd tarief gechipt worden, of gefotografeerd door een professionele dierenfotograaf. 
De leden van de Kynologenclub Kennemerland gaven een wervelende demonstratie, 
waarna men zijn eigen hond het parcours mocht laten uitproberen, hetgeen voor veel 
hilariteit zorgde!

Maar bovenal was het een genot om te zien wat een geweldig werk alle medewerkers van 
het Dierentehuis doen. Alles zag er schoon en goed verzorgd uit, maar uiteindelijk is elke 
kat, hond of konijn natuurlijk veel beter uit met een liefhebbend thuis. Dus overweegt u 
een huisdier te nemen, ga dan eerst naar het asiel! Wedden dat uw droomdier er zit te 
wachten tot u eindelijk kwam?

O, en niet vergeten, de collecte van de Dierenbescherming is nog tot en met aanstaande 
zaterdag. Zandvoort heeft een naam hoog te houden als dierminnende gemeente met 
ons asiel als lichtend voorbeeld. Dus geef gul, ze verdienen het!

Open asieldag zonovergoten succes!

De kynologenclub gaf een wervelende demonstratie
Foto’s: Jolanda Meier-Koning

Ook voor kinderen was open dag een feestje! 

‘Neem mij mee’, stralen ze uit. Open asieldag gemist? 
Het asiel is maandag t/m zaterdag tussen 11 en 16 uur geopend

De bezoekers mochten de verblijven in om kennis  
te maken met de asieldieren

Bij de dierenfotograaf kon je op de foto met je hond
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Weer

Temperatuur

Max 18 19 17 15

Min 12 12 10 8

Zon 40% 75% 85% 90%

Neerslag 35% 10% 10% 10%  

Wind o. 3-4 o. 4 o. 4-5 o. 4

Megablokkade zorgt 
voor fraai herfstweer

Het weekend weerbericht van zandvoort en omgeving

De spil van de hogedrukmas
todont komt boven Noord
Europa te liggen en er vormt 
zich zelfs een indrukwek
kende blokkade van hoge 
druk. Die blokkade houdt in 
dat oceaandepressies er niet 
meer aan te pas kunnen ko
men bij ons en we dus mogen 
rekenen op een langdurige 
stabiele herfstperiode. Die 
depressies zijn er wel dege
lijk, maar worden een halt 
toegeroepen zo’n duizend 
kilometer ten westen van 
Ierland. Daar liggen ze in de 
wachtkamer om later in okto
ber nog wel eens aan wal te 
komen in WestEuropa.

Op woensdag was het weer 
nog niet helemaal zuiver, 
want kleine regengebiedjes 
schampten met name onze 
westelijke regio’s. Ook op 
donderdag zou er eerst nog 
wat lichte regen kunnen val
len in Zandvoort. De middag
temperatuur blijft eerst nog 
wel goed met een waarde 
rond de 1819 graden, zeker 
op vrijdag.

Vooral tijdens het aanstaan
de weekend zoekt de wind de 
oosthoek op en neemt ook 
toe. Tezamen met een lichte 
daling van de temperatuur 
kan het later zelfs wat schraal 
gaan aanvoelen buitenshuis. 
Voornaam punt is wel dat het 

aandeel zon beduidend gaat 
toenemen, dus het wordt al
lervriendelijkst herfstweer in 
onze contreien. 

Het is mogelijk dat het vol
gende week zelfs vrij koud 
gaat worden met die heer
sende oostenwind. De nach
ten gaan dan waarschijnlijk 
wat nachtvorst geven en ook 
overdag is het dan kouder 
met wellicht maar 13 graden. 
Zo’n droge, heldere en koude 
oktobersfeer hadden we ook 
in 2003. Er is overigens geen 
verband tussen oktoberkou
de met nachtvorsten en de 
daaropvolgende winter.

Let ook eens op het verkleu
ren van de bomen en strui
ken. Volgende week gaan we 
dat goed zien als ook de nach
ten echt kouder worden. De 
combinatie droog weer met 
koude nachten staat namelijk 
bijna altijd garant voor fraaie 
herfsttinten in de natuur. 
Okergeel, scharlakenrood en 
roestbruin zijn er dan onge
twijfeld weer bij als fraaie 
kleurschakeringen.   

Meer weerinfo is er op 
www.weerprimeur.nl.
De winterprognose wordt op 
11 en 12 oktober gelanceerd. 
Weer koude winter?

weerman Marc Putto 

Het weer tapt de komende pakweg tien dagen uit een heel 
ander vaatje dan we gewend waren. De voortdurende wis-
selvalligheid van de afgelopen weken verdwijnt straks vol-
ledig en ‘vette’ hogedrukgebieden komen volledig aan zet.

 Do. Vr. Za. Zo. 

Zandvoort à la carte is een maandelijkse rubriek van de Zandvoortse 
Courant waarin wij de restaurants die Zandvoort rijk is aan u voor willen 
stellen. Joop van Nes zal aan de hand van zijn indrukken van het etablis-
sement, gesprekken met de eigenaren, exploitanten of chef-koks en een 
analyse van de kaart u een beeld geven van dit restaurant. De volgorde 
die uw recensent aanhoudt, is puur willekeurig en niet beïnvloedbaar.

De Haven van Zandvoort
De strandpaviljoens zijn alweer aan het afbreken, dus het 
zomerseizoen is weer voorbij. Het komende wintersei-
zoen zullen er drie jaarrondpaviljoens blijven staan op ons 
mooie strand en een daarvan is de Haven van Zandvoort, 
gelegen vlak naast de rotonde. Een mooie aanleiding om 
eens een gesprek met Chris Steensma, een van de drie ei-
genaren, aan te gaan. 

De naam is niet zo verwonderlijk. Al jaren wil Zandvoort een 
‘eigen’ haven maar dat zijn nog steeds alleen maar toekomst
plannen. Dit motiveerde de drie ondernemers deze naam te 
gaan geven aan hun paviljoen; een haven is namelijk een plek 
van veiligheid en waar men zich thuis voelt. Gaat u mee?

Steensma en zijn zakenpartners Theo Miedema en Hans 
Jochemus komen uit het Haarlemse, waar de eerste twee ook 
horecaexploitanten waren en de derde  horecaleverancier was. 
Ook had Steensma strandpaviljoen Lido op het Bloemendaalse 
strand en is dus bekend met het strandgebeuren. De Haven 
van Zandvoort is mooi strak aangekleed en ruim opgezet op 
een oppervlakte van 2800m2. Rustige kleurenstelling en gro
te ramen die uitzicht geven op de altijd in beweging zijnde 
Noordzee. Een groot loungegedeelte en mooie robuuste tafels 
die summier ingedekt worden. “Wij willen een grand café zijn 
op het strand. Heel laagdrempelig, zodat iedereen zich hier 
thuis voelt en zich niet gedwongen voelt om te gaan eten. 
Een goed drankje in de namiddag is uiteraard dik voorhanden 
evenals een lekker bittergarnituur in diverse samenstellingen. 
Maar dat doen we niet alleen. Wij zijn geopend voor het ontbijt, 
de lunch tot en met het diner en de keuken gaat pas dicht als 
het kan”, vertelt de amicale horecaondernemer. Ik zal eens gaan 
kijken wat er zoal op de kaart staat.

Allereerst moet gemeld worden dat ‘havenmeester’ Steensma 
en zijn medewerkers regelmatig de kaart zullen wisselen en 
dan de seizoenen zullen volgen. Zo staan er binnenkort wat 
wildgerechten op de kaart, maar ook Hollandse wintergerech
ten als erwtensoep zullen regelmatig buiten de kaart om aan
geboden worden. Steensma zegt ook dat de kaart van de Haven 
van Zandvoort internationaal getint is en dat blijkt zonneklaar. 
De voorgerechten bieden voor een ieder wat wils, ook voor 

Zandvoort à la carte

de vegetariërs onder ons. Zo ontdek ik voor hen crostini met 
bospaddenstoelen en gesmolten provola kaas (een gerookte 
buffelkaas) voor € 5,25 of geitenkaassalade met gegrilde au
bergines, rode ui en balsamicosiroop (€ 11,50). Als u van vis 
houdt is het trio van vis aan te bevelen. Een coquille, wat zalm 
en een soepje krijgt u dan voor € 5,50 geserveerd. Ook de dun 
getrancheerde eendenborst met salade en balsamicosiroop 
(€ 9,50) is weer eens wat anders en niet te versmaden net 
als een koude pastasalade met gerookte zalm, zongedroogde 
tomaatjes en basilicummayonaise (€ 11,50).

Ook bij de hoofdgerechten een vegetarisch gerecht: vegapasta 
met spinazie, walnoten bospaddenstoelen en crème fraîche (€ 
12,50). De entrecote bij de Haven van Zandvoort wordt geser
veerd met rucolapuree, haricots verts en truffeljus (€ 16,75). 
Verder aan de vleeskant tagliatella met gerookte kip, spinazie, 
bosuitjes en balsamicocrème (€ 13,50) en saté van de haas of 
kip, met een keuze uit rijst of frites, atjar en kroepoek (€ 14,75). 
Bij de visgerechten valt direct de corvinafilet op. Een baarsachti
ge vis die voorkomt in de Middellandse Zee en het Kanaal maar 
in ons land vaak vanuit Griekse kwekerijen wordt aangevoerd 
en die wat weg heeft van onze zeebaars. De filet van deze vis 
wordt geserveerd met risotto, basilicum en beurre blancsaus 
(€ 16,50). En het kan bijna niet anders: in deze tijd van het jaar 
is het bijna een ‘must’ om mosselen, dat heerlijke Zeeuwse 
zeebanket, aan te bieden. Bij de Haven van Zandvoort kunt u 
kiezen uit de klassieke manier van bereiden of de oosterse, in 
beide gevallen worden ze geserveerd met frites (€ 16,50). En als 
klapper kan ik de Zarzuela aanbevelen. Een Spaans soepachtig 
gerecht, goed gevuld met vis, schaal en schelpdieren (€ 18,50). 
Voor de kinderen zijn er ook een aantal mogelijkheden, vraag 
de kelner of serveerster daar maar naar (€ 7,50).

Voor de gerechten van de bescheiden maar zeer smakelijke 
dessertkaart moet u echt een plekje overhouden. Wat te den
ken van een kaasplankje (eindelijk!) met diverse kazen, truf
felhoning, compote van gedroogd fruit, noten en vijgenbrood 
(€ 10,50)? Of een tiramisu van aardbeien, slagroom en mas
carpone (€ 5,50), chocolademousse (€ 5,50) of twee soorten 
Ben & Jerry’s, Cookie of Chocolat Fudge (beide € 4,75)? Ik zou 
het wel weten!

Om het een en ander weg te spoelen (zeer oneerbiedig ge
zegd) heeft de Haven van Zandvoort een vrij uitgebreide wijn
kaart in de prijsklasse tussen € 19 voor de huiswijnen en € 90 
voor een Ruinart Blancs des Blancs. De Haven van Zandvoort 
is zeker de moeite waard om eens te gaan dineren of voor 
feesten en partijen tot maximaal 800 personen (staand) of 
300 couverts (zittend). Voor kleinere groepen is er een zeer 
flexibele oplossing.

De Haven van Zandvoort, strandpaviljoen 9 direct gelegen 
naast de rotonde, is dagelijks geopend van 09.00 tot 23.30 uur. 
Reserveringen graag via tel. 5718888. Meer informatie kunt u 
vinden op www.dehavenvanzandvoort.nl.

door Joop van Nes jr.



Vraagprijs:  € 164.500,= k.k.

Vraagprijs:  € 198.500,= k.k.

Vraagprijs:  € 239.000,= k.k.

Vraagprijs:  € 249.000,= k.k.

Vraagprijs:  € 179.000,= k.k.

Vraagprijs:  € 199.000,= k.k.

Vraagprijs:  € 249.000,= k.k.

Vraagprijs:  € 259.500,= k.k.

Vraagprijs:  € 185.000,= k.k.

Vraagprijs:  € 239.000,= k.k.

Vraagprijs:  € 249.000,= k.k.

Vanafprijs:  € 275.000,= k.k.

Vraagprijs:  € 189.000,= k.k.

Vraagprijs:  € 239.000,= k.k.

Vraagprijs:  € 249.000,= k.k.

Vraagprijs:  € 279.000,= k.k.

NVM OPEN HUIZEN ROUTE
ZATERDAG 9 OKTOBER 2010 VAN 12.00 TOT 15.00 UUR

De deelnemende panden in Zandvoort zijn o.a.:

 
Zandvoort

 
Zandvoort

 
Zandvoort

 
Zandvoort

 
Zandvoort

 
Zandvoort

 
Zandvoort

 
Zandvoort

 
Zandvoort

 
Zandvoort

 
Zandvoort

 
Zandvoort

 
Zandvoort

 
Zandvoort

 
Zandvoort

 
Zandvoort

Van Ostadestraat 21a

Passage 3-15

Helmersstraat 3

Karel Doormanstraat 4-5

Tolweg 4a-rood

Ronald Ketellapperstraat 9

Stationstraat 1

Helmersstraat 18

Diaconiehuisstraat 38-3

Van Lennepweg 149

Potgieterstraat 42

Flemingstraat 358

Tjerk Hiddesstraat 111

Zuiderstraat 2B

Van Speijkstraat 2-89

Cort van den Lindenstraat 2-14

Incl. ParkEErPlaats

Incl. garagE

Incl. ParkEErPlaats



Vraagprijs:  € 319.000,= k.k. Vraagprijs:  € 379.000,= k.k.

Vraagprijs:  € 598.000,= k.k.

Vraagprijs:  € 285.000,= k.k.

Vraagprijs:  € 328.000,= k.k.

Vraagprijs:  € 509.000,= k.k.

Vraagprijs:  € 289.000,= k.k.

Vraagprijs:  € 509.000,= k.k.

Vraagprijs:  € 289.000,= k.k.

Vraagprijs:  € 349.000,= k.k.

Vraagprijs:  € 559.000,= k.k.

Vraagprijs:  € 299.000,= k.k.
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Stationsplein 13-4 Spoorbuurtstraat 24

Kostverlorenstraat 70

Boerlagestraat 17

Dr. J.G. Mezgerstraat 26a

Dr. De Visserstraat 11 

Stationsplein 13-14

Lijsterstraat 25

Ontvanger Schoutenstraat 3

Van Lennepweg 65 33

Witte Veld 49

Van Speijkstraat 26

Greeven dé actieve makelaar van Zandvoort!
Zie onze website voor alle deelnemende 

panden, informatie en plattegronden

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

Gekozen tot de meest creatieve ondernemer!

Rob Greeven Cleo Waterreus Timo Greeven Suzanne Greeven

Incl. gastEnvErblIjf

Incl. gastEnvErblIjf

Incl. ParkEErPlaats

Incl. ParkEErPlaats



18

Pluspunt Zandvoort
Flemingstraat 55

023. 574 03 30
www.pluspuntzandvoort.nl

Klussen voor vrouwen
Vrijdag 13:30 – 15:00 5 november – 10 december

Kooking 4 Kids
Donderdag 15:30 – 17:45 uur  11 november – 16 december
Ook in januari weer kooking 4 kids cursussen

Digitale fotobewerking voor kinderen
Vrijdag 16:00 – 17:15 uur 5 november – 10 december

Typevaardigheid voor Kinderen vanaf 8 jaar
Vrijdag 16:00 – 17:15 uur 28 januari – 29 april

Bridge voor beginners 
U kunt nog instromen!
Maandag 20:00 – 22:30 uur 4 oktober- 13 december

Yoga Actief
Dinsdag 20:00 – 21:30 uur 5 oktober t/m 14 december

Website bouwen en onderhouden
Woensdag 20:00 - 22:00 11 november – 16 december

Intuïtief tekenen en schilderen
Woensdag 19:30 – 21:30 uur 2 maart – 30 maart

Pimp up your bike / fiets reparatie
Vrijdag 17:15 – 18:45   5 november t/m 10 december

Glas in Lood
Woensdag 19:30 – 22:00 uur 5 januari – 23 februari

Creatieve natuurlijke muurafwerking
Dinsdag 19:30 – 21:30 uur 12 oktober – 23 november

Senioren Computer cursussen
Elke dinsdag en donderdag 10:00 – 12:00 uur
datum op aanvraag

Word & Excel
Woensdag 20:00 -22:00 uur   3 november – 2 februari

Haarknippen
Volgens Iranese methode
Maandag 14 maart – 18 april 20:00 -21:30 uur

Dansmiddag voor senioren
Vrijdag 8 oktober (daarna elke 1ste vrijdag van de maand) 
14.00-16.00 uur
Bijdrage:  € 3  per keer inclusief consumptie.

OOK Samen is een dagbestedingsproject 
voor ouderen die behoefte hebben aan contact met anderen.  

Elke donderdag.

voor meer informatie en inschrijfformulieren: 
www.pluspuntzandvoort.nl

Dinner for Schmucks
Volgens acteur Steve Carrell 
is zijn personage Barry 
eerder aandoenlijk dan 
dom. "Hij is een treurig 
personage, maar hij heeft 
nooit zelfmedelijden en 
verwacht ook geen me
delijden van anderen. Hij 
bekijkt het leven en zich
zelf met een aanstekelijk 
plezier."

Barry is een belasting
ambtenaar die zijn vrije 
tijd doorbrengt met het 
opzetten van dieren. Hij wordt door zaken
man Tim, die hij pas een dag kent, uitgenodigd voor een chic 
zakendiner. Bij dit etentje is het echter de bedoeling de groot
ste mislukkeling mee te nemen ter vermaak van de mannen 
in pakken. Na een tijdje krijgt Tim gewetenswroeging, en 
gaat hij zelfs om de maffe Barry geven. 

Karim en Mo
www.autobedrijfkarimo.nl

Curiestraat 10, 2041 CD Zandvoort T. 023-5733792
F. 023-5733793 E. autobedrijfkarimo@planet.nl

Onderhoud en reparatie alle merken
Occasions in - en verkoop

APK

Het is er weer
uit de keuken van Fleur

verse uiensoep 
met gemalen kaas

Deze week inclusief een gratis stokbrood!

Haltestraat 38
2042 LN Zandvoort
Tel./Fax (023) 571 50 00

Tel:023-5735002 – ma 13:00-18:00
di t/m vrij 9:00-18:00 za 9:00-17:00

De enige SCHOENMAKER
van Zandvoort is

te vinden op:
GROTE KROCHT 23
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Wie aan ondernemen denkt, komt al snel uit bij Ron Brouwer. Niet alleen 
siert hij het straatbeeld met zijn café Laurel & Hardy, hij is ook de oprich-
ter en organisator van  het bekende ‘Rondje Dorp’. Aankomend weekend 
is het alweer de zesde keer dat dit evenement plaatsvindt en het zal ook 
dit jaar weer veel mensen naar maar liefst 18 kroegen sturen.

door Maxim Roos

Elf jaar geleden begon Ron samen met zijn vrouw Gerda, 
Laurel & Hardy. De naam van het café was al snel ge
vonden aangezien hij een groot verzamelaar is van deze 
komieken. Op deze manier kon hij zijn privécollectie ook 
tonen aan zijn aankomende stamgasten en toeristen. 
Kortom, dit drank en spijslokaal is niet meer weg te den
ken uit de Haltestraat. Ook de brand van twee jaar gele
den kon geen roet in het eten gooien want de vele spullen 
die verloren zijn gegaan werden snel vervangen door 
andere verzamelobjecten, opgestuurd door verzamelaars 
uit de hele wereld en natuurlijk uit zijn omgeving.

Buiten al zijn werkzaamheden om, is Ron ook deze pe
riode weer druk bezig met het organiseren van ‘Rondje 
Dorp’. Dit initiatief heeft hij vijf jaar geleden opgezet om 
de mensen wat bekender te laten worden met alle ca
fés en natuurlijk om de gezelligheid. En er zijn heel wat 
kroegen die flink uitpakken met hun opdrachten die de 
deelnemers moeten vervullen. Bezigheden als de rodeo
stier, boomstammen zagen, kop van Jut en joints draaien, 
zijn de revue al gepasseerd. Ook dit jaar belooft het weer 
een spektakel te worden bij de deelnemende zaken. 

Deze week weer een nieuwe stelling:
In de Zandvoortse Courant van 30 september was er een artikel te lezen over de aanleg van de 

rotonde Haarlemmerstraat/Kostverlorenstraat/Tolweg. Hierin stond dat de kosten € 345.000 bedragen 
omdat er grond van particulieren gekocht moet worden door de gemeente. Dit zijn  hoge kosten in tijden waar 

het woord bezuinigen veelvuldig gebruikt wordt. Daarom de volgende stelling waar u op kunt reageren:

Ron heeft inmiddels een team van 20 man om zich heen 
verzameld die hem bijstaan tijdens de voorbereidingen 
en op de dag zelf. Want voor het ‘Rondje Dorp’ moet heel 
wat werk verzet worden. Iedereen krijgt een Tshirt en 
een stempelkaart waarop afgestempeld wordt welke op
drachten men heeft gedaan en dan moet er nog gekeken 
worden welk team het beste heeft gepresteerd. Dat zijn 
allemaal zaken die in het begin natuurlijk wat stroever 
verlopen omdat er altijd nog mensen op het laatste mo
ment zich willen inschrijven. Daar kan hij nu rekening mee 
houden en heeft altijd wat extra shirts achter de hand om 
toch zoveel mogelijk mensen deel te laten nemen aan 
deze Zandvoortse kroegentocht. Al met al veel geregel 
maar Ron vindt het meer dan de moeite waard. 

Dit zijn de ideeën waar Zandvoort echt van opleeft en 
waarbij de meesten de volgende dag het in zijn of haar 
bolletje voelt maar waar men ook een grote glimlach aan 
over houdt. Aanstaande zondag is het dan weer zover. 
Namens Ron en alle kroegen, heel veel plezier!

+ "Helemaal mee eens, zo hebben wildplassers die op de bon geslingerd worden, geen excuus meer"

+ "Misschien is dat de preventie van de stank in mijn tuin"

- "Oneens, kost handenvol met geld en ze plassen toch wel tegen een gevel aan"

U kunt reageren via: stelling@zandvoortsecourant.nl 

‘Ongeacht de hoge(re) kosten, is het van groot belang dat deze rotonde er komt’

Donderdag 7 oktober t/m zaterdag 9 oktober:
Voor alle bierliefhebbers is het feest deze week, want het ware 
Oktoberfest komt eindelijk naar Amsterdam! Oorspronkelijk is het 
Oktoberfest een volksfeest in München, waar voornamelijk bier en bier 
en ook nog bier geschonken wordt. Het geldt hiermee als het grootste 
bierfestival ter wereld en wordt jaarlijks door meer dan 7 miljoen mensen 
bezocht! Maar ja, München is ook zo ver, dus hebben een aantal briljante 
mensen bedacht het feest naar Holland te halen! De kaartprijs is all-in 
vanaf € 65 per persoon voor diner, bier, wijn, fris en entertainment van 
18.00 tot 00.00 uur. Check voor meer info en kaarten: www.oktoberfest-
amsterdam.nl

Zaterdag 9 oktober:
- Partygangers opgelet! Eindfeestje bij Rapa Nui! Dat betekent: nog even 
vol genieten van strand, cocktails, dansende mensen op de beste beats 
met hopelijk een lekker zonnetje erbij… De dresscode is alter ego / anti-
held. Het feestje begint om 15.00 uur en de entree is € 15. Kaartverkoop 
via: www.rapanui.nl

- Zaterdagavond nemen we afscheid van het spectaculaire tuinfeestje 
‘Backyard’ in het Patronaat in Haarlem. Na meer dan twee jaar vol gas 
is het voor organisator Sven tijd om een andere weg in te slaan. Als duo 
Sven & Tettero gaat het momenteel zo goed, dat Sven zich volledig op het 
draaien gaat storten. Maar nog één keer kunnen we helemaal uit onze 
plaat gaan, dus kom los met househelden Brian S, Victor Coral en Fredy 
Spool en uiteraard zijn Sven & Tettero ook van de partij. Voetjes van de 
vloer!! Tijd: 23.00 tot 04.00 uur, kaarten zijn € 14. Check voor meer info: 
www.paylogic.nl of www.patronaat.nl

D o o r d e n k v r a g e n 
Sinds kort woont ons 4e pleegkindje bij ons in huis. Heerlijk 
om die kinderlijke verwonderlijkheid weer te mogen aan-
schouwen. Vragen over zweet en waarom ze warm wordt 
als zij zicht inspant. En de betekenis willen weten over de 
uitspraken ‘kip op stok’ en ‘fris en fruitig’. Toen we in de dui-
nen een stuk aan het fietsen waren, ineens de opmerking: 
het lijkt hier net op Droomvlucht, maar dan zonder elfjes. 
Alles is een avontuur, het is maar hoe je naar de dingen kijkt.  
Maar vorige week zette een vraag van haar mij echt aan het 
denken. Stelt u zich eens voor. Een meisje van 6 jaar, onlangs 
in het bezit gekomen van een grote(re) fiets. Ze is apetrots. 
En ze kan als ze stilstaat net met haar voetjes bij de grond en 
weet zich al moeiteloos tussen de fietspad poortjes door te 
manoeuvreren. Naast wijze lessen over rechts rijden en links 
inhalen… tot snelheid maken voordat je een heuvel op rijdt, 
kwam daar de rustpauze. Tijd om uit te leggen hoe de fiets 
op slot moest. Natuurlijk kun je direct de allesomvattende 
vraag ‘waarom’ gaan beantwoorden. Je begint een relaas over 
dieven. En dan ineens de vraag … hoe wordt een dief eigenlijk 
geboren? En weet je? Daar sta je dan met je opgebouwde 
wijsheid van 38 jaar, met je mond vol tanden. Ik dacht… meis, 
dat is zo’n gekke vraag nog niet. Ik begon wat te lachen om 
tijd te winnen. Manlief en ik keken elkaar aan en dachten 
hetzelfde. Als nooit iemand de dief een goed voorbeeld geeft, 
hoe weet hij dan dat het anders kan, zeggen we in koor. Ze 
kijkt ons  nadenkend aan. Misschien moet hij dan bij jullie 
komen wonen, dan kan hij ook allemaal dingen leren, net 
als ik. Een glimlach siert onze gezichten. Dat is een heel slim 
plannetje meis, dat is een heel slim plannetje… 

Column

Rondje van Ron

Stelling afgelopen week
"Het aantal openbare toiletten, zoals die staan in de 'verlengde' Haltestraat en 

de Swaluëstraat, moet flink uitgebreid worden"
Uitslag: 67% is het ermee eens en 33% is het oneens.

Hierbij een  greep uit de reacties:

Get Out!

Ron Brouwer
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ZANDKORRELS

ZANDKORRELS INVULBON
Met ZandvoortPas korting op een zandkorrel

Particuliere zandkorrel €7,50
Met ZandvoortPas €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 zandkorrel €12,50 (excl.BTW)
Met ZandvoortPas €10,-
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, Kleine Krocht 2
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 verkeerde of onjuiste inhoud 
van Zandkorrels. Zet en typefouten voorbehouden. 

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

Bloeiende violen
Najaars- en winterbeplanting
Gevulde potten en manden

Van Stolbergweg 1 - Tel. 57 170 93 - Dinsdags gesloten

Behang- en schildersbedrijf 
Arnold Nijkamp 
Tel/Fax 571 31 72 

Mobiel 0654 264 259 
Voor al uw behang, 

wit en schilders
werkzaamheden 

www.arnoldnijkamp.nl 
.........................................................

Autobedrijf Trade Ard. 
Lid BOVAG en NAP. 

Max Planckstraat 44, 
tel. 5730519 / 0653498304 

www.trade-ard.nl
.........................................................
Uw auto kopen of verkopen 

via een professional !!! 
Kijk voor meer informatie 

en ons aanbod op 
www.autoverkoper.nu 

of bel Patrick van Kessel 
0655383624

.........................................................
L. Paap medische 

hulpmiddelen
PRODUCTEN VOOR 

SLECHTZIENDEN
i.d.m. vergoeding via 

zorgverzekeraar.
Bel voor een afspraak bij 

u thuis: 0651815360.
Inloopspreekuur: maan

dag 9.00 12.30 
Flemingsstraat 55 

(Pluspunt)
.........................................................

Het Pakhuis, 
een kring  loopwinkel 

waar van alles te koop is! 
Van serviezen en

 glaswerk tot meubels 
en van kleding tot boeken. 

De winkel is geopend 
op donvrijzat 1017 uur. 

Info: 06  53693409
Noorderduinweg 48,  
(Corodex) Zandvoort.

.........................................................
Te huur: kamers voor 

studenten of jongelui. 
Vraag naar het speciale 

tarief. Hotel XL, 
tel. 0653344660

Verjaardags feestje?
 Nail-Art party! Maak 
van jouw verjaardag 
een feest! Voor hippe 

meiden v.a. 8 jaar. 
Van 6 tot 10 personen.
M.A.G.I.C. Nails Studio

Claudia DerogeeLohman
0235720311 / 0646443309
.........................................................

Open huis!
Zaterdag 9 oktober 

tussen 12.00 en 15.00 uur, 
Nic. Beetslaan 32. Ruim huis, 
4 sl.k., 2 badk. tuin op zuiden 

(ca. 12x4). Vr.pr. € 299.500.
 ........................................................

Ervaren huishoudelijke 
hulp, met referenties, 
heeft nog enkele uren 
over. Tel. 0629506448

.........................................................
Te koop: garage op De 
Schelp. Prijs € 29.995. 

Tel. 0649869193
.........................................................

Ga voor een goede 
voetverzorging naar 

Pedicure Carla. 
Meer dan 10 jaar ervaring. 
Provoet lid. 0646098919. 

www.massagebijrosa.nl
.........................................................

Schoonheidssalon Chez 
Ans. Weledabehandeling 

ter kennismaking met 
gratis tasje met producten. 

Tel. 5713196, 
Flemingstraat 52, Zandvoort
.........................................................

Hondenuitlaatservice
Daniëls Seaside Dogs 

haalt en brengt uw hond 
met professioneel vervoer. 

Er wordt een uur met 
de hond gewandeld. 

Voor meer info: 0641556141 
en/of www.seasidebullys.nl
.........................................................

Jezus Christus blijft 
dezelfde, gisteren, vandaag 

en tot in eeuwigheid!
  Hebreeen 13:8

VAN AACKEN 
GLASZETTERSBEDRIJF 
levering en plaatsing alle glassoorten.

NU OOK:
vernieuwen kozijnen & schilderwerk.

vrijblijvende offerte!
023-5720480 / 06-41374921
email: aacken@kpnmail.nl

Iets leuks?
Bloemen!

Specialist voor al uw bloemwerken.

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

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

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

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

APK KEURING
Alle merken vanaf € 29,-

vraag naar de voorwaarden

Bij grote beurt gratis!

Houdt rekening met de 
bewoners van Zandvoort

Wijziging vergunning Circuit. 
Help met beperken overlast tussen 

officiële race-dagen en overig circuitgebruik 
(plm 300 dgn p.jr.) en help de vergunde 

tijd van 07.00u tot 23.00u terug te brengen. 

Reageer nu op:
www.natuurlijkzandvoort.nl (SGZ)
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Begroting in één Oogopslag

En hoe staat het met de bezuinigingen?

Acht programma’s, wat houden ze in?

Hoe vallen de lokale heffingen uit?

Meer weten?
Op deze pagina’s leest u in vogelvlucht de plannen 

van de gemeente Zandvoort voor 2011. De complete 

begroting vindt u op www.zandvoort.nl, zoek op 

‘programbegroting 2011’. Tevens ligt de begroting 

ter inzage bij de balie. Bij alle artikelen 

staat het nummer en de naam van het 

programma waaronder de maatregelen 

vallen. Zo kunt u gemakkelijk 

meer te weten komen over 

onderwerpen die u interesseren.

speciale bijlage

Op 12 en 13 oktober 
vergaderen de 

raadscommissies 
over de begroting.



Begroting 2011 
Op 12 en 13 oktober worden de Program   be
groting 2011 en de belastingvoorstellen be
sproken in de integrale raadscommissies en is 
uw kans om in te spreken. Op 9 en 10 novem
ber zal de raad een besluit nemen.

Zoekend naar een verstandige balans 
tussen bezuinigen en stimuleren

Hoewel de economische vooruitzichten lijken 
te verbeteren, is vanwege de duur van het  
vormen van een nieuw kabinet nog geen dui
delijkheid over de veelbesproken bezuiniging
en die op de gemeenten gaan afkomen. Deze 
onzekerheid maakt het moeilijk een sluitende 
begroting te realiseren. Door nu te bezuini
gen zou het voorzieningenniveau misschien 
onnodig  kunnen worden aangetast. Daarom 
is voor de jaren 2012 –2014 een taakstelling 
opgenomen. Werkgroepen bestaande uit 
raads leden, collegeleden en ambtenaren zul
len zich in de nabije toekomst buigen over 
verdere bezuinigingen. Een aantal onderwer
pen is in de begroting reeds als oplossings
richting genoemd. De werkgroepen zullen al 
het eigen beleid van de gemeente aan een 
kritische blik onderwerpen en keuzes voorleg
gen aan de raad.

Voor het jaar 2011 zorgt de combinatie van 
nieuw beleid en dekkingsvoorstellen opgeno
men in de begroting voor een positief sluiten
de begroting. Er is hierbij rekening gehouden 
met het uitgangspunt dat de kwaliteit van 
het voorzieningenniveau en de reële lasten
druk voor burger en bedrijf in Zandvoort zo
veel mogelijk wordt ontzien. 

programma 1
 Maatschappij en zorg

Bijstand en de andere voorzieningen
Ook in 2011 zal de economische crisis nog meespelen en 
zullen misschien meer Zandvoorters een beroep moeten 
doen op de bijstand en andere voorzieningen. De gemeente 
draagt ook in economisch onzekere tijden zorg voor kwets
baren in het dorp. De gemeente wil mensen die te maken 
hebben met de Wet Maatschappelijke Ondersteuning on
dersteunen, stimuleren en faciliteren. Het beleid van 2010 
zal in 2011 worden voortgezet.

Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)
In 2011 zal het CJG verder ontwikkeld worden en wordt er 
gestreefd naar de opening van een fysiek Centrum voor 
Jeugd en Gezin waar alle kinderen, ouders/opvoeders en 
professionals terecht kunnen met vragen omtrent opvoe
den en opgroeien. Bij de ontwikkeling wordt gezorgd voor 
een goede aansluiting met de Zorg en Adviesteams (ZAT) 
die aan de scholen zijn verbonden. In dit nieuwe team zal 
het “oude” Mobiel team worden opgenomen.

Vrijwilligerswerk
In 2011 is er speciale aandacht voor het vrijwilligerswerk. Zo 
zullen er extra activiteiten georganiseerd worden rondom 
vrijwilligers vanwege het Europese jaar van de vrijwilligers. 
De vrijwilligerswinkel, die is ondergebracht bij Stichting 
Pluspunt, zal een makelaarsfunctie gaan vervullen voor 
de verplichte maatschappelijke stages voor middelbare 
scholieren (met ingang van het schooljaar 20112012). 

programma 2
 Wonen en leefomgeving

Mooi wonen, goed leven met aandacht
voor duurzaamheid
Een opknapbeurt voor de straten (en riolering) staat ge
pland voor een deelgebied van het Louis Davids Carré, de 
Tolweg, de Fahrenheitstraat, Van Lennepweg en aanslui
tend de Van Alphenstraat en de Linnaeausstraat. De ge
meente streeft naar goede wegen en veilige speelplaatsen. 
In 2011 zal de kwaliteit van groen belangrijker worden dan 
de kwantiteit. Bij het onderhoud wordt prioriteit gegeven 
aan het verbeteren van de groenvoorzieningen op plaatsen 
waar veel mensen langs komen.

Afvalinzameling en afvalscheiding
Met speciaal aandacht voor  “de vervuiler betaalt” en “duur
zaamheid” zal er in 2011 een Afvalbeleidsplan worden op
gesteld. Een  inventarisatie bij buurgemeenten naar een 
nieuwe vorm van tariefdifferentiatie (diftar) in de afvalstof
fenheffing zal deel uitmaken van het afvalbeleidsplan. Het 
uitgangspunt blijft dat de kosten voor de afvalinzameling 
worden gedragen door de burger, de kosten voor de indivi
duele burger worden dan echter eerlijker verdeeld.

Het succesvolle project “Zandvoort schoon!?” gaat ook in 
2011 door. Door acties in het dorp, artikelen in de pers en 
op www.zandvoort.nl blijven Zandvoorters op de hoogte.

Duurzaamheid
Bij duurzaamheid  wordt rekening gehouden met de be
hoeften van de huidige generaties, terwijl ook de behoeften 
van de toekomstige generaties worden gewaarborgd. Voor 
de gemeente is duurzaamheid niet alleen een begrip, maar 
wordt er bij vrijwel elk project aandacht aan besteed. Ook 
het energieverbruik krijgt de aandacht. Naast het reduce
ren van het energieverbruik, zullen er op diverse gemeen
telijke gebouwen zonnepanelen worden geplaatst. Tevens 
is het streven om stapsgewijs in 2015 uit te komen op een 
volledig duurzame inkoop.

programma 3
 Onderwijs, cultuur en sport

In 2011 zal de nieuwe Brede School in het centrum van 
Zandvoort onderkomen bieden aan de Hannie Schaftschool, 
Mariaschool, Openbare bibliotheek met een brede school 
bibliotheek, Kindercentrum Ducky Duck, twee peuterspeel
zalen, Loket Zandvoort  en een nieuwe sportzaal. Voor 2011 
staat een project Brede School bibliotheek in Noord op de 
planning, zodat de scholen in Noord een gelijkwaardig 
aanbod kunnen bieden. 
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programma 4
 Toerisme en economie

Verblijfstoerisme

Om het verblijfstoerisme te stimuleren zal er een deltaplan 
Toerisme worden opgesteld.  Gedacht wordt aan grote 
(inter)nationale promotiecampagnes, waarbij verblijven 
in Zandvoort centraal staat en wordt gecofinancierd door 
de VVV en het bedrijfsleven. Voor het bekostigen van het 
Deltaplan wordt voorgesteld de toeristenbelasting met  
€ 0,50 te verhogen naar € 2,00.

Om een tekort op de parkeerexploitatie te voorkomen 
wordt voorgesteld het parkeertarief te verhogen naar  
€ 2,20. Om de kosten te verminderen wordt voorgesteld 
om stapsgewijs parkeerapparatuur met muntinworp te 
vervangen door parkeermeters met betaalmogelijkheden 
met chipknip en/of per telefoon.

programma 5
 Ruimtelijke inrichting en vernieuwing

Bestemmingsplannen

Om de bestemmingsplannen actueel te houden staat er 
in 2011 een aantal op de planning, onder andere Centrum, 
Recreatiepark, Zandvoort Zuid, Brandweerkazerne en 
Huis in de Duinen. Mochten er deelprojecten van de 
Middenboulevard van start gaan, dan zal ook hiervoor een 
procedure gestart worden.

In het kader van grondexploitaties zal er verder worden 
gewerkt aan onder andere de projecten Louis Davids Carré, 

de ontwikkeling van het gebied Gertenbach College / Huis 
in de Duinen, de Middenboulevard en Herontwikkeling 
Sophiaweg.

programma 6
 Bestuur en gemeentelijke dienstverlening

De gemeente werkt hard aan het verbeteren van haar 
dienstverlening. In lijn met de landelijke ontwikkelingen 
wordt ook de gemeente Zandvoort in 2015 dé ingang van 
de overheid voor burgers, bedrijven en instellingen. Voor 
nagenoeg alle vragen kunnen burgers dan terecht bij onze 
balie, op onze website of door te bellen met het Klant 
Contact Centrum (KCC).  

Om te weten wat u vindt van de dienstverlening, heeft 
de gemeente in 2009 onder andere meegedaan aan 
de gemeentemonitor Waarstaatjegemeente.nl en 
Benchmarking Publiekszaken. Dit is een doorlopend on
derzoek waarbij gemeentes onderling vergeleken worden. 
In 2010 is er geen klantonderzoek, maar zal de gemeente de 
uitkomsten uit eerder onderzoek gebruiken om de dienst
verlening te verbeteren.

programma 7
 Recht, veiligheid en handhaving

Veilig Zandvoort 
Inwoners en bezoekers moeten zich in onze gemeente 
overal veilig kunnen voelen. Kernbegrippen hierbij zijn 
vertrouwen, verantwoordelijkheden en aanspreken.  

De gemeente voert de regie en faciliteert de verdere vorm
geving van integrale veiligheid. Zij doet dit nadrukkelijk 
gezamenlijk met bewoners, politie, ondernemers, woning
bouwvereniging, welzijnsinstellingen, veiligheidsregio, red
dingsbrigade en anderen.

Samen met de Veiligheidsregio Kennemerland, hierbij 
horen bijvoorbeeld de brandweer en de GGD, werkt de 
gemeente aan rampenplannen. Gezien de sterke kosten
ontwikkeling de afgelopen jaren is er (landelijk) discussie 
ontstaan over het gewenste niveau van brandweerzorg 
en de daarbij passende, maatschappelijk aanvaardbare 
kosten.

programma 8
 Financiële middelen

In programma 8 komen de algemene dekkingsmiddelen 
samen, zowel de belastingopbrengsten als het gemeen
tefonds van het Rijk.

De belastingvoorstellen zullen gelijktijdig met de begro
ting worden behandeld. De meeste tarieven zijn alleen 
verhoogd met het inflatiepercentage van 1,75 %. Ten be
hoeve van de kostendekkendheid van de afvalinzameling 
wordt voor de reinigingsheffingen een verhoging van 3 % 
voorgesteld en voor de rioolheffingen een verhoging van 
6 %. Vorig jaar is gekozen de reinigingsheffingen niet te 
verhogen in verband met het financiële klimaat.  

De gemiddelde lasten onroerende zaakbelastingen zullen 
met het inflatiepercentage 1,75% stijgen.  De gemiddelde 
WOZwaarde van de woningen per waardepeildatum daalt 
met 3% en de WOZwaarde van de nietwoningen daalt 
met 1,3%. 
Dit betekent de volgende tarieven:

Het percentage bedraagt voor:
a. bij de gebruikersbelasting nietwoningen 0,0832%  
 (was 0,0794%);
b. bij de eigenarenbelasting
1. voor onroerende zaken die in hoofdzaak tot woning 
  dienen 0,0756% (was 0,07218%);
2. voor onroerende zaken die niet in hoofdzaak tot woning 
 dienen 0,1165% (was 0,11308%).
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Begroting 2011 – 12 en 13 oktober
in de raadscommissies

De begrotingsvoorstellen (en belastingvoorstellen) staan op de agenda van de raadscom
missies 12 en 13 oktober. Op 9 en 10 november wordt de begroting besproken in de raad. 
Deze vergaderingen zijn openbaar en beginnen om 19.00 uur. U bent van harte welkom.

Begroot 2011

4

 Uitgaven            Opbrengsten

 x € 1.000 x € 1.000

1.  Maatschappij en Zorg 13177 6917

2.  Wonen en leefomgeving 10246 4975

3.  Onderwijs, Cultuur en Sport 4214 493

4.  Toerisme en Economie 4726 4849

5.  Ruimtelijke Inrichting en Vernieuwing 1817 39

6.  Bestuur en Gemeentelijke Dienstverlening 3855 308

7.  Recht, Veiligheid en Handhaving 2888 230

8.  Financiële Middelen    142 21635

 Opbrengsten

 x € 1.000

1. Maatschappij en Zorg 6917

2. Wonen en leefomgeving 4975

3. Onderwijs, Cultuur en Sport 493

4. Toerisme en Economie 4849

5. Ruimtelijke Inrichting en Vernieuwing 39

6. Bestuur en Gemeentelijke Dienstverlening 308

7. Recht, Veiligheid en Handhaving 230

8. Financiële Middelen    21635

Algemene Uitkering 15441

Lokale Heffingen 10.512

Overige (incl. doeluitkeringen)  13.493

Totaal  39446



 Zandvoort  H’stede H’liede B’daal H’lem 
Tarieventabel leges  2010 2010 2010 2010 2010

Paspoort

Nederlandse 
identiteitskaart (NIK)

Prijs vermissing
paspoort

Rijbewijs

Trouwen / geregistreerd
 partnerschap doordeweeks

Trouwen / geregistreerd 
partnerschap weekend

Aanvraag vergunning 
ingevolge artikel 3 van 
de Drank en Horecawet

Gehandicapten
parkeerkaart

OZBtarief woningen

Reinigingsheffing 
éénpersoonshuishouden

Reinigingsheffing
meerpersoonshuishouden

Reinigingsheffing 
(extra) restafvalcontainer
 140 liter

Reinigingsheffing
(extra) restafvalcontainer 
240 liter

Tarief Rioolheffing
 particulier

Tarief Hondenbelasting 
1e hond

Tarief Hondenbelasting 
2e hond

  50,90 50,50 50,90  50,9  50,90
 
 42,85  42,50  42,85  42,85  42,85 

 76,35  73,50  71,70  67,65 onbekend 

 42,35  44,00   33,15   42,95   41,00
 
 275,70  335,00  358,75  382,85  254,00

 
 807 en 819 / 942  506,25   696,55 333,00
 1.107,25 en 1.250    

 200,50 173,25  315,90  444,80 596,70

 
  44,75   onbekend  200,00  Nihil 128,75 

0,0794%  0,0784% 0,0990% 0,0728%    0,09005%

 185,65  n.v.t.   275,00 n.v.t. 185,25

 
 253,65   n.v.t.  305,00   n.v.t.  307,56

 
 91,75  196,32   n.v.t. 189,73  n.v.t. 

 121,50  245,52   n.v.t.  278,36 n.v.t. 

 172,05   133,55 180,00   96,50   115,45 

 71,65 74,80 72,00 83,16  80,00 

 137,05  124,80 85,00  114,96 135,00 

Zandvoort: zeker niet de duurste in de regio!
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Overzicht opbrengsten uit lokale heffingen x € 1.000
Onroerendezaakbelastingen eigendom 2.516

Onroerendezaakbelastingen gebruik nietwoningen 314

Reinigingsheffingen 2.080

Rioolrheffingen 1.869

Hondenbelasting 94

Precariobelasting 170

Toeristenbelasting 1.644

Marktgeld  27

Forensenbelasting 453

Begraafplaatsrechten  232

Leges (incl. preventie en bewakingsdiensten circuit)    794

Parkeerbelasting  320

Totaal 10.512

De Begroting in één Oogopslag is een uitgave van de gemeente Zandvoort, oktober 2010.

Lokale heffingen

Geïnteresseerd in gemeentenieuws?
Meldt u zich dan gratis aan voor de nieuwsservice ZandvoortNieuws. 

U ontvangt regelmatig per e-mail een nieuwsbrief met 
nieuwsberichten van de gemeente Zandvoort. 

De nieuwsbrief wordt samengesteld op basis van een door u vooraf opgegeven 
profiel waarin u aangeeft over welke onderwerpen u informatie wilt 

ontvangen en hoe vaak u een nieuwsbrief wenst. Uiteraard kunt u uw 
profiel op ieder moment aanpassen. 

Als u ZandvoortNieuws wilt ontvangen gaat u naar www.zandvoortnieuws.nl. 



Swaluëstraat 2,  Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
info @ zandvoort.nl - www.zandvoort.nl

Gemeentelijke publicatie week 40 - 2010

Vergadering college 
De besluitenlijst van de collegevergadering van 39 en de 
verdere in week 39 door het college genomen besluiten zijn 
in week 40 vastgesteld. De besluitenlijst is in te zien bij de 
Centrale Balie en op de website.

Alle kinderen moeten mee kunnen doen!
Dankzij het Jeugdsportfonds en het Jeugdcultuurfonds kun-
nen kinderen naar muziekles of de sportclub als hun ouders 
dat niet kunnen betalen. Zo kan iedereen meedoen met 
cultuur en sport. De aanvraag loopt via een leerkracht, maat-
schappelijk werker of andere intermediair. Lees meer over 
deze fondsen op www.zandvoort.nl. Kijk bij loket > werk en 
inkomen. 
 
Toeslag schoolgaande kinderen
Hebt u een inkomen op bijstandsniveau en schoolgaande 
kinderen? Wellicht komt u in aanmerking voor een bijdrage 
in de schoolkosten. U leest op www.zandvoort.nl meer over 
deze toeslag. Kijk bij loket > werk en inkomen

Vaststelling Mandaat en Mandaatregeling 2010
In de vergadering van 21 september 2010 heeft het college 
van burgemeester en wethouders van Zandvoort en de bur-
gemeester van Zandvoort de mandaatregeling 2010 vastge-
steld en besloten een uitgebreid mandaat te verlenen aan 
ambtenaren conform deze regeling.
Deze besluiten liggen gedurende 6 weken ter inzage bij de 
Centrale Balie in het Raadhuis en staat op de website.

Bekendmaking Wet Milieubeheer
De Milieudienst IJmond maakt namens het college van Burge-
meester en Wethouders van Zandvoort het volgende bekend: 

Verleende milieuvergunning
- Argentor C.V. een oprichtingsvergunning op grond van artikel 
8.1 Wet milieubeheer voor een edelmetaalgieterij en onedel, 
gelegen aan de Kochstraat 4 te Zandvoort. 

Inzage
De milieuvergunning ligt van 8 oktober tot 20 november 
2010 ter inzage bij de Centrale Balie van het raadhuis en bij 
de Milieudienst IJmond.

Beroep en voorlopige voorziening
Tot 20 november 2010 kan tegen de vergunning door be-
langhebbenden beroep worden ingesteld bij de Afdeling 
Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 
2500 EA, Den Haag. Bij spoedeisende belangen kan tevens een 
voorlopige voorziening worden aangevraagd bij de Voorzitter 
van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. 
Geen beroep kan worden ingesteld door belanghebbenden 
aan wie redelijkerwijs kan worden verweten geen zienswijze 
te hebben ingediend tegen de ontwerpvergunning.

Meldingen
De directeur van de Milieudienst IJmond maakt namens 

Commissie Welstand en Monumenten
Op 14 oktober vergadert de Commissie Welstand en Monu-
menten. De vergadering begint omstreeks 15.00 uur in de 
commissiekamer. De exacte begintijd is afhankelijk van de 
agenda. U kunt hiervoor het beste even contact opnemen 
met de werkeenheid Bouwen, tel. (023)5740100. 
 
Schoonmaak GFT-containers
Van 4 oktober t/m 8 oktober  worden de GFT-rolemmers 
schoongemaakt. Dit gebeurt op dezelfde dag als het legen 
van uw rolemmer. Laat uw rolemmer na het legen staan 
totdat de schoonmaakploeg geweest is. Let op: Dit kan ook 
na 17.30u zijn. 

Uitnodiging openbare vergadering Wmo-raad
 Op 11 oktober vergadert de Wmo-raad over welzijnszaken die 
van belang zijn voor alle burgers. De vergaderingen van de 
Wmo-raad worden gehouden op de tweede maandag van 
iedere maand. Iedereen is van harte uitgenodigd de open-
bare bijeenkomst bij te wonen. De vergadering vindt plaats 
in Gebouw De Krocht, kleine zaal, en begint om 19.30 uur. 

Ingekomen vergunningenaanvragen
Bouw-, sloop- en reclameaanvragen
Zandvoort:
- Swaluestraat 2, vernieuwen dakkapel, ingekomen 28 sep-
tember 2010, 2010-205Lv.
- Natuurgebied ten zuiden van Zeeweg thv Bokkendoorns, 
ontwikkelen vochtige duinen, ingekomen 28 september 
2010, 2010-206A.
- Locatie gelegen tussen Prinsesseweg en Cornelis Sleger-
straat, plaatsen van parkeergarage (kelder), ingekomen 29 
september 2010, 2010-207Rv

Let op. De hierboven genoemde aangevraagde vergunningen 
liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt deze inzien 
tijdens openingstijden. Deze publicatie betekent niet dat 
u uw zienswijze over deze aangevraagde bouwplannen 
kenbaar kunt maken. Slechts indien voor deze bouwplannen 
vrijstelling van het bestemmingsplan of bouwverordening 
kan worden verleend, kan tegen ons voornemen daartoe een 
zienswijze kenbaar worden gemaakt. Een voornemen tot het 
verlenen van vrijstelling wordt afzonderlijk gepubliceerd. 
Deze publicatie betekent ook niet dat u een bezwaarschrift 
kunt indienen. Mocht de vergunning of vrijstelling worden 
verleend dan zal dit worden gepubliceerd en pas dan kunnen 
belanghebbenden bezwaar indienen.

Ontwerpbesluit aanvraag kapvergunningen
- Oranjestraat 7 zwart, één Sorbus die dood is en één Es die 
op de erfgrens staat met Oranjestraat 5 zwart en overlast 
veroorzaakt, zaaknr 2010- 005795
- Kapaanvraag voor 3 kastanjes en één iep in verband met de 
herinrichting van de kruising Grote Krocht- Cornelis Slegers-
straat om de parkeergarage van de LDC bereikbaar te maken,
Zaaknr: Z2010-006477
- Ebbingeweg 1, 10 bomen esdoorns en 2 dennen, de reden 

Burgemeester en Wethouders van Zandvoort bekend dat in 
2009 de volgende bedrijven een melding van het oprichten 
of veranderen van de inrichting hebben gedaan ter uitvoering 
van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieube-
heer (Activiteitenbesluit) ex artikel 8.40 en 8.41 van de Wet 
milieubeheer:

Pitlane Bleekermolen / 
 Circuit Park Zandvoort Burg. van Alphenstraat  108
Restaurant La Course Burg. van Alphenstraat 108
Brasserie Plaz Haltestraat 6  
Restaurant 2B Haltestraat 18   
Café Fier Haltestraat 32 
Pizzeria Bino Haltestraat 62A  
Bar Dancing Rotana Kerksteeg 2     
WIKA Autoglas Zandvoort Lijsterstraat 18  
Istanbul Pizzeria Passage 20    
Certainty Racing Team BV Voltastraat 7  
Pannenkoekenhuis 
 “De Duinrand” Zandvoortselaan 130A

Algemene informatie Milieudienst IJmond
Bezoekadres: Wijckermolen 2, Beverwijk. Postadres: Postbus 
325, 1940 AH Beverwijk. Telefoon: (0251) 26 38 63. Fax: (0251) 
26 38 88. E-mail: info@milieudienst-ijmond.nl

Commissie Raadszaken en Planning en Control 
De Commissie Raadszaken en Planning en Control vergade-
ren op 12 oktober en 13 oktober vanaf 20.00 uur in de raadzaal. 
De deuren gaan om 19.30 uur open. De entree vindt u aan 
het Raadhuisplein. Op de agenda staat:
- Opening
- Vaststellen agenda
- Besluitenlijst commissie Planning en Control, inclusief 
besloten deel, van 15 september 2010 
- Vaste agendapunten: Alleen indien aan de orde of vooraf 
verzocht
a. Rekenkamer
b. Informatie gemeenschappelijke regelingen
c. Accountant
d. Informatie college/burgemeester
- Begroting Paswerk 2011
- Raadsprogramma 2010-2014 
- Ontwerpbegroting 2011
Het is niet mogelijk van te voren in te schatten welke onder-
delen op de avond van 12 oktober behandeld kunnen worden.
SCHORSING
Vervolg op 13 oktober 2010:
- Ontwerpbegroting 2011 (vervolg)
- Belastingvoorstellen 2011
- Rondvraag
- Sluiting

De agenda kan na het verschijnen van deze krant nog gewij-
zigd zijn. De meest recente agenda vindt u op de website. 
In deze commissie kunnen burgers het woord voeren over 
onderwerpen op de agenda. Aanmelding vooraf is niet nodig. 
De commissievergadering is op internet live te volgen via de 
gemeentelijke website.



uitdunning, de esdoorns nemen veel te veel licht weg voor 
de rest van de beplanting en de 2 dennen hangen over en 
leveren gevaar op, Zaaknr: Z2010- 005928

De hierboven genoemde aangevraagde kapvergunning(en) 
ligt/liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt deze inzien 
tijdens openingstijden. Belanghebbenden kunnen binnen 
een termijn van zes weken na publicatie hun zienswijzen 
schriftelijk kenbaar maken bij het college van de gemeente 
Zandvoort, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort.

Verzonden besluiten
Kapvergunningen verleend 
- diverse locaties in de gemeente Zandvoort 66 dode of 
bijna dode bomen, gemerkt met een gele stip, zaaknr: Z2010 
- 006056

Belanghebbenden die in een eerder stadium zienswijzen 
hebben ingediend, kunnen tegen de bovenstaande beslui-
ten in beroep gaan bij de rechtbank te Haarlem, afdeling 
Bestuursrecht, Postbus 1621 2003 BR Haarlem. Het indienen 
van een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Een 
schorsende werking wordt pas bereikt nadat de president 
van de rechtbank dat in een voorlopige voorziening heeft 
bepaald. In geval van onverwijlde spoed kunt u een verzoek 
om voorlopige voorziening indienen bij de president van 
de rechtbank te Haarlem. Een dergelijk verzoekschrift dient 
vergezeld te gaan van een kopie van het beroepschrift. Voor 
het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening 
wordt griffierecht geheven.

Bouw-, sloop- en reclamevergunningen
Zandvoort:
- Hogeweg 37, vernieuwen scheidingsmuur, verzonden 27 
september 2010, 2010-167Rv

Bezwaarschriften
De hierboven genoemde verleende vergunningen/ genomen 
besluiten liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt ze 
inzien tijdens openingstijden. Belanghebbenden kunnen 
gedurende een termijn van zes weken na bekendmaking een 
gemotiveerd bezwaarschrift indienen. De datum van bekend-
making is de verzenddatum van de vergunning. Indien het 
geen vergunning betreft is dit de publicatiedatum. U richt uw 
bezwaarschrift met vermelding van “bezwaar” in de rechter-
bovenhoek van uw brief aan het college van Burgemeester 
en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort. Het bezwaar 
schorst in beginsel niet de werking van het besluit waartegen 
het is gericht. In geval van spoed kunt u een verzoek om een 
voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter 
van de Rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, Postbus 
1621 2003 BR Haarlem. Een dergelijk verzoek dient vergezeld 
te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift.

Monumentenvergunningen verleend
- Haarlemmerstraat 4, vernieuwen garage/berging, verzonden 
29 september 2010
- Gasthuisstraat 9, uitbreiden woning, verzonden 29 septem-
ber 2010

Beroepschriften
De hierboven genoemde verleende vergunningen liggen bij 
de Centrale Balie ter inzage. U kunt ze inzien tijdens openings-
tijden. Degenen die zienswijzen hebben ingediend tegen 
het concept-besluit  kunnen gedurende een termijn van zes 
weken na bekendmaking een gemotiveerd beroepschrift 
indienen. De datum van bekend¬making is de verzenddatum 
van de vergunning. Indien het geen vergunning betreft is dit 
de publicatiedatum. U richt uw beroepschrift aan Rechtbank 
Haarlem, sector Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. 
Het beroep schorst in beginsel niet de werking van het besluit 
waartegen het is gericht. In geval van spoed kunt u een verzoek 
om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzienin-
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genrechter van de Rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, 
Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Een dergelijk verzoek dient 
vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift.

Centraal telefoonnummer 
Alle afdelingen zijn bereikbaar via (023) 574 01 00, maandag 
t/m donderdag 8.30 - 17.00 uur en vrijdag 8.30 - 16.00 uur. 

Melding of klacht? 
Bel met de Centrale Meldlijn (023) 574 02 00, óf vul op de  
website het digitale formulier in óf stuur een brief naar de 
klachtencoördinator. 

Openingstijden Centrale Balie 
Maandag t/m woensdag:  08.30  -  16.00 uur 
Donderdag:  08.30  -  20.00 uur 
Vrijdag:  08.30  -  12.30 uur 
Tijdens de donderdagavondopenstelling kunt u maar voor een 
beperkt aantal zaken terecht: paspoorten en rijbewijzen e.d. 

Openingstijden begraafplaats 
De algemene begraafplaats en dierenbegraafplaats aan de 
Tollensstraat zijn dagelijks open tussen 08.00 - 18.00 uur. 

Collegelid spreken? 
Een afspraak maken met een collegelid doet u via het centrale 
telefoonnummer. Daarbij geeft u aan waarover u het collegelid 
wilt spreken. Het kan zijn dat u eerst naar een vakafdeling 
verwezen wordt. 

Vragen over een bouwplan? 
Voor vragen over concrete of gewenste bouwplannen is de 
werkeenheid Vergunningverlening op werkdagen telefonisch 
bereikbaar tussen 08.30 en 16.00 uur. 

Op zoek naar werk of aanbieden van vacature? 
Werkgevers en werkzoekers maken gebruik van 
www.werkeninzandvoort.com. 
Voor het vinden of aanbieden van banen in Zandvoort. 

Zorgverzekering wordt flink duurder in 2011
Nederlanders zijn volgend jaar meer geld kwijt aan de premie voor hun zorgverzekering. 
Het ministerie van Volksgezondheid verwacht dat de premie volgend jaar gemiddeld € 100 
hoger is dan dit jaar.

Komt de gemiddelde pre
mie dit jaar nog uit op € 

1107, volgend jaar wordt dat 
€ 1211. Dat schrijft demissi
onair minister Klink aan de 
Tweede Kamer. Verzekerden 
moeten ook rekening hou
den met een stijging van 
het eigen risico. Op dit mo
ment betalen verzekerden 

maximaal € 165 aan eigen 
risico. Dat is het bedrag aan 
ziektekosten dat de patiënt 
zelf moet betalen. Voor 2011 
wordt voorgesteld om het 
risico met € 5 te verhogen. 
In de jaren erna wordt een 
verhoging met nog eens € 
40 niet uitgesloten. Klink 
laat een definitief voorstel 

voor het eigen risico over 
2012 over aan een nieuwe 
regering. 

Nieuwe premies
Vanaf begin november zul
len de zorgverzekeringen 
weer veel in het nieuws ko
men. Rond half november 
maken de verzekeraars de 

premie voor de zorgverzeke
ringen bekend. Tot 1 januari 
2011 hebben de verzekerden 
de tijd om de oude ziekte
kostenpolis op te zeggen. 
Voor 1 februari 2011 moe
ten ze een nieuwe ziekte
kostenverzekering hebben 
afgesloten. Wie niet ver
zekerd is, loopt de kans op 
een boete en moet alsnog 
een zorgverzekering afslui
ten. Het is zeker verstandig 
nu al rond te kijken bij de 
zorgverzekeraars en om via 

offertes inzicht te krijgen 
waar een goede en even
tueel goedkopere zorgver
zekering kan worden afge
sloten. Het vergelijken van 
de zorgverzekering levert al 
snel honderden euro’s per 
jaar op. 

Financiële 
consumentensite
Via de website www.fx.nl 
gaat dat heel gemakke
lijk. Vul uw wensen voor 
de nieuwe verzekering in 

en vergelijkt de premies. 
FX.nl is een financiële con
sumentensite. Als online 
magazine wordt beoogd 
het versnipperde aanbod 
van informatie op het ter
rein van geld en verzeke
ringen, op objectieve en 
praktische wijze toeganke
lijk te maken. Alles is erop 
gericht om het vinden van 
informatie en het maken 
van een keuze doordacht, 
gemakkelijk en plezierig te 
laten verlopen.



Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week 

Medina Woninginrichters 

www.medina-woninginrichting.nl

023-531 78 40 
Haltestraat 56
2042 LP Zandvoort

Aanbieding voor de maand oktober: Lamel parket - kleuren eiken 
naturel en eiken wit geolied - prijs v.a. € 38,95 per vierkante meter.

(Vouw)gordijnen	 Tapijt
Vitrages	 Vinyl
Luxaflex	 Laminaat
Zonwering	 Parket

Wist u dat wij de nieuwe collectie
wax/regen coats in diverse 

kleuren weer binnen hebben?
www.de-bode.nl

Pashouders 5% korting

 Hele maand oktober voor Pashouders:

Het wildseizoen begint weer
Hazenbouten, Heel kilo € 9,95

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

TEGOEDBON 
VOOR 1 GRATIS 

ZANDKORREL

Bestel nu de ZandvoortPas 2010

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.

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

Betreft: Nieuwe ZandvoortPas (€ 7,50) 

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

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

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

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

Deze pas is geldig vanaf 1 januari 2010 tot en  
met 31 december 2010.

Uw op naam gestelde ZandvoortPas 
wordt, tezamen met een welkomstkado, 
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.

Voor Pashouders:
10% korting op alle ritten
(behalve actieritten)
023-8885588

CHATEAU DES EYSSARDS 
VACHERIN DE MONT D,OR

PRACHTIGE DROGE, WITTE WIJN UIT DE BERGERAC
PER FLES € 6,95 DEZE WEEK: 

6 HALEN = 5 BETALEN

Plony’s
Haarwinkel

Voor persoonlijk advies en begeleiding in relaties 
(partners en ouder/kind). 

Praktisch, kortdurend en doeltreffend.
Eerste consult 15% korting 

Ab van der Neut - psycholoog NIP
 06 31393790 • info@abvanderneut.nl 

Mental Coach
Ab van der Neut



Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week 

Algemeen:
Autobedrijf Zandvoort - K. Onnesstraat 
Taxicentrale Fred Spronk - 023-8885588
Psychologiepraktijk Ab van der Neut - 
06-31393790

Winkeliers: 
Bruna Balkenende - Grote Krocht
Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht
Kaashuis Tromp - Grote Krocht
Slagerij Horneman - Grote Krocht
Slagerij Vreeburg - Haltestraat

Verzorging en vrije tijd: 
Foto Menno Gorter - Grote Krocht
Massage bij Rosa - www.massagebijrosa.nl
Plony’s Haarwinkel - Kosterstraat
Toerkoop Reisbureau - Grote Krocht

Mode en trends: 
Belli E Ribelli Kinderkleding - Haltestraat
Bibi for Shoes - Kerkstraat
Blitzkickers - Haltestraat 61A
Graveer een keer - 023-888 77 58
Sea Optiek - Haltestraat
Walk of Fame - Bakkerstraat 2A

Wonen en onderhoud:  
Avenue Living & Giving - Kerkstraat
De Bode woonaccessoires - Kerkstraat
Koene Cleaning Service - 06-1432444
Medina woninginrichters - Haltestraat 
Marlène Sjerps Internet - 06-18868837
Versteege’s IJzerhandel - Pakveldstraat
Rep-it - 023-5719666 / 06-44696001

Horeca: 
Harocamo - Kerkstraat
Mollie & Co Restaurant - Verlengde Haltestraat
Open Golf Zandvoort - Duintjesveldweg 
Zaras, Café Restaurant - Haltestraat

Lijst van deelnemende bedrijven 
(in alfabetische volgorde) 

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

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

Kabel-internet/adsl installateur
helpt bij alle
PC-PROBLEMEN.
Advies en aanleg (draadloos) netwerk.
Ook avonden/weekend.
Rep-it, totaalservice voor
computergebruikers.
023-5719666 of 06-44696001.
Met garantie en KvK.

Startaanbieding:
Pashouders 25% korting

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

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

ZandvoortPas houders 10% korting

De winkel ligt weer vol met
nieuwe overhemden.

Pashouders: 10% korting

    Walk of Fame

Bakkerstraat 2A, Zandvoort - 023-5735902
Geopend van dinsdag t/m zondag 

www.walkoffameshirts.nl

Ondernemers opgelet:
Meedoen aan de ZandvoortPas 
vergroot uw vaste klantenkring

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

 Enkele voordelen voor u op een rijtje:
•  Ruim 1000 huishoudens zijn in het bezit van een zandvoortpas
•  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.zandvoortsecourant.nl/zandvoortpas
•  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…)
•  Ter ondersteuning zijn gratis toonbankstandaards en/of raamschildjes verkrijgbaar,  
 waarop u zelf uw  ZandvoortPas aanbiedingen kenbaar kunt maken
•  Vraag naar de zeer voordelige tarieven en de uitgebreide mogelijkheden 
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handbal hockey

basketbal

Verdienstelijk gelijkspel handbaldames Eerste verlies hockeydames

Winst voor Lions herenteam

Vakantie Sportweek

De handbaldames van ZSC hebben afgelopen zondag een 
gelijkspel uit het vuur gesleept. In de thuiswedstrijd tegen 
het sterke Volendam werd, na een 11-9 ruststand, de eind-
stand bij 19-19 bepaald.

De dames van de Zandvoortsche Hockeyclub hebben zon-
dag hun eerste nederlaag vanhet seizoen geleden. Het be-
zoekende Purmerend ging met een 0-3 overwinning weer 
terug naar huis.

Het eerste herenteam van The Lions heeft zaterdag een 
mooie overwinning geboekt op het lastige en fysiek spe-
lende Brothers & Sisters. In Landsmeer werd het 75-88 voor 
onze plaatsgenoten, die met slechts 7 man afreisden.

Zandvoort verdedigt een strafcorner van Purmerend

Joëlle Vos breekt door de Volendamse verdediging heen
Zandvoort moest helaas 
topscoorster Ilja Noltee, die 
andere verplichtingen had, 
node missen. Daarentegen 
was Ellen Bluijs wel weer 
inzetbaar na een slepende 
knieblessure. Toch moest 
het team noodgedwon
gen op 4 plaatsen een an
dere bezetting toestaan. In 
de eerste 20 minuten van 
de wedstrijd was het klip 
en klaar dat Purmerend 
een klasse beter dan onze 
plaatsgenotes was. 

Het spel speelde zich hoofd
zakelijk af op de helft van 
Zandvoort maar door goed 
keeperswerk werd een snel
le achterstand voorkomen. 
Toch zouden de bezoekende 
dames voor rust door een 
schitterend doelpunt op 
voorsprong komen. Na rust 
opnieuw een veel sterker 
Purmerend dat eigenlijk 
door pure pech een aantal 
doelpunten moest missen. 
Zandvoort kon tijdens de 
sporadische uitvallen niet 

veel betekenen hoewel er 
voor de Zandvoortse spitsen 
toch een tweetal ‘dotten’ van 
kansen zich voordeden. Het 
mocht helaas niet helpen. 
Toen ook nog de 02 en de 
03 een feit werden, was het 
zonneklaar dat er deze dag 
geen overwinning voor de 
dames van ZHC inzat. “Hun 
linies sloten veel beter aan. 
Wij misten, door een wat 
mindere verdediging, ons 
middenveld dat mee gaat 
verdedigen waardoor dus 
de spitsen moeilijker kon
den worden aangespeeld”, 
analyseerde ZHCtrainer 
Wouter Slotemaker na af
loop. Ook coach Cees van 
Deursen was duidelijk: “Van 
onze kant was het een slech
te wedstrijd. Mede gezien de 
personele bezetting, hebben 
we komende zondag veel 
meer kansen om te winnen” 

Komende zondag speelt het 
ZHC dameselftal een thuis
wedstrijd om 12.00 uur te
gen AMVJ.

Ondanks dat Lions slechts 
7 man tot de beschikking 
had en Brothers & Sisters 
12, besloot coach Dave 
Kroder toch om met een 
hoge intensiteit te begin
nen. Echter misschien wel 
door de donkere autorit 
moesten onze plaatsgeno
ten nog een beetje wakker 
worden, want na 6 minuten 
spelen in het eerste kwart 
keken ze al tegen een 154 
achterstand aan. Kroder 
besloot om een timeout 
te nemen om ze wakker te 
schudden. Opdracht was 
om toch echt wat harder en 
meer als team te gaan spe
len. Vanaf die timeout ging 
het een stuk beter. Na het 

Van zaterdag 23 oktober t/m zondag 31 oktober vindt de Jeugd 
Vakantie Sportweek plaats. De inschrijvingen stromen in
middels binnen. Tijdens deze week organiseren Sportservice 
HeemstedeZandvoort en de gemeente Zandvoort in sa
menwerking met verschillende Zandvoortse verenigingen 
en andere sportaanbieders elke dag leuke sportcursussen.  
Kinderen tussen de 6 en 12 jaar kunnen zich hier voor in
schrijven. De meeste cursussen zijn verdeeld over meerdere 
dagen. Deelname kost slechts 5 euro per cursus, inschrijven 
kan via de website www.sportserviceheemstedezandvoort.nl

Volendam heeft een paar 
dames van een uitzonder
lijk handbalformaat in de 
gelederen, waaronder de 
doelvrouw. Die was er daad
werkelijk de oorzaak van dat 
onze plaatsgenotes niet tot 
winst konden komen. Een 
groot aantal break outs 

tweede kwart, waarin ze 
37 punten scoorden, stond 
Lions 11 punten voor en ging 
het de rust in bij een 42
53 voorsprong. Het derde 
kwart werd er weer slap 
gestart waardoor Brothers 
& Sisters opnieuw terug 
kon komen in de wedstrijd. 
Zandvoort anticipeerde nu 
wel goed en liep weer snel 
uit naar een comfortabele 
voorsprong van 12 punten, 
om uiteindelijk de wedstrijd 
te winnen met 7588.

“Doordat er veel talent in 
deze ploeg schuilt komen 
we er nu met individuele 
acties goed van af, zoals 
Paul Wessels demonstreer

wist zij te elimineren en ze 
hield haar ploeg gedurende 
de hele wedstrijd in de race.

Zandvoort kwam na aan
vang in zeer korte tijd al 
snel in de problemen. Al na 
acht minuten was de score 
opgelopen tot 15. Hierna 

kropen onze plaatsgeno
ten langzaam  maar zeker 
dichterbij. Met veel snelheid 
en geroutineerde aanvallen 
werd het via 55 en 66 uit
eindelijk 119 bij het rustsig
naal van de arbiters.

In de tweede helft opnieuw 
een zeer aanvallend Volen
dam dat de achterstand vrij 
rap wist in te lopen. Hierna 
ontspon zich een gelijk op
gaande strijd die voor het 
publiek zeer aantrekkelijk 
was. Ook de beide nieuwe 
speelsters van ZSC, Szilvia 
Jabak en Joëlle Vos, werden 
goed in het spel betrokken. 
Met name Romena Daniëls 
had moeite om via een break 
out haar team naar een 
overwinning te leiden. Tot 
drie keer toe faalde zij oog 
in oog met de Volendamse 
goalie. “Ik wist dat haar 
‘zwakke’ kant de linker was. 
Ik bedacht iedere keer naar 
links te gaan gooien maar 

steeds ging de bal toch naar 
haar rechter kant. Ik baalde 
daar behoorlijk van”, was 
haar commentaar.

Trainer/coach Sven Heller 
was vol lof over zijn dames, 
mede gezien de potentie 
van Volendam. “Ze hebben 
een paar goede speelsters 
die zeer gevaarlijk zijn. 
Jammer van de break outs”, 
zei hij na afloop. Het mooi
ste compliment kreeg ech
ter een van de Zandvoortse 
speelsters toen een tegen
standster opmerkte hoe
veel de Zandvoortse ploeg 
vooruit is gegaan in een 
jaar. Komende week spelen 
de dames de laatste wed
strijd van het veldseizoen, 
daarna gaan ze weer de 
zaal in.
Topscores: Laura Koning:6; 
Romena Daniëls 5; Martina 
Balk en Lucia v.d. Drift 3 en 
Joëlle Vos en Asia El Bakkalli 
ieder 1 doelpunt.

de die het team op sleep
touw nam, maar ik kijk nu 
al uit naar het moment dat 
we als team plezier gaan 
beleven aan elkaars talent, 
want dan gaan we echt 
mooie wedstrijden tege
moet”, was het deskundige 
commentaar van Kroder. 
Komende zaterdag speelt 
zijn team om 19.15 uur uit 
tegen GBM/Volendam.
Topscorers: Paul Wessels 31 
punten; Marvin Martina 17 
punten; Ron van der  Meij 16 
punten en Robert ten Pierik 
11 punten.

Dames
Het damesteam van The 
Lions, dat zaterdag oor
spronkelijk tegen het 
Amsterdamse Harlemlakers 
zou spelen, is niet in actie 
gekomen. De dames van 
de ontvangende vereni

ging zijn door een gebrek 
aan speelsters door hun 
club uit de competitie ge
haald. Ook komende week 
zullen onze plaatsgenotes 
niet spelen. De geplande 
wedstrijd van komende za
terdag in Julianadorp tegen 
het zeer sterke FAC, is door 
de competitieleider uit het 
schema gehaald omdat de 
thuisvereniging niet aan 
bepaalde verplichtingen 
kan voldoen. De wedstrijd 
zal op een andere datum 
opnieuw gepland worden. 
Mocht FAC overigens na ko
mende week opnieuw niet 
aan de verplichtingen kun
nen voldoen, dan zullen zij 
door het Rayon wegens drie 
keer niet opkomen uit de 
competitie worden gehaald 
en hoeven de Zandvoortse 
dames niet meer naar het 
noorden af te reizen.
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Club Nautique
Corry's Kaashoek
De Blijde Hond
Dorsman Assurantiën
Elvitaal
Etos Zandvoort
Greeven, Makelaardij o.g.
Groenestein & Schouten 
 Fin. diensten
Haltestraat 
 bedrijven 1 t/m 14
Harocamo 
Hugoos
Motorrijschool Goede
Ondernemers 
 Vereniging Zandvoort

Administratiekantoor 
 K. Willemse
Algemene uitvaartbegeleiding 
 Zandvoort
Autobedrijf KariMo
Autobedrijf Zandvoort 
Bar Battle
Beach Club Tien
Beachclub Take Five
Behind the Beach bike rentals
Bloemsierkunst 
 Jef & Henk Bluijs
Café Koper
Café Oomstee
Cense en van Lingen
Circus Zandvoort

adverteerders

voetbalautosport

Beste wedstrijd van Zandvoort tot nu toeOntknopingen nationaal raceseizoen
Het was de beste wedstrijd die SV Zandvoort tot nu toe ge-
speeld heeft, maar meer dan 1 punt heeft het niet opgele-
verd. In de Amsterdamse Meer kwamen onze plaatsgeno-
ten vlak voor rust op 0-1 maar halverwege de tweede helft 
kwam gastheer Voorland terug naar 1-1.

Bij het vallen van de bladeren, breekt het moment van een slotakkoord in de diverse na-
tionale raceklassen. Het kampioenschap bij de HTC Dutch GT4 Championship nadert een 
climax. In dit kampioenschap waar diverse automerken te zien zijn, herbergt het deelne-
mersveld enkele rijders van naam.

Billy Visser had het zaterdag heel moeilijk

Het startveld van de GT4 tijdens de Trophy in september | Foto: Chris Schotanus

Zandvoort begon weer eens 
met een nieuwe opstelling 
ten opzichte van de vorige 
wedstrijden. Onder de lat 
verving Jorrit Schmidt de 
afwezige Boy de Vet. Ronald 
Kaales stond weer in de basis 
en ook Remko Ronday was 
weer aanwezig. In de eerste 
helft golfde het spel heen en 
weer, maar de meeste kansen 
waren voor de gastheren. De 
laatste tien minuten voor rust 
kwamen de Zandvoorters wat 
meer voor het Amsterdamse 
doel en ontstonden er wat 
kansen. Uit een weggewerkte 
corner kreeg Faisel Rikkers in 
de 43e minuut het leer even 

De Limburger Phil Bastiaans 
is klassementsleider met de 
Porsche 997 GT4. Hij wordt op 
de voet gevolgd door de kam
pioen van het afgelopen jaar, 
Christiaan Frankenhout, even
eens in een Porsche 997 GT4. 
Het verschil tussen de twee is 
klein. De twee Porscherijders 
hebben concurrentie van de 
BMW M3 GT4 van Duncan 
Huisman, die op vijf punten de 
nummer drie is. Een theoreti
sche titelkans is OOK nog aan
wezig voor Henry Zumbrink in 
de Chevrolet Corvette C6. 

De strijd zal zich niet al
leen toespitsen op de vier 
rijders die strijden voor de 
titel. Enkele rijders uit de top 
die geen kans meer hebben 
op het kampioenschap, wil
len hun seizoen nog op een 
overtuigende manier afslui
ten. Vooral rijders als Jeroen 
Bleekemolen (Chevrolet 
Corvette C6), Allard Kalff (Ford 
Mustang FR500C), Sebastiaan 
Bleekemolen (BMW M3) en 
Donald Molenaar (Chevrolet 
Camaro) zullen zich in de strijd 
gaan mengen.

Formido Swift Cup 
Als Niels Langeveld geen zwak 
moment kent, zoals tijdens de 
tweede race van de Wijzonol 
Trophy, dan kan hij voor het 
middaguur op zondag de 
krans ophalen. Anders zal hij 
met Niels Kool nog voor de 
titel moeten strijden in de 

voor de zestienmeterlijn vol 
op de wreef en via een verde
diger bolden de touwen, 01. 
De tijd voor de rust was te 
klein voor Voorland om nog 
iets terug te doen.

Na rust werd duidelijk dat 
de Amsterdammers geen 
genoegen namen met een 
nederlaag en werd het 
Zandvoortse doel regelmatig 
belaagd. Vooral de beide vleu
gelspitsen waren een plaag 
voor SV Zandvoort: snel, zeer 
bewegelijk maar gelukkig ook 
egocentrisch. Echter de druk 
op de Zandvoortse verdedi
ging werd zeer groot, met 

Formido Swift Cup. De jonge, 
veelal beginnende coureurs 
hebben dit seizoen bewezen 
dat ze het publiek spannende 
races kunnen voorschotelen. 
De beide ‘Nielsen’ zullen de 
nodige weerstand krijgen van 
andere talentvolle rijders die 
serieus meestrijden om de 
podiumplaatsen, zoals Marth 
de Graaf, Marcel Dekker, Peter 
Schreurs, Glenn Coronel en 
plaatsgenoot Dennis van de 
Laar. Het slotstuk in de Swift 
Cup krijgt een extra spannend 
tintje omdat in de tweede race 
zal worden gestart middels 
het ‘reversedgrid’ systeem. 
Degene die in de eerste race 
als achtste finisht, mag bij 
de tweede race van de eerste 
startplek vertrekken.

Overige klassen
Met het zelfde systeem van 
de reversed start grid in het 
achterhoofd zal ook het slot 
van de Dutch Renault Clio Cup 
een spannende ontknoping 
krijgen. Het verschil tussen 
Sandra van der Sloot en Addie 
van de Ven bedraagt slechts 
een punt. Met nog twee wed
strijden op het programma is 
nog van alles mogelijk en zal 
het spannend blijven tot de 
laatste race. 

Ronald Morien en Dennis de 
Groot zijn de klassements
leiders in de Argos Supreme 
Toerwagen Diesel Cup. Groot 
is de voorsprong niet omdat 

als gevolg dat die in de 72e 
minuut instortte, 11. Hierna 
waren er nog goede kansen 
voor de badgasten maar ook 
de ingevallen goaltjesdief 
van Zandvoort, Michel de 
Haan, kon geen wijziging in 
de stand meer forceren. Een 
gelijkspel was misschien wel 
iets te weinig maar de punten 
zijn schaars voor Zandvoort 
en dus zal men met gemeng
de gevoelens aan deze wed
strijd terugdenken.

Het tweede elftal smaakte 
het zoet van de overwinning. 
De reserves van Overbos wa
ren niet in staat om de ploeg 
van Jan v.d. Leden een neder
laag toe te brengen. Paul v.d. 
Oord, Bud Water, Patrick v.d. 
Oord en Timo de Reus waren 
voor Zandvoort trefzeker.

Komende zaterdag speelt 
de hoofdmacht van SV 
Zandvoort om 14.30 uur op 
sportcomplex Duintjesveld 
tegen AFC, dat na zaterdag 
9e op de ranglijst staat. SV 
Zandvoort staat nog steeds 
onderaan maar een winstpar
tij zou zomaar drie plaatsen 
op de ranglijst kunnen sche
len. Overige uitslagen 2e klas
se A: Haarlem/Kennemerland 
– Hellas: 34; Overbos – ZOB: 
33; Monnickendam – TOB: 12; 
Castricum – Aalsmeer: 31 en 
Amstelveen – DVVA: 14.

vooral Jeroen Dik, die net als 
Morien en De Groot met een 
Volkswagen Golf rijdt, het 
tweetal tot op zes punten is 
genaderd. Vooral in het twee
de deel van de competitie 
heeft Dik veel podiumplaatsen 
behaald.
 
In de Formule Ford heeft 
Rogier Jongejans de buit in 
het Benelux kampioenschap 
binnen. Hij behaalde dit sei
zoen de meeste overwinnin
gen. Jongejans pakte zijn titel 
tijdens de Wijzonol Trophy en 
nam voldoende afstand van de 
concurrentie om het Benelux 
kampioenschap op zijn naam 
te schrijven. De strijd om het 
Nederlands kampioenschap 
ligt echter nog open. Zo ma
ken naast Jongejans ook Jack 
Swinkels en Pieter Schothorst 
kans op de titel. 

Naast de Dutch Power Pack
kampioenschappen, zal de 
NET Services Youngtimer 
Touring Car Challenge tij
dens de komende races haar 
seizoenfinale kennen. In deze 
klasse zullen vooral de toer
wagens uit de jaren ’70 en ’80 
van de vorige eeuw te zien zijn. 
Evenals in deze toerwagen
serie, zal tijdens de Formido 
Finaleraces ook de beslissing 
vallen in het kampioenschap 
van de NL Drift Series.
Op www.cpz.nl vindt u meer 
gegevens zoals starttijden en 
toegangsprijzen. 

P. van Kleeff
Pluspunt
Sea Optiek
Sentinel Alarm b.v.
Seven For Life 
Shanna's Shoe 
 Repair & Leatherwear
Slinger Optiek
Stox
Uitvaartcentrum Haarlem
V.o.f. Cocarde
Van Aacken 
 Glaszettersbedrijf
Versslagerij Gerard 
 van Twillert
Vrijehuizenmarkt.nl
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Tjerk Hiddesstraat 113
€ 175.000,-

B. v. Alphenstraat 61/37
€ 274.000,-

parkeren op eigen terrein

alleen 9 oktober € 319.000,-

Stationsplein 15/5
€ 309.000,-

Kromboomsveld 40
€ 389.000,-

Van Lennepweg 155
€ 329.000,-

Hogeweg 76/5
€ 349.000,-

Oranjestraat 12/4
€ 349.000,-

Hogeweg 30A-6/7
Vanaf € 390.000,- v.o.n

Hogeweg 46/B
€ 470.000,-

Oosterparkstraat 26
€ 419.000,-

Kostverlorenstraat 116
€ 425.000,-

Celsiusstraat 195
€ 450.000-

Regentesseweg 3
€ 515.000,-

Brederodestraat 8E

€ 525.000,-
Grote Krocht 14

€ 595.000,-
Stationsplein 15/16

€ 649.000,-

B. v. Fenemaplein 10/11
€ 199.000,-

Dr. J.G. Mezgerstr. 123
€ 199.000,-

Gasthuisplein 8
€ 240.000,-

9 OKTOBER
DE OPEN HUIZEN DAG!

Kom zaterdag 9 oktober 
tussen 12.00 - 15.00 uur  

vrijblijvend kijken in de huizen  
van deze advertentie

tijdens de open huizen dag!
Meer informatie over de  

deelnemende panden vindt u op 
onze website www.cvl.nu
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Het Rondje Dorp van afgelopen zondag speelde zich af 
in een oergezellig centrum van onze woonplaats. Niet 
alleen de 19 teams brachten gezelligheid, ook de door 
het mooie weer naar Zandvoort gelokte toeristen wis-
ten in eerste instantie niet wat ze zagen en deelden in 
de gezellige sfeer.

Dinsdag werd tijdens de integrale commissie Raadsza-
ken/Planning & Control het Raadsprogramma 2010-2014 
gepresenteerd aan de commissie. Het Raadsprogramma 
geeft de ambities van de raad voor deze raadsperiode 
weer en is voor het college tevens de basis voor zijn uit-
voeringsprogramma.

De Haltestraat was in ieder 
geval afgesloten vanwege 
het groot aantal deelne-
mende etablissementen 
en de veelal moeilijke op-
drachten die door de teams 
vaak half op straat moesten 

Wethouder Wilfred Tates 
kreeg van voorzitter Hans 
Drommel (VVD) als eerste 
het woord. Hij zei dat het 
college volledig achter het 
Raadsprogramma staat . 
Wel vond de wethouder 
het jammer dat niet de 
gehele raad eraan heeft 
meegewerkt. Van de oppo-
sitie had GBZ zich wel voor 
een aantal zaken ingezet. 
Vervolgens kwam Belinda 
Göransson, de ‘Moeder van 
het Raadsprogramma’ zo-
als ze door Drommel werd 
genoemd, aan het woord. 
Ook zij betreurde het dat 
niet de hele raad mee heeft 
gedaan aan de voorberei-
dingen. “Wij hebben onze 
ambities hierin neergelegd 
en we bedanken de griffie 
voor het uitwerken daarvan. 
We zijn trots dat het er nu 
ligt en de hele VVD-fractie 

worden uitgevoerd. Het was 
echt prachtig weer om juist 
zo’n uitwisseling tot een 
groot succes te maken. 

De vele teams van de 17 
deelnemende onderne-
mers zorgden voor zo’n 
kleine 200 rondzwermende 
deelnemers die alle collega-
ondernemers moesten be-
zoeken, om aldaar een op-

staat er volledig achter”, zei 
ze. GBZ-woordvoerder in dit 
debat, Michel Demmers, kon 
zich vinden in een heleboel 
items maar is vooral kritisch 
omdat hij niet kan voorzien 
wat er uit Den Haag “op ons 
af gaat komen”.

Volgens Ruud Sandbergen 
(D66) kan zijn fractie geen 
steun aan het akkoord geven 
omdat zij te veel bedenkin-
gen hebben. Ook Cees van 
Deursen (GL) kon zijn steun 
er niet aan geven. Hij stelde 
dat het een document van 
de coalitie is en ziet er geen 
brood in. Voor coalitiegenoot 
Sociaal Zandvoort is het klip 
en klaar. Willem Paap steunt 
het programma en vindt het 
een hamerstuk. 
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Het wekelijkse nieuwsblad 
voor Zandvoort en Bentveld
www.zandvoortsecourant.nl Zie onze advertentie op de achterpagina 

De Mannetjes

Rondjes dorp

‘Atelierroute, 
Openhuizendag, 

kroegentocht… we lopen 
wat af in dit dorp!’

 Kleinschalig onderhoud op 
een deel van de Middenboulevard. 

In de gemeenteadvertentie leest u er meer over.

vervolg op pagina 3

Doedelzak spelen is moeilijker dan het lijkt

Er bleef vrijwel geen ei heel tijdens dit onderdeel

Rondje Dorp in oergezellig centrum Raadsprogramma 
2010-2014

dracht uit te voeren. Punten 
scoren op het biljart, een 
grote zware spijker in een 
stuk hardhout jagen, een 
doedelzak bespelen, aan 
een elastieken band probe-
ren zover mogelijk te lopen 
in een opblaasbare baan, 
vissen vangen, een liedje 
meezingen, een slogan be-
denken, punten scoren in 
een basketbaltweestrijd en 
de Kop van Jut belagen. En 
wat te denken van de eie-
renloop waarin nauwelijks 
een deelnemer het ei onge-
schonden aan de finishlijn 
wist te brengen?

De ontvangst van de deel-
nemers was in elk etablis-

Auto Strijder
Zandvoort

www.autostrijder.nl

Haarlemmerhoutsnede 
Mont Blanc

5,95
Witte Bollen

2e zak gratis
41

Nee, u heeft geen nieuwe 
bril nodig. Het staat er echt!
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sement zeer gastvrij en ge-
zellig waarvoor dan ook veel 
waardering was. Jammer 
was het daarom dat een 
van de teams zich wat 
minder tolerant gedroeg 
en het met verschillende 
ondernemers aan de stok 
kreeg, maar dat kan zeker 
ook komen door de genoten 
drankjes tijdens hun tocht 
door het dorp. In ieder ge-
val is het Rondje Dorp weer 
zeer goed aangekomen en 
heeft het bijgedragen aan 
vele gezellige uurtjes in de 
dorpskern van Zandvoort. 
De meeste teams wilden 
zich al meteen melden voor 
de volgende ronde in 2011, 
maar dat duurt nog even.
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	 	 		Evert	H.	Schweitzer
        Voor een stijlvolle en verzorgde uitvaart
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Algemene Uitvaartbegeleiding Zandvoort

UITVAARTZORGCENTRUM ZANDVOORT
Tollensstraat 67, 2041 PR  Zandvoort.

Telefoon (023) 571 32 78.
www.uzn-nederland.nl

UITVAARTCENTRUM HAARLEM
Parklaan 36, 2011 KW  Haarlem.

Telefoon (023) 532 87 50.
www.uitvaartcentrumhaarlem.nl

Sinds 1992
uw uitvaartondernemer in Zandvoort.
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Het is goed zo

Bedroefd, maar dankbaar dat hem een langer lijden 
bespaard is gebleven, geven wij u kennis 

dat van ons is heengegaan

Petrus Bakker
Piet

weduwnaar van Maria Elisabeth Jacoba Bakker-Zantvoort

* Haarlem,                                        † Haarlem,
2 september 1924                              6 oktober 2010

Onze speciale dank gaat uit naar het verplegend personeel
van verpleeghuis Boerhaave voor de liefdevolle verzorging.

Alma en Ben Daane
 Dennis en Elianne
  Barry, Ruby
 Robin

Ton en Marga Bakker
 Claudia en Klaas
 Rick en Simone
 Tom en Brenda

Helen en Kees Helminck
 Chris, Stefan, Evelien, Rob

Zandvoort, 6 oktober 2010
Correspondentieadres:
M. Nijhoffstraat 16
2041 NV  Zandvoort

De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden 
op dinsdag 12 oktober op de Algemene 
Begraafplaats aan de Kleverlaan te Haarlem.

HARTELIJK DANK! 

Voor alle schitterende bloemen. 
Voor alle beeldige kaarten. 

Voor alle lieve mensen die ons bijgestaan hebben 
na het overlijden van onze moeder en omi 

H.J. van Wijk - van der Aa 

We hebben er heel veel steun aan gehad! 

Brigitte Bonte-Tauchnitz 

Eveline van Wijk 

Eva van Wijk 
Rob Engeringh 

Zandvoort, oktober 2010 

Zondag 10-10-2010, 13.00 uur, 
laag water, kalm viszeetje ... 

Henk Hendriks 
Zandvoort 

27 juli 1938                                              10 oktober 2010 

Karin 

Henk jr. 

Hetty en Remco 
Levi, Cas 

Taco 

Correspondentieadres: 
A.J. van der Moolenstraat 7 
2041 NC  Zandvoort 

Henk is overgebracht naar Uitvaartzorgcentrum Zandvoort, 
Tollensstraat 67 te Zandvoort waar gelegenheid is tot afscheid 
nemen en condoleren op donderdag 14 oktober van 19.00 
tot 19.30 uur. 

Wij nemen afscheid van hem op vrijdag 15 oktober om 13.00 uur 
in de aula van de Algemene Begraafplaats, eveneens gelegen 
aan de Tollensstraat 67 te Zandvoort. Aansluitend begeleiden 
wij hem naar zijn laatste rustplaats. 

Na de plechtigheid is er gelegenheid tot condoleren in strandlokatie 
Nautique te Zandvoort. 

Aan hen die geen kaart ontvingen, deze advertentie als zodanig 
te beschouwen. 

Met droefheid geven wij u kennis van het overlijden van 
mijn lieve zus en onze tante 

niet wie je was en ook niet wat je zei. 

Elisabeth Maria Louisa van der Snee - Pauwels 

Lies 
sinds 1984 weduwe van Henk van der Snee 

Zandvoort,                                                           Haarlem, 
27 februari 1932                                       10 oktober 2010 

Ria 

Dick en Marianne 
Pamela en Martijn 
Stephanie 

Correspondentieadres: 
R. Ipenburg - Pauwels 
Jac. van Heemskerckstraat 37 
2041 HB  Zandvoort 

Lies is overgebracht naar Uitvaartzorgcentrum Zandvoort, 
Tollensstraat 67 te Zandvoort, alwaar geen bezoek. 

De Uitvaartdienst zal gehouden worden op vrijdag 15 oktober 
om 11.00 uur in de r.k. kerk H. Agatha, Grote Krocht 43 te 
Zandvoort. Aansluitend zal om 13.30 uur de crematie-
plechtigheid plaatsvinden in crematorium Haarlem aan de 
Vergierdeweg 271 te Haarlem-Noord. 

Na de plechtigheid is er gelegenheid tot condoleren in de ontvang-
kamer van het crematorium. 

En toch, telkens weer, zullen wij je tegenkomen. 
Zeg nooit: het is voorbij. 
Slechts je lichaam werd ons ontnomen, 
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Jarenlang heb ik op de avond-
school gezeten. Ik moest en 
zou kleuterleidster worden. 
Dat werd overdag werken 
als (betaalde) kwekeling en 
's avonds naar de opleidings-
school. Als de dag van gisteren 
kan ik het me nog herinneren. 
Geklemd tussen te kleine ta-
feltjes en bankjes kregen we 
onderwijs. Overdag werd, zoals 
gebruikelijk, de school benut 
voor wat toen nog de MULO 
heette. De eerste avond van 
het nieuwe schooljaar was het 
al raak. Ik greep ongewild in 
een vers stuk kauwgum, vast-
geplakt onder het tafelblad. 
Getsie!! Alles zat meteen vol 
en zoiets krijg je er met goed 
fatsoen niet af, ondanks hulp 
van mijn grijnzende klasgeno-
ten. Daarom heb ik zo'n hekel 
aan achteloos neergegooide 
kauwgumresten.
Het zuigt zich zo kleverig 
onder je schoenzool. Overal 
ontdek je die zwarte plakken 
op straat. Wat voor moeite is 
het om dat spul in de prul-
lenbak te gooien? In Spanje 
zag ik een bedrijf dat bezig 
was om al die plakkaten te 
verwijderen. Met een hoge-
drukspuit vol agressief spul 
ging men de kauwgum te lijf. 
Mannen met schrapers waren 
bezig om de klus af te maken. 
Onbegonnen werk eigenlijk! 
In ons eigen Zandvoort ont-
dekte ik een mooie oplossing. 
Een smalle, ergonomisch ge-
vormde koker van roestvrij 
staal. Met gaten erin voor, ja-
wel, kauwgum en peuken. Het 
is de eerste keer dat ik ze in 
ons dorp heb gezien. Ze staan 
vlak voor de Zandvoortse 
Apotheek. Naast de wit ge-
schilderde banken waarop 
je zo heerlijk in het zonnetje 
kan zitten. Mensen kijken en 
kletsen. Rondspeurend heb ik 
geen andere meer ontdekt. 
En nu maar hopen dat de 
toerist en dorpsgenoot zijn 
kauwgum of sigaret hierin 
gooit. Als we Zandvoort er-
mee volhangen helpt 
het misschien. Eerlijk 
gezegd heb ik er een 
hard hoofd in maar het 
begin voor een Schoon 
Zandvoort is er!

Kauwgumpalen
column
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burgerlijke stand
2 oktober - 7 oktober 2010
Geboren:
Harley Michael Dax, zoon van: van Soolingen, Michael Pieter 
en: Bos, Evelyne.

Overleden:
van Steijn, Adrianus, oud 87 jaar.
van Dam geb. Heimens, Anna Gesina ,oud 88 jaar.
Koks, Arjen, oud 45 jaar. 

Protestantse gem. Zandvoort
10.00 uur ds.mr. J.W. Verwijs

RK Parochie St. Agatha
10.30 uur Mevr. M. Wassenaar

RK Parochie Antonius & Paulus
10.30 uur Pastor C. van Polvliet

kerkdiensten - a.s. zondag 

Kruispunt maanden dicht
Het kruispunt Hogeweg/Grote Krocht/Haarlemmerstraat 
gaat vanaf komende maandag tot begin februari 2011 
dicht. De gemeente hoopt binnen die tijd het 100 jaar oude 
rioleringsstelsel op die plaats te kunnen vervangen.

De geplande tijd is uiteraard 
afhankelijk van gunstige kli-
matologische omstandighe-
den. Op maandag 18 okto-
ber starten er riolerings- en 
straatwerkzaamheden aan 
het kruispunt. Deze werk-
zaamheden worden uitge-
voerd vooruitlopend op het 
in gebruik nemen van de par-
keergarage onder het Louis 
Davids Carré, eind dit jaar.

Op maandag 25 oktober 
worden er kabels en leidin-
gen verlegd van de Hannie 
Schaftschool en de Prinses-
sehal naar de Grote Krocht 
en Louis Davidsstraat. Die 

werkzaamheden duren, ook 
weer afhankelijk van de 
weersomstandigheden, zes 
weken. Om overlast voor het 
verkeer zoveel mogelijk te 
beperken zijn de werkzaam-
heden verdeeld in fases. 
Verkeersomleidingen duren 
daardoor zo kort als mo-
gelijk. In het geval van een 
omleiding staan er borden 
langs de weg waarop staat 
hoe weggebruikers weer op 
de route terugkomen. De 
trottoirs zijn gedurende de 
werkzaamheden begaan-
baar. De omwonenden zijn 
door middel van een bewo-
nersbrief geïnformeerd.

Het is weer Kinderboekenweek
De 56ste editie van de Kinderboekenweek vindt dit jaar plaats van woensdag 6 tot en 
met zaterdag 16 oktober. Het motto is: De Grote TekenTentoonstelling oftewel beeldtaal 
in kinderboeken (het verbeelden van verhalen).

Van oudsher is er in de kin-
derliteratuur een grote rol 
weggelegd voor illustraties. 
Beelden voegen een aspect 
toe aan de tekst en geven een 
extra prikkel aan de fantasie 
van kinderen. Vooral bij pren-
tenboeken werken de auteur 
en illustrator nauw samen. In 
sommige kinderboeken spre-
ken de beelden zo voor zich 
dat ze het verhaal zelf vertel-
len. In de Kinderboekenweek 
is er ook aandacht voor strips 
en ‘graphic novels’, de beeld-
verhalen pur sang.

Voor de Zandvoortse basis-
scholen was dat aanleiding 
om kunstprojecten en ex-
tra aandacht voor het lezen 
te ontplooien. En uiteraard 
doet iedere school, in wille-
keurige volgorde, dat op de 
eigen manier. Creativiteit in 
optima forma. Wij maakten 
een kleine rondgang langs 
de scholen en kregen de vol-
gende informatie. 

Mariaschool
De kinderen van de groepen 
4 tot en met 8 komen ’s mor-
gens voorlezen in de andere 
groepen. Bijvoorbeeld maan-

dag kwam groep 5 in groep-
jes van drie kinderen een 
prentenboek voorlezen bij 
de kleuters en in de andere 
groepen is het een hoofdstuk 
uit een boek of een sprookje. 
Afgelopen donderdag hebben 
de leerkrachten met elkaar in 
de gymnastiekzaal het boek 
‘Elmer’ nagespeeld. Hierbij 
waren alle kinderen van school 
toeschouwer. Deze week is er 
ook nog een voorleeswedstrijd 
in iedere groep. Vandaag gaan 
de winnaars per groep voorle-
zen in de gymnastiekzaal voor 
de hele school. Tevens wordt 
er tijdens de lessen beeldende 
vorming aandacht besteed 
aan de illustraties.

Beatrixschool
De Beatrixschool heeft 
naar aanleiding van de 
Kinderboekenweek het pro-
ject Kunst. Tijdens een drietal 
workshops in de school maken 
de leerlingen een kunstwerk 
die in de  vorm van een kijk-
avond op donderdag 21 okto-
ber tussen 17.00 en 19.30 uur 
te bezichtigen zijn.

Duinroos
De Duinroos heeft het weer 

anders gedaan. Zij heb-
ben de cartoonist van de 
Zandvoortse Courant, Hans 
van Pelt, uitgenodigd om in 
de groepen 5 tot en met 8 
een les illustreren te komen 
verzorgen. Tevens wordt er 
in alle groepen gewerkt aan 
het maken van illustraties. 
Morgen is er dan een ten-
toonstelling in de aula waar 
de kinderen het gemaakte 
werk van elkaar, samen met 
ouders en belangstellenden, 
kunnen gaan bekijken. Ook 
is er de hele week een boe-
kenmarkt in samenwerking 
met Bruna Balkenende waar 
ouders kinderboeken kunnen 
aanschaffen. 

Oranje Nassauschool
De Oranje Nassauschool is 
deze week bezig met beeld-
taal. Alle groepen tekenen bij 
teksten en de groepen 7 en 8 
doen mee aan een voorlees-
wedstrijd. Verder maken ze 
verhalen in beeldtaal onder 
het motto: teken alle woor-
den die je in een verhaal kunt 
tekenen en vervang alle taal 
die je kunt vervangen. In de 
aula zijn alle kunstwerken te 
bewonderen.

De PvdA vindt het een goed 
stuk. Nico Stammis gaf aan 
dat de ‘Moeder van het 
Raadsprogramma’ dat al 

had gezegd en zijn fractie 
kan zich er goed in vinden. 
Gert Jan Bluijs (CDA) vond 
het een dynamisch stuk 

en wil het graag ten uit-
voer brengen. Carl Simons, 
fractievoorzitter van OPZ, 
wil zich er niet aan binden. 
Omdat zijn partij geen co-
alitiegenoot is “nemen wij 
het voor kennisgeving aan”.

De behandeling van de 
ontwerpbegroting en de 
belastingvoorstellen, die 
ook op de agenda stonden, 
wordt over twee dagen 
uitgesmeerd. Omdat de 
Zandvoortse Courant de 
vergadering van woensdag 
niet in de editie van deze 
week mee kan nemen, vol-
gen die in de editie van vol-
gende week.

Belinda Gorranson, de ‘moeder van het raadsprogramma’
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Krant niet ontvangen? Bel vrijdagmiddag 06-1139 1478
of mail: info@zvo-verspreiders.nl

De Blijde Hond
Bent u op zoek naar een vertrouwd, diervriendelijk en 
gezellige plek voor uw trouwe viervoeter? 
Dan bent u bij De Blijde Hond aan het juiste adres. 
Wij bieden u een full time en volledige honden service: 
- Honden uitlaat service 
- Complete dag- en vakantieopvang
- Ophalen en wegbrengen 
- Dierenartsbezoekjes 
- Borstelen, wassen en föhn service

Voor meer informatie, prijzen etc. 
Mobiel: 0683050644 - Mail: deblijdehond@gmail.com
www.deblijdehond-hondenuitlaatservice.nl

UitvaartzorgcentrUm zandvoort

Voor ons uitvaartcentrum in Zandvoort 
en Haarlem zijn wij op zoek naar een

 gastvrouw m/v

voor het voorbereiden en begeleiden van rouwbezoeken.  
Wanneer u gastvrij bent, niet opziet tegen werken 

in de avonduren en weekenden en 
woonachtig bent in Zandvoort, reageer dan.

Uitvaartzorgcentrum Zandvoort 
p/a Parklaan 36, 2011 KW  Haarlem

Telefonische informatie bij 
mevrouw Klaasen, 023-5328750

Dierenartsenpraktijk

Mevr. A.C. Dekker - Lukkassen

Spreekuur: ma. t/m vr. 13.00 - 14.00 uur
 ma.- wo.- vr. avond 19.00 - 20.00 uur
 en volgens afspraak

Lijsterstraat 7  -  2042 CH Zandvoort  -  Tel. (023) 571 58 47

Café Oomstee  &
Zaterdag 30 oktober, aanvang 18:00 uur. Wie wordt Garnalenkoning 
of -koningin van Zandvoort! Informatie en aanmelden bij de bar; vóór 
woensdag 26 oktober. Deelname € 5,00 p.p. Kijken is gratis!

Agenda: Zaterdag 23 oktober: KARAOKE! Aanvang 21:00 uur.
Vrijdag 5 november: Oomstee Jazz. Met Dennis Kivit Blues & Jazz! 
Aanvang 21:00 uur, toegang gratis! Er is ook altijd wat in Oomstee! 

Organisatie door:

HERINNERING VOOR:

ANBO leden Zandvoort
Op dinsdag 19 oktober a.s. houden wij weer een 

bingomiddag 
in het Gemeenschapshuis. 
U weet het inmiddels wel: “mooie prijsjes- heel 
gezellig- koffie en drankjes- iets lekkers- loterij”.

Aanvang 14.30 uur zaal open 14.00 uur. 
Alle ANBO leden zijn van harte welkom! 
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Wonen in een schone leefomgeving is een wens van iedereen. 
Een omgeving waar alles recht, schoon en heel is, de verlichting 
brandt, geen onkruid staat, voldoende groen, speel- en zitge-
legenheid is, enzovoorts. Wilt u meer weten over de inrichting 
van de openbare ruimte? Of heeft u vragen of opmerkingen 
over de bestrating, straatverlichting, zwerfafval, speelplekken, 
straatmeubilair of soortgelijke zaken?  Op donderdag 21 okto-
ber van 19.00 tot 20.00 uur bent u van harte welkom op het 
wijkspreekuur in Huize Bodaan aan de Bramenlaan te Bentveld. 
Vooraf aanmelden is niet nodig; de koffie staat klaar!

ZANDVOORT SCHOON!? 
komt 21 oktober naar Bentveld

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)

Haarlem en de toegang is 
gratis.

Vandalisme 

In de nacht van afgelopen 
vrijdag op zaterdag zijn een 
aantal bloembakken op het 
plein bij de Vomar in Nieuw 
Noord door vandalen ver-
nield. Een groot aantal plan-
ten moesten het ongelden. 
Bij de bewoners van de lo-
catie van Nieuw Unicum 
boven Pluspunt stonden de 
volgende ochtend de tranen 
in de ogen vanwege dit zin-
loos verrinneweren van de 
planten, die door een aantal 
van hun liefdevol worden 
verzorgd. 

Halloween
Op 23 oktober is in De Krocht 
een gezellige dansavond 
met theater en live muziek. 
De avond begint om 20.00 
uur en zal avondvullend zijn 
(tot ongeveer middernacht). 
Dus wie wil griezelen is van 
harte welkom. Kom verkleed 
in je favoriete ‘horror’ outfit 
en kom lekker dansen in een 
‘spooky’ sfeer. Kaarten zijn bij 
Bruna Zandvoort verkrijgbaar.

Hoe donker is het?

Door teveel verlichting is de 
hemel in de nachtelijke uren 
vaak niet zwart, maar grijs 
of zelfs geel. Zo'n lichte he-

mel 's nachts is niet alleen 
vervelend als je graag naar 
een mooie sterrenhemel 
kijkt, het verstoort ook de 
natuur. Veel dieren en men-
sen hebben hinder van de 
onnatuurlijk lichte nachten. 
Bovendien zorgt de lichtver-
vuiling voor onnodige geld- 
en energieverspilling. Vanaf 
nu tot 10 november 2010 
organiseren de Provinciale 
Milieufederaties en Stich-
ting Natuur en Milieu een 
Sterrentelling. Kijk tijdens 
een heldere avond naar de 
sterrenhemel en help mee te 
onderzoeken hoe donker het 
nog is in Nederland. Ga voor 
meer informatie naar www.
sterrentellen.nl. De uitkom-
sten van de sterrentelling 
worden gebruikt om bij lo-
kale overheden en bedrijven 
aandacht te vragen voor 
maatregelen om onnodige 
verlichting tegen te gaan. Op 
30 oktober is het de Nacht 
van de Nacht en ook de ge-
meente Zandvoort doet mee 
en zal bij diverse plekken en  
gebouwen het licht tijdens 
deze datum doven. 

Boogie woogie
Een uitpuilend café Oom-
stee heeft vrijdagavond 
genoten van het boogie 
woogie spektakel rondom 
pianist Martijn Schok. De 
toehoorders kregen van 
hem en zijn kompanen 
een concert voorgetoverd 
dat klonk als een klok. Het 
was niet de eerste keer 
dat Schok café Oomstee 
aandeed maar wel de hef-
tigste. Rinus Groeneveld 
op saxofoon en zangeres 
Greta Holtrop deden, on-
dersteund door bassist 
Hans Ruigrok en drummer 
Menno Veenendaal, ook een 
behoorlijke duit in het zakje. 
Schok liet opnieuw zonne-
klaar blijken tot de groten 
van de boogie woogie te 
behoren. Genieten was het!
 

Gaan we doen
Wendy Jacobs en Maaike 
Cappel hadden begin van 
het jaar één grote wens. Zij 
wilden een poppentheater 
maken voor kinderen, jonge-
ren en ouders in Zandvoort 
en deden mee aan een TV 
wedstrijd. Het idee werd 
genomineerd en ze wonnen 
€ 3000. Inmiddels is er een 
poppentheater gerealiseerd 
dat iedere 1e en 3e woens-
dagmiddag van de maand 
in het Zandvoorts Museum 
speelt. Maar Wendy en 
Maaike hebben de smaak 
te pakken en stuurden naar 
de initiatiefnemer provincie 
Noord-Holland weer een 
nieuwe idee. De dames wil-
len dit keer een winterfeest 
(winter Santekraampie) 
voor alle kinderen van 
Zandvoort organiseren. Er 
moet dus weer gestemd 
worden en dat kan nog 
tot en met 17 oktober. Ga 
naar www.gaanwedoen.
tv daarna naar winterfeest 
Rekreade en wordt fan, dan 
telt je stem dubbel.

Land & Water
De Zandvoortse folklore-
vereniging De Wurf presen-
teert tijdens de themadag 
Land & Water, in Haarlem 
een modeshow met kle-
ding en sieraden uit 1870 
van onder andere een vis-
sersvrouw, een visloper, een 
werkvrouw, een omroeper 
en een dame uit 1870. De 
Wurf showt tussen 13.30 uur 
en 14.00 uur en tussen 15.30 
uur en 16.00 uur. Tijdens de 
themadag zijn er ook oude 
ambachten, een shantykoor, 
een tentoonstelling en een 
poppendokter (u kunt uw 
kapotte pop meenemen en 
laten repareren) aanwezig. 
De themadag Land & Water 
is op zondag 17 oktober aan-
staande van 12.00 tot 17.00 
uur in het Noord-Hollands 
archief in de Jansstraat in 

Veel animo voor tweede Wooncafé

Getrouwd op 10-10-10

Terugkijkend naar het in het voorjaar voor het eerst geor-
ganiseerde Wooncafé in café Neuf, mag de afgelopen za-
terdag gehouden tweede editie zeker als succesvol worden 
aangemerkt. Meer nog dan in maart waren er velen die de 
geboden gelegenheid gretig aangrepen om zich zo volle-
dig mogelijk te laten informeren over wonen en aanver-
wante onderwerpen. 

Bijzondere data zijn toch altijd weer een aanleiding om el-
kaar het ja-woord te geven.  Afgelopen zondag, 10-10-’10, 
was het Corrina Kortekaas die rond 11.00 uur met opticien 
Ton Slinger in het huwelijk trad. 

De gelijktijdig door de NVM-
makelaars georganiseerde 
Open Huizen Dag was ook 
reden dat veel bezoekers de 

gratis informatie graag ont-
vingen. En of het nu over de 
aan- of verkoop van een huis 
ging, over de verhuur van ap-

partementen en woningen, 
belastingzaken, samenle-
vingscontracten, beveiliging 
van de woning, verbouwing 
of renovatie of de gewenste 
voorjaarbeurt voor een tuin, 
de aanwezige specialisten 
gaven vrijblijvend hun des-
kundig advies. Een uiter-
mate succesvolle aanpak 
van initiatiefneemster Petra 
Geusebroek die ook nu weer 
zoveel experts bij elkaar wist 
te brengen. Die hadden in het 
gastvrije restaurant van café 
Neuf een plekje verworven 
en spraken daar in een ge-
zellige omgeving vrijuit met 
hun gasten. Vooral die on-
gedwongen sfeer werd door 
alle belangstellenden zeker 
gewaardeerd.  Iedere bezoe-
ker kreeg na afloop gratis een 
schitterend pakket exclusieve 
woonbladen mee naar huis.

De ondernemers zitten klaar om de bezoekers te ontvangen

Opticien Ton Slinger en zijn kersverse bruid Corrina Kortekaas

Een echte Engelse dubbeldek-
ker bracht en haalde alle gasten 
naar en van het Zandvoortse 
raadhuis. In de raadzaal zaten 
vele belangstellenden die het 
tweetal na de plechtigheid 
van harte feliciteerden. Ook 
het traditionele gooien van 
het bordes met allerlei lekker-
nijen, waarmee het bruidspaar 
de buiten wachtende toekij-
kers beloonde, ontbrak niet. 
Duidelijk was te zien dat bruid 
en bruidegom intens genoten 
van dit feest en de overgrote 
belangstelling daarvoor. Zelfs 
de winkeldeur van de opticien 
op de Grote Krocht was feeste-
lijk aangekleed.
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Sfeerimpressie van de atelierroute  
van KunstKracht 12 op 2 en 3 oktober 2010

Ada Mol

Atelier Akwaaba

Nelleke de Blauw

Expositieruimte de BuzzzzHalte

Frank Biemans

Hilly Jansen

Mandy Schoorl

Marianne RebelWim Beerens

Foto’s: Joop van Nes en Rob Bossink

Hans van Pelt
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evenementen agenda

15 Pubquiz - Café Koper, aanvang 21.00 uur

17 Big Monti Amundson - Bluesconcert bij 
Club Nautique, aanvang 20.30 uur

19 Bingomiddag - georganiseerd door ANBO 
Zandvoort Gemeenschapshuis, aanvang 14.30 uur

21 Klaverjasavond - in ’t Wapen van 
Zandvoort, aanvang 20.00 uur

24 KRIM kamerkoor - Kerkconcert 
van Classic Concerts in Protestantse Kerk.  
Aanvang 15.00 uur 

31 Jubileumconcert - ANBO koor “Voor Anker” 
bestaat 40 jaar. De Krocht, aanvang 14.30 uur

oktober

VVV Zandvoort: 7 dagen per week geopend!

‘Shopping Dinner Night’ 
in Haltestraat

Gregoriaans geeft dienst 
een mooie omlijsting

Eten en zingen bij Andrea

De ondernemers van het eerste gedeelte van de Hal-
testraat introduceren komende vrijdag, 15 oktober, een 
nieuw fenomeen voor Zandvoort. In nauwe samenwerking 
gaan zij u verrassen met een zogenaamde ‘Shopping Din-
ner Night’, een avond met extra aanbiedingen van zowel 
winkeliers als horecaondernemers.

Het gregoriaanse gezang dat afgelopen zondag in de Pro-
testantse kerk te horen was tijdens de laatste oecumeni-
sche dienst van dit jaar, heeft het een mooie omlijsting ge-
geven. In het kader van het oecumenische jaarthema van 
de Lokale Raad van Kerken, ‘Op golven van muziek’, was 
de gregoriaanse Schola Cantorum uit Beverwijk uitgeno-
digd om deze oudste vorm van kerkmuziek, die rond de 9e 
eeuw was ontstaan in de kerkelijke liturgie in West Europa, 
ten gehore te brengen.

Het enthousiaste gezang in Ristorante Andrea was woens-
dagavond 29 september buiten op het Kerkplein te horen. 
Het beroemde slavenkoor ‘Va Pensiero’ uit Verdi’s opera 
Nabucco werd door de kleine veertig aanwezigen uit volle 
borst meegezongen. Reden om woensdag 24 november dit 
opnieuw te organiseren. 

Het geheel zal met live mu-
ziek worden omringd en de 
drie restaurant zullen speci-
ale menu’s serveren voor zeer 
vriendelijke prijzen. Maar 
liefst 19 ondernemers hebben 
de handen ineen geslagen om 
van deze première een feest te 
maken voor de Zandvoorters 
en hun gasten. Zij bieden u 
extra aanbiedingen en gewel-

door Joop van Nes jr.

De dienst, geleid door pas-
tor Dick Duijves en dominee 
Sjaak Verwijs, trok een be-
hoorlijk aantal kerkgangers 
al zat de kerk niet helemaal 
vol. Jammer want de zan-
gers van dirigent Ko Ariëns 
brachten schitterende mid-
deleeuwse muziek. Verwijs 
vertelde in zijn welkomst-
woord het een en ander 
over de bijzondere muziek-
keuze. Zo vertelde hij dat 
het gregoriaans ook op de 
plaats van deze dienst ge-
klonken moet hebben. Voor 
de Reformatie (rond 15e 
– 16e eeuw) stond daar de 
kerk gewijd aan de heiligen 
Agatha en Adrianus. Na de 

De formule ‘Cenare e cantare’ 
(eten en zingen) sloeg aan en 
wel zodanig, dat de avond van 
tevoren al overboekt was. Op 
woensdag 24 november volgt 
een tweede versie voor gasten 
die het evenement ook graag 
een keer willen meemaken.

‘Cenare e cantare’ is een 
idee van Andrea’s gastvrouw 
Suheyla en bas-bariton Jan 
Peter Versteege, die regelma-
tig in het restaurant aan het 
Kerkplein te vinden is. In het 
voorjaar brainstormden zij 
over het plan een menu aan 
te bieden, gelardeerd met 
Italiaanse liederen en aria’s. 
Versteege stelde voor met 

Vrijdagavond 15 oktober zal het een stuk drukker zijn

dige acties, die alleen tussen 
18.00 en 22.00 uur gelden, en 
wellicht dat het de aanzet is 
voor meer van deze avonden. 
De tijd zal het leren, voor nu 
ziet het er in ieder geval goed 
uit. Morgenavond dus feest 
in de Haltestraat tussen de 
nummers 1 tot en met 14. Zie 
ook de advertentie in het hart 
van deze krant.

Reformatie verdween het 
latijns uit deze kerk alhoe-
wel een groot aantal liede-
ren uit het Liedboek voor de 
Kerken sterke verwantschap 
hebben aan de gregoriaans 
melodieën.

Opvallend was het zondag 
dat er veel gelovigen zijn die 
de Latijnse teksten en gezan-
gen nog kennen, want na het 
Tweede Vaticaanse Concilie, 
dat in 1965 eindigde, was 
het voor het Latijns gedaan 
in de rooms-katholieke kerk 
en werden de landstalen in-
gevoerd. Al met al was het 
een zeer geslaagde dienst 
en wat die gregoriaanse mu-
ziek betreft, graag nog een 
keer herhalen!

Hoog Laag Hoog HoogLaag
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00.00
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2 3 .1 6
23. 45

20.54
2 2 .1 5

-
-
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het hele jaar geopend  

Entree concert vanaf 20.30 uur 10,- p.p
Luxe barbeque met concert vanaf 18.00 uur 40,- p.p.
Voor reserveringen: 
clubnautique@gmail.com / telefonisch: 023 - 571 57 07

Bluesnight 
live at Club Nautique

ZONDAG 
17 OKTOBER 

zijn Trias Musica, een trio 
met sopraan Sandra Ritskes-
Baardman en pianist Fred 
Gest, een opzet te maken.

Ook de tweede avond, waar-
voor zich nu al 24 gasten 
hebben aangemeld, zullen de 
traditionele aria’s en liederen 
ongetwijfeld weer voluit wor-
den meegezongen. De aan-
vang van ‘Cenare e cantare’ 
is om 18.30 uur. Reserveren is 
verplicht. De kosten van het 
driegangenmenu (ook vege-
tarisch) zijn € 35, inclusief een 
welkomstdrankje en koffie of 
thee na. Opgeven kan via het 
restaurant of via cantare.an-
drea@gmail.com.

waterstanden

Eerlijk of niet eerlijk
Een Zandvoorter wilde zijn verhaal kwijt over een onenig-
heid die hij had met woonstichting De Key Zandvoort over 
een woning, en mailde de Zandvoortse Courant. Hij had in-
geschreven op een woning aan de Brederodestaat en was 
nummer 3 van 10 gegadigden. Het leek hem de woning 
waar hij al jaren op wachtte.

De man, hierna omschreven 
als ‘Jan’, want hij wil niet bij 
naam genoemd worden, 
ontving van De Key een 
brief waarin stond dat hij 
de eerste kandidaat voor de 
woning was. Met sleutel en 
al ging Jan samen met zijn 
dochters de woning bekij-
ken om alvast het een en 
ander te regelen. Een dag la-
ter werd hij gebeld door De 
Key dat niet hij maar iemand 
anders de woning kreeg toe-
gewezen. Deze gegadigde 
kreeg de woning omdat zijn 
eerder toegewezen, en door 
hem geaccepteerde, woning 
nog niet klaar was vanwege 
aanwezigheid van asbest. 
Jan was erg teleurgesteld 
en bracht de sleutel terug 
naar De Key en vroeg om op-
heldering. Daar bleek dat er 
niet over te praten viel want 
volgens De Key maken zij 
niet uit wie de woning krijgt 
maar doet Woonservice dat.

Jan stapte vervolgens naar 
de Woonservice om ver-
haal te halen. Het was im-

mers hun fout, dacht hij! Bij 
Woonservice legde men uit 
dat zij alleen de namen van 
de eerste 10 aan de beurt 
zijnde woningzoekenden 
doorsturen naar De Key, die 
dan de gegadigden weer 
aanschrijft voor bezichtiging. 
Overigens bleek de naam van 
de persoon die de woning 
aan de Brederodestraat als-
nog kreeg toegewezen niet 
op de lijst voor te komen. 
Verder bleek dat De Key aan 
Woonservice gemeld had 
dat Jan deze woning had 
geweigerd! Een onverkwik-
kelijke zaak die volgens de 
Zandvoorter niet eerlijk is 
afgehandeld.

Reactie De Key
Woonstichting De Key rea-
geerde via woordvoerster 
Floortje Schut: “De toewij-
zingsprocedure is volgens de 
regels verlopen. De woning is 
toegewezen aan kandidaat 
nummer één op de wacht-
lijst. We hebben begrip voor 
de teleurstelling van de me-
neer in kwestie.”
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Karim en Mo
www.autobedrijfkarimo.nl

Curiestraat 10, 2041 CD Zandvoort T. 023-5733792
F. 023-5733793 E. autobedrijfkarimo@planet.nl

Onderhoud en reparatie alle merken
Occasions in - en verkoop

APK

Passage 2-4  Zandvoort
Tel.: 023-5716785

direzione: 
Alfredo Caramante

Dagelijks geopend.
Maandag vanaf 11.00 uur 
- zondags vanaf 12.00 uur
De rest van de week vanaf 09.00 uur.
Sluitingstijd doordeweeks 18.00 uur - in het weekend 17.00 uur
Kerkstraat 31, 2042 JD Zandvoort. Tel.: 023-5732268

Wekelijks de krant lezen op internet?
surf naar www.zandvoortsecourant.nl

Donderdag 21 oktober 2010
vanaf 20.00 uur

Lady’s Only
met Fiera

www.cafefier.nl
Haltestraat 32  Zandvoort

Petra Geusebroek
Financiële Diensten

Lifestyle Planningen, Hypotheken,
Herfinanciering, Kredieten,

Pensioen en (echt)Scheidingen.

Voordeel dat ik niet gebonden 
ben aan kantooruren en locatie.
Maak vrijblijvend een afspraak.

Kijk voor meer informatie op 
www.sevenforlife.nl of bel voor een 
afspraak 06-19312574 / 023-5715963

Laat uw hypotheek eens goed 
doorlichten, dit kan u honder-
den euro’s per jaar opleveren. 
Ook de premie van uw levens-
verzekering kan wellicht lager.  
Maak een afspraak met mij

Meer dan Hypotheek Advies

Info@sevenforlife.nl

AANBOD VAN WONINGEN EN APPARTEMENTEN GEVRAAGD
Doordat wij een deel van ons bestand met succes hebben verkocht, zijn wij als  

klein makelaarskantoor in Zandvoort op zoek naar uitbreiding van ons aanbod.

Kijk op www.trendmark.nl voor referenties van de objecten 
die wij inmiddels hebben mogen verkopen.

Voor een vrijblijvende kennismaking belt u Mark Grote op 023 - 573 47 12,
of stuur een mail naar info@trendmark.nl

Trendmark Makelaardij O.G.  •  Brederodestraat 140  •  2042 BL Zandvoort

Onderscheidend door inzet én courtage
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Blues bij Club Nautique

Verwendag voor mantelzorgers

In het jaarrondpaviljoen Club Nautique treedt op zondag 
17 oktober niemand minder dan de legendarische bluesgi-
tarist Big Monti Amundson op. Deze Amerikaanse musi-
cus speelde op de bühne onder meer met grote namen als 
John Lee Hooker, Johnny Winter en Buddy Guy.

Het lijkt voor velen zo vanzelfsprekend, het zorgen voor 
een gehandicapt, chronisch ziek of hulpbehoevend fami-
lielid, vriend of buur. Je loopt echter vaak tegen problemen 
aan en de zorg kan erg zwaar zijn. Om dit goed te kunnen 
blijven doen is het noodzakelijk om er af en toe tussen uit 
te gaan, de zorg los te laten en tijd voor jezelf te nemen. 

Big Monti Amundson kwam 
in 1993 naar Nederland, na-
dat hij een platencontract 

Daarom wordt op woensdag 
10 november een verwen-
dag georganiseerd voor alle 
mantelzorgers die woonach-
ting zijn in Midden of Zuid-
Kennemerland. Op verschil-
lende plekken in de regio 
worden leuke activiteiten ge-
organiseerd. Voor de mantel-
zorgers in Zandvoort wordt 

tekende met Munich Records 
in Amsterdam. Hij toerde veel 
door Europa, waardoor hij 

er, evenals vorige jaren, een 
leuke dag bij Pluspunt ge-
organiseerd. Rond 10.30 uur 
start de dag, die tot circa 
15.00 uur zal duren, met kof-
fie/thee en gebak. Er zijn di-
verse workshops en tussen-
door wordt voor een lunch 
gezorgd. Aanmelden (voor 
15 oktober) kan op www.tan-

een grote schare aan vaste 
fans aan zich wist te binden. 
Het concert van Big Monti 
Amundson begint op 17 ok-
tober om 20.30 uur. Kaarten 
(€ 10 voor het optreden of 
€ 40 voor optreden plus een 
3-gangendiner) zijn te bestel-
len via tel. 5715707 of via email 
clubnautique@gmail.com.

demdagvandemantelzorg.
nl of telefonisch bij Tandem: 
023-8910610. 

Deze dag wordt georgani-
seerd door Tandem, in sa-
menwerking met Draagnet-
Docteam, Stichting Kontext, 
MEE Noordwest-Holland, 
Stich ting Thuiszorg Ge-
han dicapten en Stichting 
Maat schap pelijke Dienst ver-
lening Midden-Ken ne mer-
land. De dag wordt mede 
mogelijk gemaakt door een 
financiële tegemoetkoming 
van Zorgbalans en ViVa! 
Zorg groep.

De kunst van schoonschrijven

Start Leesgroep Geschiedenis

Huismeester Jaap van Duijn 
in het zonnetje gezet

Kunstliefhebbers die tijdens de atelierroute KK12 de exposi-
tie in bibliotheek Duinrand hebben gemist, moeten beslist 
langs gaan om de huidige tentoonstelling te bezichtigen. 
In de tentoonstellingsruimte en in de vitrines exposeren 12 
enthousiaste leden van de Haarlemse Kalligrafenkring hun 
kunstuiting in schrift en beeld.

In de Week van de Geschiedenis, tussen 16 en 24 oktober, 
gonst het van de activiteiten. Een van die activiteiten, op 
zaterdag 23 oktober, is een bijeenkomst voor de start van 
een Leesgroep Geschiedenis in het Zandvoorts Museum. 

De Vereniging van Eigenaren van het De Favaugeplein 
heeft jarenlang van de diensten van Jaap van Duijn gebruik 
gemaakt. Een keer per week kwam hij langs en maakte het 
trappenhuis schoon, zette de vuilnisbakken buiten en later 
weer naar binnen. Jammer voor de huiseigenaren van het 
appartementencomplex maar Jaap van Duijn vond het tijd 
worden om, vanwege zijn respectabele leeftijd van 94 jaar, 
te stoppen. 

door Nel Kerkman

De Haarlemse Kalligrafen 
Kring (HKK) is in septem-
ber 1992 opgericht en be-
staat uit leden uit de re-
gio waaronder ook enkele 
Zandvoorters. De leden ko-
men eens in de maand bij 
elkaar om ervaringen uit te 
wisselen, elkaar te stimule-
ren en ideeën door te geven 
om zo de kalligrafie te be-
vorderen. Tijdens de bijeen-
komsten is er ruimte voor 
behandeling van letterty-
pes en demonstraties van 
diverse technieken. Ook de 

De meeste leesclubs hou-
den zich met literatuur be-
zig, maar de Leesgroepen 
Geschiedenis zullen boeken 
gaan bespreken die thema’s 
uit de geschiedenis behan-
delen, van de vroege oud-
heid tot de geschiedenis 
van de 20e eeuw.

Stichting Senia is de initia-
tiefnemer. Leesgroepen van 

tekst en foto Nel Kerkman

Aad Kolk en Liselot de Jong, 
twee leden van de VVE,  wil-
den Jaap van Duijn in het 
zonnetje zetten. Zij nodig-
den hem uit om officieel af-
scheid van hem te kunnen 
nemen. Tot grote verras-
sing van Van Duijn was de 
Zandvoortse Courant ook 
aanwezig. Onder het genot 
van een kop koffie vertelde 
hij in het kort zijn levens-
verhaal. 

Jaap van Duijn en Liselot de Jong

werkstukken, meestal met 
thema, worden besproken 
en vanzelfsprekend is er 
ruimte voor eigen initiatief.

Letterpret
De gehele maand oktober 
staat in het teken van de 
Kinderboekenweek met als 
thema de illustraties in de 
kinderboeken. De expositie 
met de 26 kinderversjes, 
gemaakt door HKK-leden, 
sluit daarbij perfect aan. 
De geïllustreerde vers-
jes zijn gekalligrafeerd en 
verlucht (verluchtiging is 
de versiering rondom een 

deze stichting behandelen 
6 of 7 boeken per jaar, waar-
voor een keuze gemaakt 
wordt uit een gevarieerde 
boekenlijst. De leesgroepen 
krijgen voor ieder boek een 
‘leeswijzer’ met daarin vra-
gen en discussiethema’s en 
informatie over het boek en 
de auteur, soms aangevuld 
met informatie over het 
betreffende tijdperk. Voor 

Zandvoorter Jaap van Duin 
heeft in zijn jeugd ge-
woond in de (verlengde) 
Koningstraat en doorliep 
vervolgens school B (de 
klompenschool) waar nu 
het Gemeenschapshuis is. 
De herinnering aan de te-
rugkerende overstromin-
gen in het laagst gelegen 
deel van Zandvoort rond 
het Zwarte Veld werd even 
aangehaald. Vanaf zijn 14e 
jaar had Van Duijn een ar-
beidzaam leven als perser 

tekst, red.). Boven de kinder-
versjes hangen in schilde-
rijen de 26 letters van het 
alfabet, ook hier weer in 
combinatie met illustraties. 
De volledige 12 sterrenbeel-
den zijn te bewonderen 
met daarbij het ‘Haarlems 
Project’. Misschien een idee 
om eens een ‘Zandvoorts 
project’ te maken? In de 
vitrines staan de kleinere 
kunstwerkjes met kantel-
boekjes en kaarten. Mocht 
u geïnteresseerd zijn in de 
HKK dan kunt u vrijblijvend 
een avond bijwonen. Voor 
informatie kunt u bellen 
naar Lidi Snijders 023-
5390461.

De expositie, gesponsord 
door Peter de Jong, is tot 
29 oktober tijdens de ope-
ningstijden van de biblio-
theek, Prinsesseweg 34, te 
bezichtigen.

die ondersteuning betalen 
deelnemers een bedrag per 
jaar.

Als u belangstelling hebt, 
of eens wilt horen wat een 
Leesgroep Geschiedenis in-
houdt, bent u van welkom 
op zaterdag 23 oktober om 
13.30 uur in het Zandvoorts 
Museum. Aanmelden 
vooraf is niet nodig. Als u 
verhinderd bent, maar wel 
belangstelling hebt, kunt u 
dat melden via de website 
www.senia.nl/geschiedenis 
waar u ook meer informatie 
kunt vinden. 

bij de damesconfectie in 
Amsterdam. 

Zijn vrouw Saar Paap en 
haar zuster hielden toen 
al de wooncomplexen ‘De 
Favauge’ en ‘De Rotonde’ 
schoon. Na zijn pensione-
ring hielp Van Duijn mee 
met het schoonmaken en 
na het overlijden van zijn 
vrouw bleef hij de bewoners 
van De Favauge trouw. Jaap 
van Duijn woont nog steeds 
zelfstandig en ziet met lede 
ogen zijn Zandvoort veran-
deren. “Mooie gebouwen en 
huizen zijn verdwenen en 
het zou zonde zijn als ook 
het appartementencomplex 
‘De Favauge’ gaat verdwijnen. 
Dit complex werd in 1950 als 
eerste aan de boulevard ge-
bouwd. De plaquette in de 
muur aan het Schuitengat 
herinnert aan deze eerste 
wederopbouw.” Nu Van 
Duijn zijn werkzaamheden 
heeft gestopt, ondervinden 
de bewoners hoe uniek zijn 
service was. Als blijk van dank 
ontving hij een overheerlijke 
doos bonbons en een cadeau-
bon. Vervelen doet Van Duijn 
zich niet want zijn wandeling 
door het dorp en langs het 
strand zal frequenter wor-
den met misschien een extra 
‘bakkie’ bij de bewoners aan 
het De Favaugeplein. 
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ZANDKORRELS

ZANDKORRELS INVULBON
Met ZandvoortPas korting op een zandkorrel

Particuliere zandkorrel €7,50
Met ZandvoortPas €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 zandkorrel €12,50 (excl.BTW)
Met ZandvoortPas €10,-
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, Kleine Krocht 2
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 verkeerde of onjuiste inhoud 
van Zandkorrels. Zet- en typefouten voorbehouden. 

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

Bloeiende violen
Najaars- en winterbeplanting
Gevulde potten en manden

Van Stolbergweg 1 - Tel. 57 170 93 - Dinsdags gesloten

Behang- en schildersbedrijf 
Arnold Nijkamp 
Tel/Fax 571 31 72 

Mobiel 06-54 264 259 
Voor al uw behang-, wit- en 
schilderswerkzaamheden 

www.arnoldnijkamp.nl 

Autobedrijf Trade Ard. 
Lid BOVAG 

en NAP. 
Max Planckstraat 44, 

tel. 5730519 / 
06-53498304 

www.trade-ard.nl

VAN AACKEN 
GLASZETTERSBEDRIJF 
levering en plaatsing alle glassoorten.

NU OOK:
vernieuwen kozijnen & schilderwerk.

vrijblijvende offerte!
023-5720480 / 06-41374921
e-mail: aacken@kpnmail.nl

Bloemen in mooie
herfstkleuren

Specialist voor al uw bloemwerken.

Aanbevolen doorBezoekadres: Brugstraat 1                                                                                                             

professioneel auto’s wassen, poetsen & polijsten
krassen en nare luchtjes verwijderen

laat u verrassen door onze vrijblijvende prijsopgave
gratis haal- en breng service

www.mobiele-poets-centrale.nl	 info@mobiele-poets-centrale.nl
Tel.023-8880275 of 06-42452535 Potgieterstraat 13, Zandvoort   

Uw auto kopen of verkopen 
via een professional !!! 

Kijk voor meer informatie 
en ons aanbod op 

www.autoverkoper.nu 
of bel Patrick van Kessel 

06-55383624
.........................................................

L. Paap medische 
hulpmiddelen. 

ADL-HULPMIDDELEN
Vergoeding mo-

gelijk via PGB.
Bel voor een afspraak bij 

u thuis: 06-51815360.
Inloopspreekuur: maandag 
9.00- 12.30 Flemingsstraat 

55 (Pluspunt)
.........................................................

Kabel-internet/adsl 
installa  teur helpt bij alle 

PC-PRO BLEMEN. 
Advies en aanleg 

(draadloos) netwerk. 
Ook avonden/weekend.

 Rep-it, to taal service
 voor computergebruikers. 

023-5719666 of 06-44696001. 
Met garantie en KvK. 

.........................................................
Nagelstyliste worden?? 

De opleiding tot 
nagel styliste begint met 

de gratis introductie 
avond bij A.B. Nails 

in Haarlem. Schrijf je in 
via www.abnails.nl 
of bel 023-5245005.

.........................................................
Pedicure Beata Visser 
Ge specialiseerd in de 

diabetische en reumatische 
voet- en nagelcorrectie. 

Tel. 06-52461796 / 023-5715921. 
Bilderdijkstraat 22, Zandvoort. 

Diabetische en reumati-
sche voet worden vergoed 

door zorgverzekeringen.
 ........................................................

TE HUUR: 
opslag en/of werkruimte. 

Begane grond 100 m2 
en een zolder 85 m2. 

Tel. 5718954 of 06-13469938
.........................................................

Te huur: 
kamers voor studenten 
of jongelui. Vraag naar 

het speciale tarief. Hotel 
XL, tel. 06-53344660

.........................................................
Leren te leren 

Onderzoek, begeleiding 
en behandeling bij leer-
problemen en faalangst.

Door GZ-psycholoog.
Vergoeding door zorgver-
zekeraar. Info: 023-5712301 

en www.lerenteleren.nl

Benedenwoning te huur. 
Zeer grote benedenwoning 

ca 160m2 met grote tuin, 
4 slaapkamers en grote 

badkamer met bad, dou-
che. Half gemeubileerd 
voor eur 1.500 pm incl 
g/w/l. Tel 06-42155762

.........................................................
Ik vergeet jou nooit, Ik heb 
je in mijn handpalm gegrift 

Jesaja 48,15
.........................................................

Appartement te huur in 
Zandvoort. Incl. G/W/E. 

€ 675,- per maand, 1 
maand borg, geen huis-
dieren. Bel voor informa-

tie of bezichtiging Bob 
Kluft, tel: 06-29527140

.........................................................
Voetenparadijs Liesbeth
Voet –en schoenkundig 

pedicure heeft nog 
plaats voor nieuwe klan-

ten op don. vrij. zat. 
Beatrixplantsoen 12, 

tel. 06-29205413
.........................................................

Te huur: 
kleine loods in Noord, 8 x 5 
m. Hoogte 3,5 m. met grote 
overheaddeur (5 m.). Inl. 06-

53175104. Huurprijs € 450
.........................................................

Haarfrustratie
Met IPL lichtflits kun-

nen ongewenste haren 
definitief verdwijnen. 

Nieuwe prijs oksels 
en bikinilijn: € 95. 

Voor mer info: Boudoir 
Zandvoort, tel. 5736021

.........................................................
Te huur: grote kamer 

met douche/toilet. 
Tel. 06-53367508. 

Geen kookgelegenheid. 
Prijs € 500 p.mnd.

.........................................................
Ook zin in een frisse 

nieuwe look in uw huis? 
Styling by SSS, Home 

make-over en verkoopsty-
ling. Styliste € 20 p.u. excl. 
btw. Niet te duur, wel heel 

bijzonder! 06-27241499
.........................................................

Te huur (tijdelijk):
 etage nabij centrum. 

Voor jong werkend stel. 
Bellen tussen 17.00 en 

19.00 uur, tel. 06-51616497
.........................................................

Te huur: 
opslag en/of werkruimte. 

Begane grond 100 m2 
en een zolder 85 m2. Tel. 
5718954 of 06-13469938
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ZandvoortPlus
door Edwin Gitsels

Vorige week deed ik op deze pagina verslag van een be-
wonersavond die Bas Lemmens van discotheek Chin-Chin 
organiseerde. Hij had de buurtbewoners uitgenodigd om 
te praten over overlast van uitgaansjeugd. Deze week een 
gesprek met burgemeester Niek Meijer en Pascal Spijker-
man, beleidsadviseur openbare orde & veiligheid, over 
deze heikele materie. “Als er grenzen worden opgezocht, 
nemen we maatregelen!”

Burgemeester Niek Meijer pleit voor dialoog en samenwerking
“We willen allemaal een dynamisch, veilig centrum”

Vorig jaar is de Kwali teits-
meter Veilig Uit gaan (KVU) 
in het leven geroepen, waar 
horecaondernemers zich 
vrijwillig bij aan kunnen 
sluiten. Is dat voldoende 
basis, die vrijwilligheid?
NM: Wij vinden het verstan-
dig en denken dat het voor 
horecaondernemers ook leer-
zaam kan zijn om uit te wis-
selen: waar loop je tegenaan? 
Dat kun je alleen maar doen 
door het gesprek met elkaar 
aan te gaan en ervaringen te 
delen. Dat is de essentie van 
zo’n KVU.  

En zijn jullie tevreden 
over de respons?
NM: Ja. Maar we lopen nu 
wel te denken: hoe hou je dat 
beeld dat je wilt laten zien - 
veilig verantwoord uitgaan in 
Zandvoort tot in de late uur-
tjes met respect voor elkaar 
- levend. 
PS: We hebben geprobeerd 
om mensen te laten zien 
dat het constructiever is om 
met elkaar oplossingen aan 
te dragen dan dat je als ge-
meente zegt: wij verplichten 
u om een aantal dingen te 

doen. Van hogerhand opleg-
gen werkt niet, zeker niet op 
lange termijn.

Kun je zeggen dat de 
meest overlastveroor-
zakende horeca het minst 
geneigd is om aan zo’n 
project mee te doen? 
NM: Dat weet ik niet. Ik doe 
als bestuurder de aftrap en 
hou de vinger aan de pols via 
Pascal. Dan is mijn taak ook 
afgelopen. Maar het beeld 
dat ik van buitenaf heb is 
dat horecaondernemers 
mensen zijn die vol gaan voor 
hun zaak, hun handen daar 
vol aan hebben en daardoor 
te weinig reflectie hebben 
over de effecten die ze om 
zich heen creëren. Dat kun 
je ze ook niet zozeer verwij-
ten, dus moet je ze daarmee 
confronteren door te zeggen: 
hé vriend, zie je wat daar ge-
beurt, dat heeft met jouw 
bedrijfsvoering te maken. En 
als je dat doet, zijn ze in be-
ginsel genegen om daarover 
na te denken, want zij vinden 
het ook vervelend als er nare 
bijeffecten zijn. Sommigen 
ook niet, maar dat is een vol-

strekte minderheid. 
PS: Ik ben op die avond in 
Chin-Chin begonnen met 
het sluitstuk, namelijk het 
horecasanctiebeleid, omdat 
veel van de verhalen van de 
bewoners sloegen op repres-
sie. Kan de gemeente niet dit, 
kan de politie niet dat, enz. 
We proberen enthousiasme 
te kweken voor bepaalde 
maatregelen die we met z’n 
allen bedenken, en op het mo-
ment dat we merken dat een 
ondernemer onvermurwbaar 
is of niet mee wil werken, dan 
hebben we altijd dat sanctie-
beleid als stok achter de deur. 
We hebben met de politie 
mede naar aanleiding van de 
situatie van de afgelopen we-
ken ingezet op het lik-op-stuk 
beleid: als er een wildplasser 
is, als iemand nachtrust ver-
stoort, ga bonnen schrijven. 
NM: Het is een vangnet, en 
dat gebruik je pas als je uit-
gesproken bent met elkaar 
en het gevoel hebt: dit gaat 
niet werken. Dan moeten we 
maar pijn gaan doen. Maar 
je begint altijd eerst met het 
aanspreken van de groep die 
het betreft. Zo gaan we met 
elkaar om.

Wat mij vooral trof was 
twee dingen: ten eerste  
dat er bewoners in het  
centrum zijn die bang 
zijn voor represailles.
NM: Dat kan gewoon niet. Dat 
is onbestaanbaar. Daar zijn we 
het volstrekt over eens.

En ten tweede dat er ge-
dreigd werd met het recht in 
eigen hand nemen, met de 
honkbalknuppel achter de 
voordeur. Iemand riep zelfs 
tegen Pascal: neem jij de ver-
antwoordelijkheid op je als 
ik straks iemand de hersens 
insla?  Dat geeft wel aan 
hoe hoog de frustratie en 
de wanhoop is opgelopen.
NM: Op de een of andere ma-
nier slagen wij er kennelijk 
niet in om die klachten snel 
genoeg te analyseren. Dat 
móet dan bijna wel tot een 
kookpunt leiden. Dat komt 
deels omdat mensen pas kla-
gen op het moment dat de 
emmer overstroomt en het 
hun oren uitkomt. En dan 
krijg je opeens: wham! Dan 
ben je als overheid altijd te 
laat. Daarom sturen wij er ook 
zo op aan: laat die verbinding 
platter gaan, meer op straat-
niveau. Dat Bas Lemmens zijn 
telefoonnummer aan de om-
woners geeft bijvoorbeeld, is 
een goeie manier om sneller 
te ontluchten. Want als het via 
ons gaat, is er altijd tijdverlies. 
Wij zijn niet de actoren op 
straat, dat zijn de mensen zelf, 
de politie, en vooral de horeca-
ondernemers.  En die onder-
nemers, dat is het standpunt 
van de gemeente, mogen zich 
verantwoordelijk voelen voor 
sommige uitwassen. Als ze dat 
niet in de klauwen hebben, 
heeft dat gevolgen. Het kan 
niet zo zijn dat een klanten-
bestand van beperkte omvang 

Burgemeester Meijer: Als er grenzen worden overschreden,  
nemen we maatregelen

Pascal Spijkerman: Van hogerhand maatregelen opleggen 
werkt niet

de boel terroriseert. Daarom 
is het belangrijk dat de bewo-
ners denken: “hé, dat zijn zijn 
klanten”, en dan sneller in ge-
sprek gaan. Dan ben je bij de 
bron bezig. Met repressie doe 
je aan effectbestrijding, en 
daar heb ik een hekel aan. Ik 
doe het wel hoor, als het moet.

“Mijn broek zakt af 
als ouders reageren 
met: Waar bemoei je 
je mee?”

Over de bron gesproken: 
zoals ik vorige week al 
optekende uit de mond van 
wijkagent Henk Kommer, 
is een belangrijke bron van 
alle problemen de mentali-
teit van de jongeren en de 
opvoeding die ze krijgen, 
of beter: niet krijgen. 
NM: Precies!
Kun je daar als gemeente 
een rol in spelen, of 
is dat onmogelijk?
NM: De eerste vraag is: wil 
je daar als gemeente een rol 
in spelen? In iets wat ele-
mentair achter de voordeur 
plaatsvindt. Je zit tegenover 
een liberaal, dus je begrijpt: 
liever niet. Ik wil sturen op 
vertrouwen geven, verant-
woordelijkheden neerleggen 
en aanspreken. Dus op het 
moment dat het uit de klau-
wen loopt, ga je aanspreken, 
ook de ouders. En mijn broek 
zakt af als die ouders dan re-
ageren met: “Waar val je me 
mee lastig?” Je krijgt mij niet 
bozer! Hoe haal je het in je 
hersens met knulletjes van 13, 
14, 15 jaar, want daar praten we 
over. Opdondertjes! Dan zijn 
we echt behoorlijk aan het 
verlijeren, om het maar eens in 
zeiltermen te zeggen. Als je als 
openbaar bestuur op die bron 
geen grip krijgt, ben je bijna 
gedwongen om aan effectbe-
strijding te doen. Onze politie 

is getraind om vriendelijk te 
zijn, eerst te waarschuwen, 
want dat hebben we met z’n 
allen gewild. We zien nu dat 
de samenleving wegglijdt, 
dus dat betekent dat de poli-
tie scherper moet gaan optre-
den. Sneller bonnen schrijven. 
Dat is een cultuurwijziging, en 
daar is tijd voor nodig. Ik vind 
dat ze dat knap doen, en ze 
kunnen daar nog een slagje 
verder in gaan. Dat gaat ook 
gebeuren. En als daar klach-
ten over komen, kunnen wij 
als bestuur ook zeggen: nee, 
dit is het effect, mensen. Er 
worden nadrukkelijk gren-
zen opgezocht en overschre-
den, dan gaan we daar ook 
zo mee om. Tenzij u zelf een 
andere oplossing bedenkt. 
Want voor je het weet komt 
die boemerang weer terug, en 
zijn er klachten. Dan is het on-
dankbaar werk hier op straat. 
Neem Hoek van Holland: ik 
heb interviews gelezen met 
politiemensen die 15 jaar in 
het vak zitten en nog nooit 
zoiets hebben meegemaakt: 
een menigte die maar één 
blind doel heeft, namelijk die 
groep agenten kapotmaken. 
Dan zijn we denk ik wel een 
beetje van ons pad geraakt. 
Gelukkig is het maar een heel 
klein deel van de samenleving, 
maar ze slagen erin zó’n groot 
beeld te creëren.

En een klein groepje slaagt 
er in het centrum van 
Zandv oort in de bewo-
ners angst aan te jagen 
of woedend te maken.
NM: Ja. En aan ons de eer-
zame taak om verbinding te 
zoeken, de scherpste angels 
eruit te halen en aan te pak-
ken, maar vooral ook die sa-
menwerking te sturen en het 
centrum dynamisch en levend 
te houden, in de goede zin van 
het woord. Door erover te pra-
ten, hoop je die angst en die 
woede te kanaliseren.



Shopping

Dinner night

15 oktober

Shopping Dinner Night met livemuziek
Vrijdagavond 15 oktober                                                        van 18.00 tot 22.00 uur

Dames opgelet!!! 
Bij besteding van iedere 50 euro krijgt uw 

man een stoere Calvin klein boxershort 
t.w.v. van € 24.95 cadeau. Kom voor deze 

actie vrijdagavond 15 oktober 
tussen 18:00 - en 22:00 uur naar onze winkel 

en geniet onder het genot van een hapje 
en een drankje van onze nieuwe collectie.

Tot Vlug,
Ben, Ida, Dave en Kevin.

Voor een impressie van onze collectie 
kijk ook op  www.vlugfashion.nl 

Haltestraat 10 A/B - 11 • 2042 LJ Zandvoort • Tel: 023 - 5715473 
/023-5713880 • E-mail: info@confet-ti.nl • Internet: www.confet-ti.nl

Alleen op deze avond

20% korting*
op de gehele collectie bij

Confet’ti en Emotion by Esprit
*M.u.v. aanbiedingen en reeds afgeprijsde artikelen.

Griekse specialiteiten 
restaurant Zaras
Haltestraat 7 
2042 LJ Zandvoort  |  023-5716631

3 gangen menu voor € 24,50
Voorgerecht: 

Rode paprika gevuld met feta kaas 
en diverse Griekse kruiden.

Hoofdgerecht: 
Gestoofd rundvlees met aardappel salade.

Dessert: 
Crêpe gevuld met vanille ijs en chocolade saus.

Tijdens de 
Shopping/

Dinner Night
Vrijdagavond 

15 oktober
 tussen 18.00 - en 22.00 uur

Tegen inlevering van 
deze advertentie 

20% korting 
op ons gehele assortiment.

KEUZE UIT 2 {3 GANGEN} MENU’S

torentje mozzarella met tomaat uit de oven
penne met zalm

Tartufo                                        € 14,95

Of

uiensoep
ossenhaaspuntjes

groente en gebakken aardappeltjes
piramide (ijs)                                      € 19,95

Ter ere  van de speciale Shopping Night op vrijdag 15 oktober ont-
vangt u bij Izzmarré 20% korting op de gehele winter collectie. 

Onze merken zijn o.a.: Patriza Pepe, Faith, Celyn b, DTLM, Repeat, 
Marlene birger, Blacky dress en Tov essentials 
Deze actie is alleen geldig op vrijdag 15 oktober vanaf 18:00 - t/m 22:00 uur

Ter ere van de speciale Shopping Night op vrijdag 15 oktober ont-
vangt u bij Hearts 20% korting op de gehele winter collectie.
Onze merken zijn o.a.: SuperTrash, Relish, Aaiko, Silvian Heach 
en Herrlicher
Bij aankoop vanaf 50 euro ontvangt u een Goodie bag!!!
Deze actie is alleen geldig op vrijdag 15 oktober vanaf 18:00 - t/m 22:00 uur 

Parfumerie	-	Drogisterij
Schoonheidssalon

Happy hour shopping night!! 
Voordelig en gezellig winkelen tot 22:00 

onder het genot van een glas Champagne
Profiteer van 20% Happy Hour korting*

*Uitgezonderd cadeaubonnen, geneesmiddelen en niet in 
combinatie met aanbiedingen of afgeprijsde artikelen.

Laat u verwennen door onze specialistes met een
Gratis KOH! Mini Manicure behandeling 

en /of Gratis Mini make-over en Make-up advies
Deze avond start onze spectaculaire najaars sale 

Profiteer als eerste van kortingen tot wel 80%
Leuke attentie voor elke klant.

15 oktober 
Shopping/Dinner Night
v.a. 18:00 uur voegen wij circa 20 
nieuwe objecten toe aan onze 
showroom opruiming  

– 25 % korting
om plaats te maken voor 
onze nieuwe collectie.



Shopping

Dinner night

15 oktober

Haltestraat 2d     Zandvoort     T +31 (0)23 576 33 62

shopping dinner night
tijdens de

15% korting!

Shopping Dinner Night met livemuziek
Vrijdagavond 15 oktober                                                        van 18.00 tot 22.00 uur

Kinder jacks € 29.-
Dames jacks vanaf € 39.-
Heren jacks € 39.-

Tegen inlevering van 
deze advertentie:

op alle dames, heren en 
kinder jacks 10 % korting.

”Het speelboek
 is weer uit 

boordevol speelgoed, 

gift&bijoux en games.

Speciaal op deze avond 

10% korting 
op het gehele a

ssortiment 

behalve (spel)c
omputers.”

Bestaat vrijdag 15 oktober 5 jaar.

Dit vieren wij met een leuke verrassing.
Tussen 10:00 uur en 18:00 uur krijgt iedereen 

bij besteding van 10 euro een cadeautje.

Vanaf 18:00 uur krijgt u op de gehele 
ph&t collectie 15 % korting.

Wij zien u graag in de winkel.

SEA OPTIEK, ZICHTBAAR BETER!
Haltestraat 5 • 2042 LJ Zandvoort • 023-5712174

www.seaoptiek.com

Bij aankoop van 
een complete 

bril met variluxglazen 
NATIONAL GEOGRAPHIC-

pakket & kalender CADEAU!!!

Restaurant ’t Geveltje 
Haltestraat 3
2042 LJ Zandvoort
023-5714738

Shopping/Dinner Night 
verrassing driegangen 

menu voor € 24.50
Ook voor partijen tot 50 personen!

Xiron dvd speler
•   Met usb aansluiting en led display
•   Dolby digital output
•   Progressieve scan 
 voor een optimale beeldkwaliteit
•   Regiovrij

Alleen op de 
Shopping/Dinner Night 

geen € 24.99      maar € 20.-

de leukste babywinkel van Zandvoort

Dreams & Daytime 
Speciaal op deze avond.
30% korting 
op onze tassencollectie.
Op onze beddenetage geweldige aanbiedingen.
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Dreams & Daytime
Haltestraat 10c
Jupiter Plaza
2042 LM Zandvoort
Tel: 023-5737494

www.mline.nl

Matrassen actie!

U ontvangt tot € 350,- korting 
op een M- Line matras *

Op 15 Oktober 
van 18:00 uur tot 22:00 uur
is een slaapexpert van M-line aanwezig 
* vraag in de winkel naar de voorwaarden

MOTORRIJSCHOOL GOEDE

www.goede-rijschool.nl

• In Zandvoort opstappen.

• Spoedopleidingen.

• Ook bromfietsexamens.

023 5714420

MOTORRIJSCHOOL GOEDE

www.goede-rijschool.nl

• In Zandvoort opstappen.

• Spoedopleidingen.

• Ook bromfietsexamens.

023 5714420
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• In Zandvoort opstappen.
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• Ook bromfietsexamens.

023 5714420
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www.goede-rijschool.nl
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023 5714420

MOTORRIJSCHOOL GOEDE

www.goede-rijschool.nl

• In Zandvoort opstappen.

• Spoedopleidingen.

• Ook bromfietsexamens.

023 5714420

MOTORRIJSCHOOL GOEDE

www.goede-rijschool.nl

• In Zandvoort opstappen.

• Spoedopleidingen.

• Ook bromfietsexamens.

023 5714420

Uitvaartverzekering
Snel en eenvoudig te regelen

DORSMAN.NL OF 023-5714534

www.sportinzandvoort.nl

“Sport is goed voor lichaam en geest”

Strandpaviljoen 
Thalassa 18

sinds 1959

Bedankt al haar gasten 
en vrienden

voor het geweldig 
prachtige seizoen.

Wij wensen u een fijne winter 
en alvast een voorspoedig 

2011.
Anita & Huig en het team van Thalassa

Haltestraat 55
2042 LL Zandvoort
Tel. 023 571 28 39

Ook zondags geopend www.wapenvanzandvoort.nl, tel. 023-8223780
geopend van woensdag t/m zondag

- Huisgemaakte wildstoofpot
- Hertenbiefstuk met hazelnoot en perzik
- Fazant met zuurkool
- Kaasfondue Swisse of pikant
- tournedos met pepersaus

onze nieuwe 
herfstkaart gaat 

heden in, met o.a. 
Strandpaviljoen 6

a.s. zaterdag 16 oktober
vanaf 20.00 uur

laatste party
op is op!

¿Que Pasa Playa?

Iets te (ver)kopen? Plaats een Zandkorrel Zie pagina 10
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                                 Henk Bos

Postbode
Op 16 maart 1969 werd Henk officieel aangesteld bij de PTT 
in Zandvoort. Hij werd in het vak ingewijd door de ervaren 
bodes. “Het was hard werken”, vertelt Henk, “als je een brief 
verkeerd bezorgde moest je na 16.30 uur terug komen, dan 
kreeg je een straftaak.” “Je had beroepsgeheim en met het 
oude postsysteem gaf je veel service en was je zeker geen 
nummer. Zomers was het extra aanpoten want dan waren 
er meerdere adressen waar de post naartoe moest.” Zo ging 
Henk om de week post bezorgen bij de strandtenten, het ten-
tenkamp (strandhuisjes) en de kampeerders van de Lakens 

in Bloemendaal. “Je liep en fietste wat af! Met de 
invoering van de postcode is bezorging kop 

Bloemendaal vervallen en zijn er nog 2 
woningen op de Rockaertduinweg 

(in de buurt bij Kraantje Lek) waar 
de post per auto bezorgd wordt 

omdat dit nog Zandvoorts 
grondgebied is.” Tegenwoordig 
verzorgen de authentieke 
postbodes de wijken voor de 
postbezorgers en mogen ze 
zelf geen post in Zandvoort 
bezorgen, maar alleen in de 

wijken van Heemstede.

Pensioen 
Echte hobby’s heeft Henk niet. 

Hoewel hij vroeger vanaf zijn 8ste 
jaar tot zijn 40ste een fanatieke voet-

baller was bij Zandvoortmeeuwen, samen 
met de Stobbelaartjes, is hij op sportgebied niet 

meer actief. Eén van zijn 2 dochters heeft met haar man 
de kledingzaak Sack Time in de Kerkstraat. Ze ontwierpen 
een eigen kledingslijn Airforce, die door heel Nederland en 
daar buiten verkocht wordt. Het kantoor van Airforce is in 
de Max Planckstraat gevestigd. “Als ik straks gepensioneerd 
ben verveel ik me niet. Ik zal veel in de winkel aanwezig zijn 
omdat ik het leuk vind om met mensen om te gaan”, vertelt 
Henk. “Ik heb 4 kleinkinderen, één van mijn kleinzoons Dino 
heeft in juli een ernstig ongeluk gehad. Hij viel door een 
golf van de speedboot af die bestuurd werd door zijn broer 
Donny en kreeg de schroef van de buitenboordmotor in zijn 
gezicht. Zijn broer heeft hem gered. Volgens de artsen heeft 
Dino echt geluk gehad, het had veel erger kunnen zijn!” Trots 
laat Henk een foto zien van zijn kleinkinderen. Nog een paar 
maandjes en dan neemt één van de laatste Zandvoortse 
postbodes afscheid en gaat hij een nieuw leven met zijn 
gezin tegemoet. Weer een episode die wordt afgesloten. 
Geniet van je vrije tijd Henk en maak er iets moois van. 

Dorpsgenoten

Tegenwoordig is een echte postbode nog slechts met een 
kaarsje te zoeken want door privatisering is het beroep flink 
uitgehold. Tegenwoordig zijn het parttimers met als 
functienaam ‘postbezorgers’ die de TNT Post 
rond brengen. In juni 2010 maakte TNT 
Post bekend dat de functie postbode 
zal worden opgeheven. Ook het ge-
bouw aan de Louis Davidsstraat 
zal verdwijnen en de posttaken 
zullen door Bruna Zandvoort 
worden overgenomen. 

Henk Bos werd in 1950 te 
Zandvoort geboren en zoals 
elke Zandvoorter heeft ook 
hij een bijnaam. Zo is zijn oma 
Bos, Jans van Heintje Knars en 
zijn oom Arend Bos is degene die 
een boek schreef over ‘Zandvoort 
tijdens de bezetting’ waarin onder an-
dere voorin het verhaal staat over het 
gezin Bos. Onder het pseudoniem Wood 
heeft deze oom als journalist nog veel geschreven, 
ook in de oude jaargangen van de Klink staan leuke verhalen 
over Zandvoort en ‘opoe’ Knars. 

Maar laat ik teruggaan naar het verhaal van Henk Bos. Hij 
woonde met zijn broers en zusters (zeven in totaal) op het 
Beeckmanplein alias ‘het knikkerpleintje’ waar het altijd erg 
gezellig was. Na de Plesmanschool ging Henk direct naar 
zijn opa om hem in de fietsenzaak aan de Grote Krocht te 
helpen bij het repareren van fietsen en motoren. Aangezien 
er toen niemand in het dorp was die het vak meester was 
kreeg opa Bos destijds de vergunning. Voor degene die het 
nog weten: bij deze fietsenzaak stond op de stoep een pomp 
waar je voor een stuiver je band kon oppompen. Eigenlijk 
wilde Henk net zoals opa ‘rijwielhersteller’ worden en ging 
daarvoor naar de avondschool. Om een extra centje bij te 
verdienen bezorgde hij voor een particulier bedrijf telegram-
men en zo begon uiteindelijk zijn loopbaan, van telegram-
bezorger naar postbode. 

Henk Bos

door Nel Kerkman

Dorpsgenoot Henk Bos is al meer dan 40 jaar als postbode 
bij de voormalige PTT in Zandvoort werkzaam. Per decem-
ber neemt hij afscheid van TNT post, dus terecht een reden 
om hem te verrassen met een bezoekje. Want eigenlijk is 
het een unicum dat minstens 8 mannen van het geslacht 
Bos het beroep van postbode hebben uitgeoefend. Het 
ging van vader op zoon! 

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.

Borden verkeerd geplaatst

Diverse malen heb ik de opzichter van de BAM gewezen op het 
feit dat de borden, die de rijrichting in de Weimarweg moeten 
regelen, niet geplaatst zijn conform het definitieve besluit op 
de website van de gemeente Zandvoort. Het gaat hierbij om de 
borden van de Weimarweg die aan moeten geven dat alleen vanaf 
de Emmaweg de Weimarweg mag worden ingereden. Doch aan 
de Emmaweg staan, ondanks dat ik dit diverse malen gemeld heb, 
de borden ‘verboden in te rijden’. Heden heeft men dan ook nog 
eens aan de zijde van de Wilhelminaweg het verboden inrijden 
bord geplaatst. Hoe vaak dien je een uitvoerder hierop te wijzen?

Martin van Galen
Weimarweg 1

Las vorige week dat de ‘race’ om meer geluidsdagen voor het 
circuit nog niet gelopen is. Het lijkt me goed dat de provincie se-
cuur kijkt naar de actuele situatie. Circuit en gebruikers moeten 
extra geluiddagen verdienen! Ik ben niet tegen uitbreiding, maar 
dan moet er ook gekeken worden naar overlast buiten de geluid-
dagen om. Ik woon vlakbij De Schelp en bij noordelijke wind wor-
den we in het seizoen, maar ook daarbuiten, nogal eens vroeg 
op de dag (rond 9.30 uur) getrakteerd op lawaai. Uitslapen is 
er dan niet bij, tenzij je de (dubbele) ramen potdicht houdt.
Als het een paar keer per jaar gebeurt, vooruit, maar dat is 
niet zo. De meeste geluiddempers zijn goed, ik weet dat daarop 
gelet wordt, maar de ‘foute’ jongens worden niet altijd tijdig 
van de baan gehaald. Ook eind van de middag, als je in de tuin 
een drankje wilt drinken, is er af en toe bij noordelijke wind te 
veel gejank te horen. Ik heb daarover jaren geleden wel eens 
gebeld naar gemeente en provinciale geluidshindertelefoon. Van 
de gemeente hoorde ik dat men mijn klacht zou doorgeven. Van 
de provincie begreep ik dat een enkele overschrijding mag, als 
het maar niet de hele dag duurt. De provincieman, kennelijk een 
circuitfan, zei dat overschrijdingen worden gemeten over de 
hele dag dat het ‘bedrijf’ circuit open is. Dan kom je nooit aan 
overschrijdingen want mijn ervaring is dat ze rond half tien ’s 
morgens een half uurtje rijden en dan weer stoppen voor een 
paar uur. Ik klaag overigens nooit meer omdat ik denk dat het 
weinig zin heeft. 
Kortom, geef het circuit extra geluidsdagen maar dwing af dat 
op niet-geluiddagen bij noordelijke windrichting alleen auto’s met 
voldoende demping de baan op mogen.

Jan Peter Versteege

Wekelijks veel interessante aanbiedingen met uw ZandvoortPas
  Nog geen ZandvoortPas? Kijk dan snel op pagina 18 en 19
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Thai Paap
Strandpaviljoen  17

Thai Paap bedankt 
iedereen voor vier 

gezellige en mooi
jaren op het strand.

We zien jullie 
graag terug in ons 
nieuwe restaurant!

Jaap en Pen

Weer

Temperatuur

Max 13 13 13 12-13

Min 12 9 8 7-8

Zon 25% 25% 35% 55%

Neerslag 30% 45% 45% 30%  

Wind nnw. 3 nw. 3 nw. 3-4 wnw. 3

Richting weekend 
toenemende regenkans

Het weekend weerbericht van zandvoort en omgeving

Het zeer zonnige karakter 
van het weer (afgelopen 
weekend en begin deze 
week) zijn we nu dus wel 
kwijtgeraakt. Het hogedruk-
gebied heeft inmiddels een 
andere positie ingenomen 
en bivakkeert momenteel 
meer in de omgeving van 
Engeland en Schotland. 
Het gevolg is dat een stro-
ming tussen noord en 
west vochtiger lucht naar 
Nederland stuurt. Die wol-
kenvelden zijn hier dus een 
gevolg van en ook de nach-
ten worden minder koud in 
ons gebied.

Het weerbeeld de komen-
de dagen wordt dus veelal 
getypeerd door hardnek-
kige wolkenvelden. Het is 
tamelijk rustig en de wind 
uit het noordwesten stelt 
niet zoveel voor. Maximaal 
wordt het 13-14 graden in 
de middag en dat is bijna 
geheel volgens het boekje 
voor half oktober. Al met al 
is het nogal saai herfstweer 
dat we opgediend krijgen.

Veel dynamiek zit er ook 
volgende week nog niet in. 
Een stormkans bijvoorbeeld 
is in de verste verte nog niet 
te traceren. Nu is de kans op 
storm sowieso niet groot in 
Nederland gedurende de 
herfst tegenwoordig. Als 

het stormt doet het dat in 
de winter, het vroege voor-
jaar en zelfs tijdens de afge-
lopen twee zomers kwam 
het even tot stormkracht.
De kans op een serieuze 
weersomslag neemt ech-
ter wel toe in de loop, maar 
vooral eind volgende week. 

Waarschijnlijk versterkt 
de hoge druk zich op de 
Oceaan en krijgen depres-
sies via Noord-Europa meer 
kans om zich met ons weer 
te bemoeien. De kans op 
regen neemt onvermijdelijk 
toe volgende week. Vooral 
de bovenluchttemperatuur 
gaat omlaag volgens de 
laatste uitkomsten van de 
weermodellen. 

Met de geschetste kille 
bovenluchtwaarden is het 
zelfs niet uit te sluiten dat 
als er neerslag valt er enkele 
natte sneeuwvlokken kun-
nen worden gesignaleerd. 
Dat zou bepaald vroeg 
zijn. Op 13 oktober 1975 viel 
ooit de eerste sneeuw in 
Nederland. Zandvoort en 
Bentveld meldden toen een 
laagje van 2-3 centimeter en 
richting Amsterdam lag er 
nog iets meer.
Meer weer is er op 
www.weerprimeur.nl

weerman Marc Putto 

De rest van deze week houden we het grotendeels nog wel 
droog in Zandvoort. Toch neemt de kans op wat lichte regen 
vanuit het noordwesten toe, vooral richting het weekend. 
Met name op vrijdag en zaterdag kan het wat druppelen. 

 Do. Vr. Za. Zo. 

Grand Café 
Restaurant

NIEUW  NIEUW  NIEUW

XL presenteert met trots de 
nieuwe menukaart

Kom snel proeven!

Grand Café Hotel Restaurant XL
Kerkplein 8, tel. 5712252 | 06-53344660

www.xl-zandvoort.nl
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Het is inmiddels alweer een kleine maand geleden dat de Zandvoortse 
Daniëlle van Hoek  ons heeft verlaten voor wereldstad Istanbul in Tur-
kije, waar zij voor vijf maanden zal integreren als student aan de univer-
siteit van Yeditepe. Iedere maand houdt ze ons op de hoogte van haar 
avonturen, ditmaal haar eerste ervaringen...

Daniëlle van Hoek

Al bijna 4 weken in deze prachtige wereldstad terwijl  
het voelt alsof ik pas gearriveerd ben. Je komt aan in een 
vreemde stad met een vreemde taal en je hebt geen idee 
waar je moet beginnen. Maar ja, ergens beginnen is toch 
wel handig, dus nadat we onze appartementjes ‘eigen’ 
hadden gemaakt en onze buurt hadden verkend, zijn we 
de Europese kant van Istanbul gaan ontdekken. 

Het is al een avontuur op zich om naar het centrum te 
gaan; eerst een half uur met de bus, dat zo’n 75 cent kost 
en vervolgens een tocht van 20 minuten met de pont. 
Poeh poeh, we zijn er... Het was de moeite wel waard, 
want zodra je van de boot afstapt word je omringd door 
prachtige gebouwen en bazaars. 

Mijn vriendinnen en ik zouden onszelf niet zijn als we 
niet zouden verdwalen. En zo geschiedde, op de weg te-
rug naar de ferry. In de veronderstelling dat alle ferry 
boten naar de Aziatische kant van Istanbul gaan, stapten 
we de eerste de beste boot op wat uiteindelijk natuurlijk 
geen juiste beslissing bleek te zijn...  we zijn 3 uur bezig 

Deze week weer een nieuwe stelling:
Het strand is weer leeg, de temperatuur gaat per week omlaag en de dagen worden weer korter. Het seizoen is nu 

echt voorbij en je hoort de jaarlijks terugkomende uitspraak weer steeds meer om je heen: het dorp is weer van ons.
Voor andere dorpsgenoten is het echter het startsein van een uitgestorven Zandvoort en kijken dan ook alweer 

reikhalzend uit naar een nieuwe lente en zomer. Daarom zouden we graag uw reactie willen hebben op de volgende stelling:

geweest om ons huis terug te vinden. Maar van fouten 
leer je en inmiddels zijn we dan ook professionals gewor-
den in het vinden van de juiste richting, want dit zal ons 
niet nog een keer overkomen! 

Uiteraard ben ik hier natuurlijk niet alleen om plezier te 
hebben, maar ook om wat bij te leren op de universiteit 
Yeditepe. Dag 1 op school was net alsof ik in Disneyland 
was beland. De school bestaat uit mooie gebouwen, er 
rijden bussen op het schoolterrein om je van het ene ge-
bouw naar het andere te brengen en de faciliteiten van 
de school zijn ongelofelijk! Het zijn dan ook niet zomaar 
mensen die hier studeren, zeker als je nagaat dat zelfs 
de auto’s worden geparkeerd voor de studenten. Om ons 
toch ook een beetje als een echte student te gedragen 
zijn we met de Turkse buurmannen op stap gegaan. We 
belandden in kleine Turkse pubs, wat erg leuk was, maar 
met mijn vriendinnen ben ik zeker van plan om zo snel 
mogelijk het echte uitgaansleven te gaan ontdekken op 
eigen houtje. Genoeg voor de boeg dus, ik houd jullie op 
de hoogte!

+ "De huidige verkeerssituatie is levensgevaarlijk dus die investering moeten we dan ook voor lief nemen"

+ "Wie heeft dit in hemelsnaam bedacht? Men had van te voren kunnen verzinnen dat er kosten aan verbonden zijn, 
  wil men een rotonde kunnen maken via de tuinen van de omwoners"

- "Dit geintje heeft genoeg gekost. We moeten gewoon wennen aan de nieuwe situatie"

U kunt reageren via: stelling@zandvoortsecourant.nl 

‘De rust is teruggekeerd in het dorp en ik vind het heerlijk!’

Donderdag 14 t/m zaterdag 23 oktober:
De 10e editie van De Haagse Pop Week. De Haagse Pop Week is ooit opgezet 
om het 15-jarig bestaan van het Haags Pop Centrum (HPC) te vieren en 
is uitgegroeid tot een onmisbaar evenement in Den Haag. 10 dagen lang 
optredens, seminars, debatten, popprijzen en nog meer. Over de hele stad 
zullen optredens plaatsvinden. Bijna alle Haagse podia zetten de lampen 
en speakers aan en de deuren wijd open voor al het Haagse poptalent in 
alle soorten, stijlen en maten. Met o.a. de bands: The Cohens, Klopje Popje, 
Wild Bill & His Alabama Speed Steamers, The La La Lies, Diggedysweng, Coco 
Bongo. Little Things that kill. Zie voor een uitgebreid programma met tijden 
en barlocatie  www.haagsepopweek.nl 

Zaterdag 16 oktober 
Na de eerste succesvolle editie in mei, is ‘Speeltuin’ terug in Stalker Haarlem. 
Op deze avond mag je bij hen weer even kind zijn. De organisatie is in handen 
van het Dj-duo Weissnicht, die deze avond de spits zullen afbijten. Daarnaast 
zullen de oortjes worden gesmeerd door Haarlems Finest dj’s: Sven, Mike 
Ravelli en Miss Melera. Alledrie vertegenwoordigers van die heerlijke volle 
Haarlemse Sound. Kwaliteit gegarandeerd! Tijd: 23.00-05.00 uur. Prijs: € 6 
euro (deur € 8). www.clubstalker.nl 

Zondag 17 oktober 
Love the Blues? Kom dan naar het optreden van Big Monti Amundson bij 
Club Nautique, het trendy strandpaviljoen met hun mediterrane uitstra-
ling! Vanaf 18.00 kunt u terecht voor een luxe BBQ waarna u om 20.30 uur 
achteroverleunend in uw stoel kunt meedeinen op de ritmes van de muziek. 
De prijs voor het concert (inclusief luxe BBQ) bedraagt € 40. De prijs voor 
alleen het concert is € 10. www.clubnautique.nl 

K l o k k i j k e n 
Drie weken geleden was het weer feest in mijn stamkroeg Het 
Wapen. Op de sterfdag van André werd er een jaarlijks terug-
komend Hazes-feest gehouden. Veel meezingen was verplicht 
maar een andere regel waar we in het hele dorp mee te maken 
hebben is de sluitingstijd van de kroegen. Moet ook wel, anders 
komen de mensen nooit meer op hun werk. Maar het kan te ver 
gaan. We hebben weer eens te maken met overijverige ambte-
naren die grote moeite hebben met klokkijken. De kroeg heeft 
namelijk een officiële waarschuwing gekregen omdat deze nog 
om 01.35 uur open zou zijn voor publiek. 
Nu wil het een feit zijn dat ik weer eens de laatste was die de 
tent verliet, en dat was om 01.03 uur. Zes minuten daarvoor was 
de bar al dicht en het sfeerlicht was ook al verleden tijd want 
de ‘bouwlampen’ gingen aan. Ik keek nog wel even achterom 
toen ik het pand verliet en ik zag alleen nog het personeel aan 
een tafel zitten. 
En naar verluidt kregen ze om tien minuten na sluiting bezoek 
van een handhaver met de mededeling dat ze in overtreding 
waren en dat daar nog een schriftelijke waarschuwing op zou 
volgen. Is dit standaard dat ze gewoon 25 minuten optellen als 
ze het in een brief gaan verwerken? Dus eigenlijk moeten de 
horecagelegenheden een half uur eerder dicht om geen ge-
donder te krijgen? Hoe willen we met zo’n gemeente nou een 
‘bruisend Zandvoort’ krijgen?
Maar het allerergste van dit incident vind ik nog wel dat de 
eigenaar geen bezwaar kan aantekenen tegen deze aantijging. 
Misschien dat de aangekondigde bezuinigingen, met betrek-
king tot het inperken van het aantal ambtenaren, een redding 
kan zijn voor ons dorp. Laten we alsjeblieft alleen bestuurders en 
handhavers in dienst houden die wel weten hoe ze een horloge 
moeten gebruiken. En wat betreft dat schriftelijk bezwaar, dat 
is bij deze alsnog ingediend!

Column

Dannie goes Istanbul

Stelling afgelopen week

‘Ongeacht de hoge(re) kosten, is het van groot belang dat deze rotonde er komt’ 
Uitslag: 67% is het ermee eens en 33% is het oneens.

Hierbij een  greep uit de reacties:

Get Out!

Danielle (r) en vriendin Macarena tijdens het avontuur op de boot



Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week 

Medina Woninginrichters 

www.medina-woninginrichting.nl

023-531 78 40 
Haltestraat 56
2042 LP Zandvoort

Aanbieding voor de maand oktober: Lamel parket - kleuren eiken 
naturel en eiken wit geolied - prijs v.a. € 38,95 per vierkante meter.

(Vouw)gordijnen	 Tapijt
Vitrages	 Vinyl
Luxaflex	 Laminaat
Zonwering	 Parket

Wist u dat wij de nieuwe collectie
wax/regen coats in diverse 

kleuren weer binnen hebben?
www.de-bode.nl

Pashouders 5% korting

 Hele maand oktober voor Pashouders:

Het wildseizoen begint weer
Hazenbouten, Heel kilo € 9,95

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

TEGOEDBON 
VOOR 1 GRATIS 

ZANDKORREL

Bestel nu de ZandvoortPas 2010

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 vanaf 1 januari 2010 tot en  
met 31 december 2010.

Uw op naam gestelde ZandvoortPas 
wordt, tezamen met een welkomstkado, 
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.

Voor Pashouders:
10% korting op alle ritten
(behalve actieritten)
023-8885588

VACHERIN DE MONT D,OR  
ROOMZACHTE DELICATESSE 

IN SPARRENSCHORS
NU 100 GRAM SLECHTS € 1,99

Officieel SIKKENS dealer
Voor ZandvoortPashouders

is er een leuke verrassing
Pakveldstraat 19 - Hoek Lippleintje

Tel.: 023-571 25 54

Kerkstraat 14 • 2042 JE Zandvoort
Tel.nr.: 023-5712102

Geopend van 9.00 tot 22.00 uur

Voor Pashouders 
10% korting op onze
gekookte mosselen

Haltestraat 61A, Zandvoort, 023-5730240

www.blitzkickers.nl

KINDERSCHOENEN, REGENLAARZEN, BABYSLOFJES,
1E LOOPSCHOENTJES, SNEAKERS, SCHOOLGYMPEN

Haltestraat 5, T 57 121 74, vrijdag koopavond

Komt u in oktober langs 
voor een oogmeting?

Dan krijgt u de  
wand kalender 

”Great Migrations” van National 
Geographic van ons cadeau!



Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week 

Algemeen:
Autobedrijf Zandvoort - K. Onnesstraat 
Taxicentrale Fred Spronk - 023-8885588
Psychologiepraktijk Ab van der Neut - 
06-31393790

Winkeliers: 
Bruna Balkenende - Grote Krocht
Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht
Kaashuis Tromp - Grote Krocht
Slagerij Horneman - Grote Krocht
Slagerij Vreeburg - Haltestraat

Verzorging en vrije tijd: 
Foto Menno Gorter - Grote Krocht
Massage bij Rosa - www.massagebijrosa.nl
Plony’s Haarwinkel - Kosterstraat
Toerkoop Reisbureau - Grote Krocht

Mode en trends: 
Belli E Ribelli Kinderkleding - Haltestraat
Bibi for Shoes - Kerkstraat
Blitzkickers - Haltestraat 61A
Graveer een keer - 023-888 77 58
Sea Optiek - Haltestraat
Walk of Fame - Bakkerstraat 2A

Wonen en onderhoud:  
Avenue Living & Giving - Kerkstraat
De Bode woonaccessoires - Kerkstraat
Koene Cleaning Service - 06-1432444
Medina woninginrichters - Haltestraat 
Marlène Sjerps Internet - 06-18868837
Versteege’s IJzerhandel - Pakveldstraat
Rep-it - 023-5719666 / 06-44696001

Horeca: 
Harocamo - Kerkstraat
Mollie & Co Restaurant - Verlengde Haltestraat
Open Golf Zandvoort - Duintjesveldweg 
Zaras, Café Restaurant - Haltestraat

Lijst van deelnemende bedrijven 
(in alfabetische volgorde) 

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

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

Ondernemers opgelet:
Meedoen aan de ZandvoortPas 

vergroot uw vaste klantenkring

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

 Enkele voordelen voor u op een rijtje:
•  Ruim 1000 huishoudens zijn in het bezit van een zandvoortpas
•  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.zandvoortsecourant.nl/zandvoortpas
•  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…)
•  Ter ondersteuning zijn gratis toonbankstandaards en/of raamschildjes verkrijgbaar,    
 waarop u zelf uw  ZandvoortPas aanbiedingen kenbaar kunt maken
•  Vraag naar de zeer voordelige tarieven en de uitgebreide mogelijkheden 

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

ZANDVOORT PAS  

Dobey Zandvoort
Grote Krocht 28
2042 LX Zandvoort
023-5719345

 5%
korting*

Op vertoon van

*Korting geldt niet op aanbiedingen

Voor ZandvoortPas houders 
10 % korting op de kaart
Week 41 special: Spare ribs 
met frietjes en salade €12,50
Week 42 special: Andijvie 

stamppot met een sudderlapje €12,50

Open Golf Zandvoort
Duintjesveldweg 3, 2041 TZ Zandvoort
023-5715743, www.opengolfzandvoort.nl

Top 3!
3 x 100 gram vleeswaren

     Lever +
       Ontbijtspek +
         Tongenworst
        € 3,25

www.vreeburgxs4all.nl
Haltestraat 54 - T. 023-5712451

10% korting
op vertoon van de

Zandvoortpas
Belli e Ribelli 
Kindermode 

Haltestraat 45 
ZANDVOORT 
 023 57 12705



20

Swaluëstraat 2,  Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
info @ zandvoort.nl - www.zandvoort.nl

Gemeentelijke publicatie week 41 - 2010

Vergadering college 
De besluitenlijst van de collegevergadering van 40 en de ver-
dere in week 40 door het college genomen besluiten zijn in 
week 41 vastgesteld. De besluitenlijst is in te zien bij de Centrale 
Balie en op de website. 

Kleinschalig onderhoud op een deel van 
de Middenboulevard
Het college van B&W heeft besloten om kleine, maar noodza-
kelijke herstelwerkzaamheden uit te laten voeren op een deel 
van de Middenboulevard. 
Tot nu toe zijn de volgende werkzaamheden uitgevoerd:
• Het schilderen van de muurtjes langs de boulevard De  
Favauge;
• Het gedeeltelijk opnieuw bestraten van de boulevard De 
Favauge.

In oktober 2010 worden de paaltjes en hekjes bij het Schui-
tengat, de boulevard en het Burgemeester Van Fenemaplein 
verwijderd.

In november en december 2010 worden de volgende onder-
delen aangepakt:
• Het duintje aan het Badhuisplein wordt verhard met 
schelpen;
• Een deel van de fietsenrekken op het Badhuisplein wordt 
verwijderd;
• Daar waar nodig zal het Badhuisplein opnieuw bestraat 
worden.

Commissie Welstand en Monumenten
Op 14 oktober vergadert de Commissie Welstand en Monu-
menten. De vergadering begint omstreeks 15.00 uur in de 
commissiekamer. De exacte begintijd is afhankelijk van de 
agenda. U kunt hiervoor het beste even contact opnemen met 
de werkeenheid Bouwen, tel. (023)5740100. 

De ophaaldagen voor de papiercontainer:
 De ophaaldagen voor de papiercontainer zijn 19 oktober voor 
de maandag, donderdag en vrijdag huisvuilwijken, 21 oktober 
voor de dinsdag huisvuilwijk.
 

Let op. De hierboven genoemde aangevraagde vergunningen 
liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt deze inzien 
tijdens openingstijden. Deze publicatie betekent niet dat 
u uw zienswijze over deze aangevraagde plannen kenbaar 
kunt maken. Deze publicatie betekent ook niet dat u een 
bezwaarschrift kunt indienen. Mocht de vergunning worden 
verleend dan zal dit worden gepubliceerd en pas dan kunnen 
belanghebbenden bezwaar indienen.

Ingekomen vergunningenaanvragen
Bouw-, sloop- en reclameaanvragen
Zandvoort:
- Oosterparkstraat 45, plaatsen dakopbouw, ingekomen 30 
september 2010, 2010-208Rv.
- Willemsstraat 21 / Kanaalweg 12, veranderen zadeldak, plaat-
sen uitbouw en plaatsen dakkapellen, 
ingekomen 30 september 2010, 2010-209Rv.

Let op. De hierboven genoemde aangevraagde vergunningen 
liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt deze inzien tijdens 
openingstijden. Deze publicatie betekent niet dat u uw zienswij-
ze over deze aangevraagde bouwplannen kenbaar kunt maken. 
Slechts indien voor deze bouwplannen vrijstelling van het be-
stemmingsplan of bouwverordening kan worden verleend, kan 
tegen ons voornemen daartoe een zienswijze kenbaar worden 
gemaakt. Een voornemen tot het verlenen van vrijstelling wordt 
afzonderlijk gepubliceerd. Deze publicatie betekent ook niet dat 
u een bezwaarschrift kunt indienen. Mocht de vergunning of 
vrijstelling worden verleend dan zal dit worden gepubliceerd en 
pas dan kunnen belanghebbenden bezwaar indienen.

Omgevingsvergunning
Zandvoort:
- Kanaalweg 21, plaatsen uitbouw, plaatsen dakkapel en wijzi-
gen gevel, ingekomen 04 oktober 2010, 2010-VV-001.
- Ir.G.Friedhoffplein 8, wijzigen bestaande kozijnen, ingekomen 
05 oktober 2010, 2010-VV-002.
- Lijsterstraat 6a, kappen van 5 bomen, ingekomen 06 oktober 
2010, 2010-VV-005.
- Kamerlingh Onnesstraat 20, plaatsen Buko-units als tijdelijke 
huisvesting, ingekomen 06 oktober 2010, 2010-VV-006.
- Kerksteeg, het aanbrengen van wandtegels op de zijgevel van 
de gevels Kerksteeg 2, Kleine Krocht 2 en Kerkplein 5, ingeko-
men 06 oktober 2010, 2010-VV-007.

Bentveld:
- Parnassialaan 17, plaatsen aanbouw met kap en plaatsen ko-
zijn. Tevens gedeeltelijk slopen van berging/garage, ingekomen 
5 oktober 2010, 2010-VV-003
- Parnassialaan 14, kappen van een boom, ingekomen 06 ok-
tober 2010, 2010-VV-004.

Centraal telefoonnummer 
Alle afdelingen zijn bereikbaar via (023) 574 01 00, maandag 
t/m donderdag 8.30 - 17.00 uur en vrijdag 8.30 - 16.00 uur. 

Melding of klacht? 
Bel met de Centrale Meldlijn (023) 574 02 00, óf vul op de  
website het digitale formulier in óf stuur een brief naar de 
klachtencoördinator. 

Openingstijden Centrale Balie 
Maandag t/m woensdag:  08.30  -  16.00 uur 
Donderdag:  08.30  -  20.00 uur 
Vrijdag:  08.30  -  12.30 uur 
Tijdens de donderdagavondopenstelling kunt u maar voor een 
beperkt aantal zaken terecht: paspoorten en rijbewijzen e.d. 

Openingstijden begraafplaats 
De algemene begraafplaats en dierenbegraafplaats aan de 
Tollensstraat zijn dagelijks open tussen 08.00 - 18.00 uur. 

Collegelid spreken? 
Een afspraak maken met een collegelid doet u via het centrale 
telefoonnummer. Daarbij geeft u aan waarover u het collegelid 
wilt spreken. Het kan zijn dat u eerst naar een vakafdeling 
verwezen wordt. 

Vragen over een bouwplan? 
Voor vragen over concrete of gewenste bouwplannen is de 
werkeenheid Vergunningverlening op werkdagen telefonisch 
bereikbaar tussen 08.30 en 16.00 uur. 

Op zoek naar werk of aanbieden van vacature? 
Werkgevers en werkzoekers maken gebruik van 
www.werkeninzandvoort.com. 
Voor het vinden of aanbieden van banen in Zandvoort. 

Burgerparticipatie gaat vorm krijgen
Burgerparticipatie (BP) in Zandvoort gaat binnenkort vorm krijgen. De gemeente Zand-
voort heeft Aik Kramer als beleidsmedewerker en procesbewaker ingehuurd om het op 
poten te zetten. BP wordt door ‘Den Haag’ als zeer belangrijk gezien maar gemeenten 
krijgen wel de vrije hand over het invullen daarvan.

“Voor ons is het belangrijk dat 
we met de burgers in gesprek 
raken over allerlei zaken. Daar 
is namelijk veel meer exper-
tise dan hier in huis”, zegt 

burgemeester Niek Meijer. 
Raad en college zullen dui-
delijke kaders gaan stellen 
waarbinnen de gemeente 
raadgeving van inwoners wil 

krijgen, een zoektocht naar 
advies dus. Het proces wordt 
gefaciliteerd en grotendeels 
betaald door het Ministerie 
van Binnenlandse Zaken 

waarvoor Kramer eveneens 
werk verricht en adviseert.

“Het proces van burgerpar-
ticipatie staat hoog op de 
agenda van de politiek. Men 
krijgt veel meer zeggen-
schap. Wij gaan inwoners 
vragen of zij deel willen ne-
men aan het proces van BP 

en ik ga alles coördineren en 
het proces bewaken zodat 
het transparant blijft, want 
vaak zijn er complexe situ-
aties. Overigens is het pro-
ces volledig openbaar”, zegt 
Kramer, die verwacht rond 
medio november van start 
te kunnen gaan. Eerst moe-
ten er op het raadhuis nog 

mensen getraind worden in 
communicatieve vaardighe-
den en wordt er een planning 
gemaakt. Naar verwachting 
wordt er binnen zes maan-
den een evaluatie gedaan en 
zou het proces verder kunnen 
gaan als het meerwaarde zou 
hebben voor Zandvoort en 
haar inwoners.
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Kopkans van Maurice Moll gaat net naast

Rumoerig einde bij  
SV Zandvoort-AFC

De wedstrijd tussen SV Zandvoort en AFC is tegen het ein-
de van de tweede helft uitgelopen op een rumoerig slot-
akkoord. Irritaties over en weer waren aanleiding om met 
elkaar op de vuist te gaan. De hele wedstrijd leverde zeven 
gele en een rode kaart op.

Vooraf had Zandvoort tegen 
de Amsterdammers zeker wel 
kansen om nu eens drie pun-
ten aan het magere totaal toe 
te voegen. Daarvoor moet er 
wel gevoetbald worden maar 
dat lukte niet echt. Ook AFC, 
dat op de negende plaats bi-
vakkeert, wist zich met het 
leer in het eerste bedrijf geen 
raad waardoor er zich een 
wedstrijd ontplooide die af 
en toe wat slaapverwekkend 
was. Maurice Moll had in de 
eerste helft nog de grootste 
kans maar hij kon zijn inzet 
niet achter de Amsterdamse 
doelman plaatsen.

Na de thee een veel ster-
ker AFC dat echter stuitte 
op een stevige Zandvoortse 
verdediging en een uitmun-
tende Jorrit Schmidt onder 
de lat. Aanvallend kon echter 
Michel de Haan, die al in het 
eerste bedrijf was ingeval-
len voor de geblesseerde Bas 
Lemmens, zo goed als niet 
bereikt worden waardoor hij 
niet in zijn spel kon komen, 
voor Zandvoort is De Haan 
met zijn scorend vermogen 
zeer belangrijk. Het venijn zat 

deze wedstrijd in de staart. 
Met nog luttele minuten 
te gaan sloeg de vlam in de 
pan. De Haan kreeg wegens 
natrappen een directe rode 
kaart en kon gaan douchen. 
Voor de overige spelers, van 
beide kanten, was het inci-
dent aanleiding om handen 
en voeten te beruiken om de 
tegenstanders te raken. De 
arbiter van dienst keek er-
naar en noteerde de nodige 
overtredingen die met een 
gele kaart werden gehono-
reerd. Een tweetal minuten 
nadat het spel weer was 
hervat klonk het eindsignaal 
en kregen beide ploegen als 
‘beloning’ een punt voor deze 
doelpuntloze wedstrijd.

Komende week speelt 
Zandvoort om 14.30 uur 
thuis tegen Jong Hercules, 
dat afgelopen zaterdag 
thuis met 1-2 verloor van 
Amstelveen. Overige uit-
slagen 2e klasse A: DVVA 
– Castricum: 3-0; Aalsmeer 
– Monnickendam: 2-3; TOB – 
Overbos: 2-1; ZOB – Haarlem/
Kennemerland: 2-1 en Hellas 
Sport – Voorland: 2-0.

voetbal

Marcel Mesman wint finale Fier Open

Afsluitend weekend DNRT

Café Oomstee maatje te groot voor Westerhout

De tweede finale van het Fier Open, afgelopen maandag 
op de baan van de Kennemer Golf & Country Club is ge-
wonnen door Marcel Mesman. Bij de dames ging Carol Al-
blas met de eerste prijs naar huis.

Komende vrijdag, zaterdag en zondag staan op Circuit 
Park Zandvoort de finale races van het DNRT op het pro-
gramma. Alle klassen doen mee en in de BMW E30 klasse, 
waarin onze plaatsgenoot Ard Keff uitkomt, wordt zelfs op 
vrijdag een 8 uur race verreden. Als het even meezit kan 
Keff zaterdagavond tot kampioen worden gekroond!

Vorige week donderdag speelde het eerste team van café 
Oomstee thuis tegen café Westerhout en heeft vernieti-
gend toegeslagen. Slechts één partij van de Zandvoorters 
ging verloren, de rest werd allemaal gewonnen.

Een schitterende dag voor 
de edele golfsport was 
het maandag maar toch 
waren de scores niet al te 
hoog. Vooral de wat gelou-
terde golfers waren niet in 
vorm, waardoor mesman 
met een fraaie score van 32 
Stableford-punten de dag 
afsloot. De prijs voor de 

Op zaterdag staan een aantal 
trainingen, vrije en kwalifica-
tie, en twee races op de rol. Zo 
zal Keff twee manches rijden. 
De eerste start om 14.10 uur en 
de tweede om 16.35 uur. Beide 
manches gaan over 12 ronden. 
Na deze twee manches weet 
Keff of hij zich kampioen mag 

Het team van uitbater Ton 
Ariesen kwam in een an-
dere samenstelling uit om-
dat Westerhout met een 
geheimzinnig team op de 
proppen kwam. Daardoor 
kon het gebeuren dat kop-
man voor de avond, Ariesen 
zelf, als laatste aan de beurt 

golf

autosport

biljarten

‘neary’ was voor Elisabeth 
Hauswirth die in het dames-
klassement, na een spannen-
de berekening, tweede werd 
achter Alblas. Peter Logmans 
eiste bij de heren de ‘longest 
drive’ voor zich op. Een ge-
slaagd toernooi dat waar-
schijnlijk volgend jaar zijn 
derde editie zal krijgen.

noemen. Hij heeft op de num-
mer 2 tien punten voorsprong, 
op de nummer 3 elf punten en 
op nummer 4 veertien punten 
voorsprong. Dat betekent dat 
er komend weekend niets 
fout mag gaan, wil de lange 
Zandvoorter zich tot kam-
pioen laten uitroepen. Veel 

was. Het spits werd afgebe-
ten door Frits Flinkevleugel 
die zijn tegenstander 
met 7-3 in 10 beurten on-
der de duim hield. Ook de 
Zandvoortse nummer 2, Dick 
van Dam was te sterk voor 
zijn opponent. Hij maakte 
de partij uit in 23 beurten 

De winnaars tussen de uitbaters

Ard Keff in zijn BMW | foto Chris Schotanus

en won met 7-4. Ariesen 
won zijn eerste partij van 
de avond eveneens. Met 
een keurige moyenne van 1 
(9 caramboles in 9 beurten) 
liet hij zijn gast, die slechts 3 
punten produceerde, in het 
stof bijten.

De tweede ronde werd door 
Oomstee sterk gestart . 
Opnieuw was Flinkevleugel 
te ster voor zijn tegenstrever 
en hield hem in 12 beurten 
in bedwang: 9-5. Opnieuw 

deed Van Dam het netjes en 
hield slechts 1 punt over, het-
geen uiteraard voldoende 
is. Ariesen echter moest als 
enige zijn meerdere erken-
nen. Hij had na 16 beurten 
één punt te kort voor een 
remise: 8-8.

De eerst komende thuiswed-
strijd voor team I is op 4 no-
vember aanstaande in café 
Oomstee aan de Zeestraat, 
een week later speelt team 
II eveneens thuis.

spanning dus bij zijn team en 
de Zandvoortse Courant, al 
een aantal jaren mediapart-

ner van Ard Keff, wenst de en-
thousiaste plaatsgenoot veel 
succes!

www.sportinzandvoort.nl
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De BMW van Fontijn en Furth in actie tijdens de Final Four in maart

Verlenging brengt winst voor Lions

Duo Fontijn/Furth zo goed als zeker  
in Winter Endurance Kampioenschap

Kelly Steen opnieuw in selectie

Winst voor Zandvoort Noord

Collectief levert winst op
De tegenstanders van het herenteam van The Lions, Volen-
dam, hebben hun gasten het vuur na aan de schenen ge-
legd. Zonder Marvin Martina moesten onze plaatsgenoten 
een verlenging toestaan, maar sloegen toen definitief toe. 
Volendam is een uitgeslepen wat oudere ploeg met zeer 
veel ervaring.

Het heeft er alle schijn van dat het succesvolle optreden 
van Peter Fontijn en plaatsgenoot Peter Furth tijdens de 
Dutch Supercar Challenge een vervolg gaat krijgen. Eer-
der dit seizoen reden ze met hun BMW naar een podi-
umplek tijdens een éénmalig optreden in dezelfde Dutch 
Supercar Challenge.

Onze plaatsgenote Kelly Steen heeft zich opnieuw in de kijkers van de trainers en coaches 
van de KNVB gespeeld. Tijdens een oefensessie, vorige week dinsdag, werd zij voor het 
vierde jaar in successie opgenomen in de selectie van de meisjes onder 14 jaar.

Afgelopen vrijdagavond behaalde Zandvoort Noord een 
mooie overwinning op het Haarlemse EDO. De ploeg van 
coach Marcel Paap verloor eerder deze maand het thuis-
duel tegen Heemstede met maar liefst 0-13.

De Zandvoortse hockeydames hebben zondag een fraaie 
overwinning op AMVJ behaald. Op eigen veld stopte de 
score pas bij 6-0, na een 4-0 ruststand. Een overwinning 
van het collectief, vond coach Cees van Deursen.

Martina, die altijd goed is 
voor veel punten, was er dus 
niet bij en daarom moesten 
de anderen extra aan de bak. 
Dit lukte in het eerste kwart 
prima dat dan ook gemakke-
lijk gewonnen werd (17-28). 
Opvallend in dat kwart waren 
de acties van Rens Teeuwen 
die zijn potentie liet zien. In 
het tweede kwart besloot 
Volendam wat harder te 
gaan spelen, wat makkelijk 
kan met een ploeg vol met 
lange mannen. Voornaamste 
doelwit van hun actie was 
Lions-spelverdeler Paul 
Wessels die vele keren niet 
goed verdedigd werd maar 

“Na afloop van die gele-
genheid is de directeur van 
onze sponsor zo enthousi-

Afgelopen dinsdag waren 51 
meisjes selecteert om deel 
te nemen aan de selectie-
wedstrijden waarna de beste 
16 door zouden gaan. “Ik heb 
vrijdag de brief ontvangen en 
zit dus bij de laatste 16. Dit is 
wordt het 4e jaar dat ik gese-
lecteerd ben”, aldus Kelly die 

Zandvoort Noord kende 
een wat stroeve start, maar 
begon vooral in de tweede 
helft beter te voetballen. Bij 
rust hadden onze plaatsge-
noten een 3-0 voorsprong. 
Dat leidde tot irritaties bin-
nen de ploeg van EDO. Die 

Vol enthousiasme begon het 
Zandvoortsche team aan de 
wedstrijd en was vanaf het 

waar de arbiters niet tegen 
optraden. Gek genoeg werd 
onder het bord wel heel veel 
afgefloten, alle centers van 
beide kanten zaten al vanaf 
vroeg in de wedstrijd in fou-
tenlast. Het tweede kwart 
kwam Volendam hierdoor iets 
terug naar 42-46 bij rust. 

In het derde kwart hanteer-
den de gastheren zelfde tac-
tiek als het tweede kwart. 
“Wij hadden ons hierop in-
gesteld en ging dit kwart ge-
lijk op. Helaas liep de situatie 
uit de hand nadat er twee 
zeer onsportieve fouten van 
Volendam op Wessels waren 

ast geworden dat hij het 
wat serieuzer wil aanpak-
ken. Op dit moment zijn 

weer straalde. Zij speelt nu 
nog in een van de twee inter-
regionale meisjesteams onder 
14. Na de winterstop wordt er 
1 team van gemaakt. 

Ze speelt natuurlijk niet al-
leen voor de KNVB. Voor SV 
Zandvoort komt ze uit als 

basketbal 

autosport

voetbal - dames

zaalvoetbal 

hockey

gemaakt. Toen hij zijn frustra-
ties uitte, dat hij zo niet verder 
wilde spelen, besloot een van 
de Volendam spelers vanaf de 
bank hem aan te vliegen. Dit 
was een zeer opmerkelijke ac-
tie, waar de scheidsrechters 
weer geen actie op onderna-
men. Na deze gebeurtenis 
hing er uiteraard een hele 
grimmige sfeer, waarin wij 
onze koppies erbij hielden. 
Vooral Ron v.d. Meij liet in het 
4e kwart zien hoe het moest”, 
herinnert Robert ten Pierik 
zich. Er kwam een verlenging 
aan te pas, maar uiteindelijk 
hebben de kustbewoners met 
91-96 de overwinning toch 
binnengesleept. Komende 
week speelt het herenteam 
thuis om 18.30 uur tegen JBC/
Noorderhaven.

Topscorers: Ron v.d. Meij en 
Paul Wessels: 31 en playing 
coach Dave Kroder: 14 punten.

we bezig onze BMW klaar 
te maken voor het nieuwe 
winterseizoen en we heb-
ben er veel zin in”, meldde 
Fontijn ons toen we hem 
tijdens de Finaleraces te-
gen het lijf liepen. Volgens 
hem is het met de komst 
van de sponsor nu moge-
lijk om alle wedstrijden 
van de Winter Endurance 
Kam pioenschap (WEK) af 
te werken. Het Zandvoorts/
Heem steedse duo zal naar 
alle waarschijnlijkheid weer 
te zien zijn in alle vier de 
winterraces op het Cir cuit 
Park Zandvoort. De eerste 
race wordt verreden op za-
terdag 6 november. Daarna 
is op 9 januari de Nieuw-
jaarsrace gevolgd door 6 fe-
bruari met de Vier uren van 
Zandvoort en op 6 maart 
eindigt het kampioenschap 
met de Final Four.

keeper in het jongens C1-elftal. 
Haar grote voetballiefde is AZ. 
Misschien wel een goede aan-
koop voor de trainer/coach van 
de regerend landskampioen 
bij de vrouwen Ed Engelkes 
voor over een jaartje of twee. 
De Zandvoortse Courant zal 
haar blijven volgen.

irritaties wisselden in berus-
ting toen Zandvoort Noord 
in de tweede helft door 
onder meer Bas Lemmens 
en Nigel Berg meer afstand 
nam van hun gasten. De 
enige twee tegendoelpun-
ten kwamen uit een straf-

begin de betere ploeg. “Na 
de nederlaag van vorige week 
hadden we wat recht te zet-

schop en een fout in de 
Zandvoortse defensie. Paap 
kon met 9-2 tevreden de drie 
punten in ontvangst nemen. 
“We speelden vooral in het 
laatste kwartier ons oude 
vertrouwde spelletje. Het 
begint er weer een beetje op 
te lijken”, aldus aanvoerder 
Michel van Marm. Ook coach 
Paap is optimistisch: “We 
moeten uiteindelijk weer in 
staat zijn om mee te doen in 
de bovenste regionen.”

ten. Wat toen niet lukte, ging 
vandaag wel goed. Het team 
was een goed collectief”, al-
dus Van Deursen na afloop. 
De achterhoede ving de aan-
vallen van AMVJ goed op en 
langs de zijkanten werden 
de ballen door halfspeelsters 
Fabienne Scipio op rechts en 
Irma Keur op links goed naar 
voren gebracht. Ook voorhoe-
despeelsters Isa Knotter, Julia 
Buchel en Ilja Noltee konden 
elkaar goed vinden en wisten 
voor de rust al 4 doelpunten 
te maken. Na de pauze ging 
het wat kalmer aan maar 
konden de Zandvoortse da-
mes er toch nog 2 bijma-
ken. Komende week speelt 
Zandvoort uit in Amstelveen.

Isa Knotter legt aan voor de 6-0
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Chris Frankenhout, Jeroen Bleekemolen en Danny van Dongen

Trendmark Makelaardij o.g.
Uitvaartcentrum Haarlem
Van Aacken 
 Glaszettersbedrijf
Van Vessem & Le Patichou
VVD Zandvoort-Bentveld
Wapen van Zandvoort, 
 eten en drinken…
Woonkado Discovery 
 Dreams & Daytime 

Deelnemers Shopping/
Dinner Night Haltestraat:
Blokker Zandvoort
Brasserie Plaza
Coastline Interiors
Confet'ti B.V. + 
 Emotion by Esprit
Different
t Geveltje 
Intertoys Zandvoort
Izzmarré/Hearts
Kings and Queens
La Couronne
Mecca
Parfumerie Moerenburg 
Primera
Sea Optiek
Vlug Fashion Men's Wear
Woonkado Discovery 
 Dreams & Daytime 
Zaras, Café Restaurant

Administratiekantoor K. Willemse
Algemene 
 uitvaartbegeleiding Zandvoort
ANBO Zandvoort
Auto Strijder 
Autobedrijf KariMo
Bloemsierkunst Jef & Henk Bluijs
Breeze by Walter
Café Fier
Café Oomstee
Cense en van Lingen
Circus Zandvoort
Club Nautique
De Blijde Hond
Dierenarts Dekker
Dorsman Assurantiën
Etos Zandvoort
Grand Café Restaurant XL
Groenestein & Schouten 
 Fin. diensten
Kroon Mode
La Fontanella
Mobiele Poets Centrale
Motorrijschool Goede
P. van Kleeff
Que Pasa Playa Strandpaviljoen 6
Quinty Fashion
Riche aan Zee
Seven For Life 
Stox
Thai Paap Strandpaviljoen 17
Thalassa Strandpaviljoen 18

adverteerders

handbal

Geen winst voor ZSC
De handbaldames van ZSC hebben de laatste wedstrijd van 
de veldcompetitie voor de winter niet in winst om kunnen 
zetten. Door personele problemen moesten zij in Zaandam 
tegen Zaanstreek de hele tweede helft zonder wissels spe-
len waardoor hun 7-8 voorsprong bij rust, als sneeuw voor 
de zon verdween. Er werd uiteindelijk met 15-12 verloren. 

ZSC moest het zondag doen 
zonder Charissa Koning, 
Joëlle Vos, Asia el Bakkalli en 
Daphina van Rhee. Romena 
Daniëls viel vlak voor het 
rustsignaal uit met een 
knieblessure. De rest van 
de wedstrijd kon zij niet 
meer meedoen, waardoor 
ZSC geen wissels meer 
had. Zaanstreek maakte 
hier gebruik van door de 
tweede helft op break-outs 
te gaan spelen terwijl onze 
plaatsgenotes juist wilden 
vertragen. Gedurende de 
wedstrijd kreeg Zandvoort 
3 strafworpen te verwer-
ken, waarvan doelvrouw 
Angela Schilpzand er een 
wist te stoppen. ZSC kreeg 
een tweetal strafworpen 

Start van de GT4 voor een goedgevulde tribune | Foto's: Chris Schotanus

Drukbezochte Finaleraces kenden veel spanning
Afgelopen zondag keken bijna twintigduizend toeschouwers hoe Phil Bastiaans de titel 
pakte in de HTC Dutch GT4 Championship. Volgens enkele betrokkenen bij de Dutch GT4 
werd er een politiek spelletje gespeeld dat voornamelijk Porsche-rijder Christiaan Fran-
kenhout trof. 

Frankenhout, de kampioen 
van het vorige seizoen, werd 
in de eerste race op zaterdag 
bestraft voor een vergrijp dat 
niet echt een vergrijp was. Hij 
probeerde Duncan Huisman 
in de Slotemakerbocht 
voorbij te komen, maar zou 
Huisman geraakt hebben. 
Een aantal mensen meen-
den dat het slechts ging 
om een lichte touché. Die 
eerste race werd overigens 
gewonnen door Jeroen 
Bleekemolen in de Chevrolet 
Corvette. Zandvoorter Danny 
van Dongen (teamgenoot 
van Bleekemolen) kwam als 
tweede over de streep, ge-
volgd door Duncan Huisman. 

Het begin van de tweede race 
was tumultueus te noemen. 
Maar liefst zes wagens waren 
betrokken bij een aanrijding, 
waarbij de voornaamste 
slachtoffers Pieter Christiaan 
van Oranje met de Mustang 
en Peter Stox in de BMW M3 
waren. Beide bolides waren 
te beschadigd om te starten 
in de hoofdrace. Sebastiaan 
Bleekemolen werd de win-
naar van de tweede race, ge-
volgd door Phil Bastiaans in 
de Porsche. Achter Bastiaans 
legde Melroy Heemskerk met 
de Gianetta verassend beslag 
op de derde plaats. Van der 
Ende/Huisman pakten de 

winst in de hoofdrace. Jeroen 
Bleekemolen en Peter van de 
Kolk eindigden als tweede en 
Phil Bastiaans met Mathijs 
Harkema zagen het zwart 
wit geblokt als derde. Voor 
Bastiaans was dit genoeg 
om de titel op te eisen. Van 
de Kolk pakte door dit resul-
taat de titel bij de ‘Legends’ 
in de Dutch GT4.

Dutch Renault Clio Cup 
Het leek wel of de rijders in de 
Clio Cup een examen moes-
ten afleggen. Sommigen 
slaagden met vlag en wim-
pel, anderen haalden het met 
de hakken over de sloot. De 
enige rijder en kampioens-
kandidaat die zijn nervositeit 
redelijk in bedwang had was 
Addie van de Ven, die twee 
bekeken races reed. In de lan-
ge race zat hij vlak achter zijn 
directe tegenstrever, Sandra 
van der Sloot. Haar teamge-
note Sheila Verschuur won 
deze race. “Ik reed in de eer-
ste race de snelste rondetijd 
en dat leverde mij een extra 
punt op, zodoende hoefde ik 
Sandra niet aan te vallen in 
de eerste race”, aldus V.d. Ven 
na afloop. In de tweede race 
werd zijn geduld behoorlijk 
op de proef gesteld. Bij de 
start lukte dat nog, maar 
in de serie aanrijdingen die 
volgden, en waarbij team-

autosport

genoten Hans Bos en Ruud 
Steenmetz betrokken waren, 
moest V.d. Ven afrekenen 
met de landmachtdames 
Verschuur en Van der Sloot. 
Tijdens de tweede race hield 
hij echter het hoofd koel. 

Formido Swift Cup
In de Formido Swift Cup leek 
Niels Langeveld op rozen te 
zitten in de eerste race, maar 
bij de technische controle, er 
ontbraken windschermen, 
werd hij vier plaatsen terug-
gezet en eindigde daardoor 
als vijfde, nog niet genoeg 
voor de titel. Belager Niels 
Kool schoot er echter niets 
mee op, die eindigde als 
zesde. Langeveld haalde zijn 
gram in de tweede race en 
wist de titel voor zijn team 
Certainty van Zandvoorter 
Dillon Koster binnen te halen. 
Zandvoorter Dennis van de 
Laar werd door het wegval-

len van Langeveld in de eer-
ste race uiteindelijk tweede. 
In het eindklassement was 
Van de Laar de beste nieu-
weling. 

Argo Supreme 
Toerwagen Diesel Cup 
Ronald van de Laar, de vader 
van Dennis, kwam in de Argo 
Supreme Toerwagen Diesel 
Cup niet in het verhaal voor. 
Hij vormde een duo samen 
met Michael Bleekemolen, 
maar moest toezien hoe het 
duo Ricardo van der Ende/
Wim van Genderen de lange 
race op zaterdag won. De ti-
telstrijd ging tussen de VW 
Golf rijders Jeroen Dik en de 
equipe van Ronald Morien/
Dennis de Groot. Hoewel Dik 
twee keer voor het duo wist 
te eindigen, was het niet ge-
noeg. In de tweede race leek 
Dik de titel binnen te halen. 
De solorijder leidde het veld 
en werd eerste. De equipe 
Roeleveld/Baars reden op 
dat moment op een tweede 
plek maar kregen een tijd-
straf waardoor Morien/De 
Groot naar die plek opscho-
ven. Zodoende hielden zij een 
punt voorsprong op Dik over.

Formule Ford
De nationale titel in de 
Formule Ford ging naar 
Rogier Jongejans. Zaterdag 
stelde hij de titel al veilig na-
dat hij eerder op de Wijzonol 
Trophy de Benelux titel ver-
zilverde. De kersverse natio-
nale kampioen won de race 
op zondag. Dorpsgenoot Jan 
Paul van Dongen reed in bei-
de races achteraan mee en 
kwam niet in het stuk voor.

waarvan er een, door Lucia 
v.d. Drift, werd verzilverd. 
Overigens was het arbitrale 
duo zeer sportief, net als de 
gehele wedstrijd.

“We zijn wel ietwat teleur-
gesteld vanwege het verlies 
en het uitvallen van Romena 
maar we zijn er van overtuigd 
dat als we thuis op volle sterk-
te tegen Zaanstreek moeten 
spelen (pas na het indoor 
seizoen, red.) we dan kunnen 
winnen”, keek Schilpzand op 
de wedstrijd terug.

Doelpunten voor ZSC: Lucia  
van der Drift 4; Romena Da -
niëls en Laura Koning 3 en 
Naomi Kas pers en Martina 
Balk ieder 1 doelpunt. 
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Afgelopen vrijdagavond vond in de Haltestraat een op-
vallende koopavond plaats. Maar liefst 19 ondernemers 
aan het begin van de Haltestraat hadden gezamenlijk 
een ‘Shopping Dinner Night’ georganiseerd. In veel za-
ken en in het Jupiter Plaza winkelcentrum stonden tot 
verrassing van de bezoekers lekkere warme hapjes en 
koele drankjes klaar als welkom.

Maandagochtend is een 31-jarige vrouw bij de spoorover-
gang in de ‘verlengde’ Haltestraat/Vondellaan aangeval-
len door een man, naar later bleek haar ex-partner, met 
een handbijl. De toestand van de vrouw was dinsdagmid-
dag nog zeer kritiek. De politie heeft de verdachte, een 
38-jarige man uit het Limburgse Horst, aangehouden. Hij 
is langdurig verhoord en zal voor de rechter-commissaris 
worden geleid. 

Gezellige Griekse muziek 
van het duo Tasos Mavroudis 
maakte de entree in het 
winkelcentrum al meteen 
ontspannen en feestelijk. 

Het is het tweede drama 
in onze woonplaats van de 
afgelopen dagen nadat zon-
dagmiddag een 59-jarige 
man onder verdachte om-
standigheden levensloos in 

Daarnaast toonden de on-
dernemers zich zeer gene-
reus met hun opvallende 
aanbiedingen. Een grote di-
versiteit aan zeer gunstige 

een appartement van De 
Schelp werd ontdekt. In deze 
zaak is een 49-jarige man uit 
Klazienaveen aangehouden. 

Courant 
Zandvoortse 

5 23117Actueel Sint Actueel Sport
Scouts leggen
radiocontact
met de wereld

Sinterklaas
laat weten
dat hij komt

Kinderboekenweek
activiteiten in de
bibliotheek

Hockeysters
knokkend naar
gelijkspel

6e jaargang • week 42
21 oktober 2010

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

De Mannetjes

Bijl-drama

‘Hier hebben wij 
even helemaal niets 

op te zeggen…’

Nota herontwikkeling en 
verwerving Middenboulevard. 

In de gemeenteadvertentie leest u er meer over.

vervolg op pagina 3

De eerste Shopping Dinner Night trok veel koopjesjagers

De stille getuigen bleven achter

Eerste Shopping Dinner Night Vrouw mishandeld 
door ex-partner

aanbiedingen die met graag-
te door het toestromende 
publiek werd aangekocht.  

In de loop van de avond 
kwamen steeds meer Zand-
voorters langs om uitgebreid 
overal rond te kijken of zij 
iets van hun gading konden 
vinden. Jammer was zeker 
dat het de gehele vrijdag 
en avond maar door bleef 
regenen waardoor de pu-
blieke belangstelling begrij-
pelijkerwijs wat minder was 
dan verwacht. Toch zijn alle 
ondernemers desgevraagd 
zeker positief over hun geza-
menlijke vrijdagavondactie 
en zullen zij zeker weer teke-
nen voor een herhaling. En 
dat is maar goed ook want 
een regelmatige vaste koop-
jesavond in de Zandvoortse 
Haltestraat, zeker in het win-
terseizoen, is meer dan wel-
kom. De ‘Shopping Dinner 
Night’ is geboren!

Slagroomschnitte
5,95

Krentenbollen
2e zak gratis
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Niet te geloven! Dat zoiets 
lekkers zo voordelig kan zijn.
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Zondag 24 oktober 2010
Krim Kamerkoor 

uit de Oekraine
Locatie: Protestantse kerk, 
Kerkplein 1
Aanvang: 15.00 uur 
(kerk open: 14.30 uur)
Toegang: gratis 

www.classicconcerts.nl

Locatie: R.K. St. Agathakerk, Grote Krocht 45 te Zandvoort
Aanvang: 15.00 uur (kerk open: 14.30 uur)
Toegang: € 17,50
Voorverkoop bij: Kaashuis Tromp en Bruna Balkenende
en op 14 november aan de zaal
Voor meer informatie: Toos Bergen 06 518 538 14

www.classicconcerts.nl

Het laatste 
nieuws op:

www.zandvoortsecourant.nl

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

www.seaoptiek.com
Vrijdag koopavond

Najaarsactie bij 
Sea Optiek

Bij aanschaf van een bril met 
varilux glazen krijgt u het 
collectors item fotoboek 

Great Migrations van 
National Geographic cadeau!

€

Tevens alle burgers van €1,80 voor maar € 1,50

1,-,

Febo Zandvoort
Dagelijks geopend

tot 23.00 uur!

t/m 24 oktober

alle snacks

SCOOTMOBIELEN
ook met PGB (persoonsgebonden budget)

023 - 5 735 735
4-wielfietsen

BETER MOBIEL, Max Planckstraat 44

Zondag 14 november 2010

REQUIEM 
van W.A. MOZART

o.l.v. dirigent Harry Brasser
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het hele jaar geopend 
van 9.00 tot 24.00 uur voor ontbijt, lunch, diner en  

een unieke locatie voor bedrijfsbijeenkomsten,  
bedrijfsuitjes, trouwen, recepties en andere feesten.

Voor reserveringen bel 023 -  571 57 07
Kijk ook eens op www.clubnautique.nl

SpotlightS

familieberichten

Algemene Uitvaartbegeleiding Zandvoort

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

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

023 -7515 666
Gevestigd in Zandvoort

Evert H. Schweitzer
Voor een stijlvolle en verzorgde uitvaart

Dag en nacht bereikbaar

UITVAARTZORGCENTRUM ZANDVOORT
Tollensstraat 67, 2041 PR  Zandvoort.

Telefoon (023) 571 32 78.
www.uzn-nederland.nl

UITVAARTCENTRUM HAARLEM
Parklaan 36, 2011 KW  Haarlem.

Telefoon (023) 532 87 50.
www.uitvaartcentrumhaarlem.nl

Sinds 1992
uw uitvaartondernemer in Zandvoort.
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-
-
-
-
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22
23
24
25
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28

1 1 . 5 0
12 .20
12. 40
00.34
01.05
01. 45
02.20
02.45

1 5 . 4 1
16.09
16.42
04.55
05.30
06.06
06.37
07.16

23. 45
23.54

-
1 3 . 1 6
13. 46
1 4 . 1 6
14. 45
1 5 . 2 5

-
-
-

1 7 . 1 1
17. 46
1 8 . 1 7
1 8 . 5 2
1 9. 3 5

Bij elk afscheid wordt een herinnering geboren. 

Diep geschokt hebben wij onverwachts afscheid moeten nemen 
van mijn maatje, onze vader en opa 

Rudolf Karel Rovers 

Ruud 

Amsterdam,                                                          Haarlem, 
31 mei 1945                                             13 oktober 2010 

Nelly Rovers - Terol 

Martijn en Jessica 
Chavon, Indy, Sem 

Sjoerd 

Wiebe 

Agnetastraat 5 
2042 KJ  Zandvoort 

De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden. 

Diegene die ik liefheb verlaat ik,
om diegene die ik liefhad terug te vinden

Op 80-jarige leeftijd is een 
bijzondere man van ons heengegaan.

Wij nemen afscheid van onze lieve broer, zwager en oom

Joseph Mathieu Vleeshouwers
Joop

weduwnaar van Geertje Vleeshouwers - de Boer

Ridder in de Orde van Oranje Nassau

Broers en Zussen

Neven en Nichten

12 oktober 2010
Correspondentieadres:
C.M.E. Geusebroek - Vleeshouwers
Hogeweg 63
2042 GG  Zandvoort

De begrafenisplechtigheid 
heeft inmiddels plaatsgevonden.

Onze dank gaat uit naar alle medewerkers van 
Zorgcontact locatie Huis in de Duinen 

voor hun liefdevolle verzorging.

“Lieve Joe”

Nooit meer strijden over voetbal,
Nooit meer een colaatje,

Nooit meer eppen.

we zullen je heel erg missen vriend!

Robert en Sandra
Robin en Nicky

Phoenix
Begraafplaatsen- en crematoria-ondersteuning

Phoenix bco biedt ondersteunende diensten aan 
nabestaanden op het gebied van:
 
• Aanvullend opschrift op uw monument na begrafenis of crematie
• Stijlvolle grafbeplanting en aanvullen van de grindlaag
•  Opnieuw inlakken/met bladgoud vergulden van het bestaande 

opschrift
• Renovatie van verouderde monumenten
• Grafaccessoires, zoals verlichting, vazen en ornamenten
• Verzorging van monument en beplanting
• Persoonlijk advies voor complete grafbedekking

Respectvol, persoonlijk en geheel conform uw wens.

Voor een vrijblijvende offerte of advies kunt u contact 
met ons opnemen via telefoonnummer 06-397 56 604.

Mijn lieve
kleine meisje
SARA
Hartelijk 
gefeliciteerd!
Mam

Zie pagina 10
Iets te (ver)kopen?

Plaats een Zandkorrel

waterstanden
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was het een gunstig zee-
tje. Het water was dik en 
er liepen veel vissers met 
hun kro in zee. “Zet je al-
vast het water op”, belt 
manlief, “ik heb met de jut-
ters een maaltje garnalen 
gevangen.” Na het koken 
en het uitwasemen komt 
de grootste klus: het pellen. 
Maar net zoals breien ver-
leer je het pellen niet. Eerst 
de staart en dan de kop of 
was het net andersom?
Samen met kleindochter 
Eva proberen we de diertjes 
van hun jas te ontdoen. In 
het begin trekken we meer 
stuk dan dat er heel blijft. 
Langzaam maar zeker lukt 
het. Alleen de snelheid is 
het grootste struikelblok. 
Het bakje vult al aardig. 
“Mh, dat smaakt”, roept 
Eva en steekt weer een le-
pel met garnalen in haar 
mond. Ik besluit om ‘s 
avonds met hulp van Hans 
de sessie te vervolgen. Ook 
dat is géén goed idee. Met 
een glimlach pelt hij alleen 
de super grote en schuift 
de kleintjes naar mij toe. 
Ondertussen pel ik fana-
tiek door terwijl op de ra-
dio een raadsvergadering 
live wordt uitgezonden. In 
het begin klinken de op-
merkingen van de raadsle-
den redelijk maar naarmate 
het onderwerp verandert, 
wordt de toon feller. Mijn 
pelgedrag past zich aan en 
de arme garnalen moeten 
het ontgelden. Met een 
vinnig gebaar draai ik hun 
nek om. Zo, dat lucht op! Als 
de vergadering om 23.30 
sluit, is het bakje overvol! 
Het geeft me een voldaan 
gevoel. De helft van de gar-
nalen zijn voor op brood, de 
rest vries ik in voor kerst.
Als ik later in bed lig, be-
denk ik me dat ik misschien 
wel mee kan doen met de 
garnalenwedstrijd bij café 
Oomstee. Dan moet 
er wel een raadsver-
gadering op de radio 
zijn anders wordt 
mijn optreden geen 
top maar een flop. 

Volgens mij…
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vervolg - pagina 1  Vrouw mishandeld door ex-partner

Petitie voorstanders circuit

Veel emotie bij  
omnummeringsbijeenkomst

Twee Zandvoortse inwoners, Cor Draijer en Leo Miezenbeek, zijn het beu dat de Zandvoort-
se voorstanders van het circuit, zich niet of nauwelijks laten horen. De beide heren denken 
namelijk dat de meerderheid van de Zandvoortse bevolking het circuit gunstig gezind is.

De gemeente Zandvoort had afgelopen maandag de Zand-
voortse inwoners die binnenkort een nieuw huisnummer 
zullen krijgen, uitgenodigd voor een uitleg in de raadszaal. 
Circa 50 Zandvoorters gaven gehoor aan de oproep. Al snel 
bleek dat er veel emotie en onbegrip onder hen was.

Toen de politie ter plaatste kwam, werden er direct twee 
ambulances en een traumahelikopter met een trauma-
arts naar de plaats delict gestuurd. Ook de motorambu-
lance werd richting Zandvoort gestuurd. Omdat er in de 
directe omgevingen geen geschikte landingsplaats voor 
de helikopter was, werd deze naar het voetbalveldje aan 
de Van Lennepweg gedirigeerd. 

“De kleine groep die al jaren 
tegen is en die ook gene-
gen is om tot aan de Raad 
van Staten te gaan om hun 
gelijk te halen, moeten nu 
maar eens weten dat ze niet 
namens de Zandvoortse 
bevolking spreken”, zegt 
Miezenbeek.

Onlangs hebben Ge depu-
teer de Staten bekend ge-
maakt dat zij voornemens 
zijn om een bezwaar van o.a. 

De nieuwe huisnummers zijn 
nodig omdat landelijk, vanuit 
de Tweede Kamer, een nieuwe 
Basisadministratie Adressen 
en Gebouwen (BAG) moet 
worden ingevoerd. Deze ad-
ministratie kent geen moge-
lijkheid om leestekens, als / 
of -, in te voeren en dus zul-
len die tekens uit de adressen 
moeten verdwijnen. Slechts 
een combinatie van eerst 
cijfers, dan letter(s) en even-
tueel daarna weer cijfers is 
mogelijk. De gemeente heeft 
hierop beleid gemaakt en dat 
werd maandagavond getoetst 
bij de bewoners. Er bleek veel 
onbegrip en projectleider Jan 
van Kruistum kreeg veel vra-
gen maar ook suggesties op 
zich afgevuurd. 

Het blijkt dat in Zandvoort 
circa 1.500 adressen veran-
derd moeten worden, circa 
8% van het geheel. Daarmee 
zit Zandvoort qua percentage 
in de top van Nederland. De 
bewoners zijn ‘gehecht’ aan 
hun adres en daar komen 
de emoties boven. Praktisch 
is er ook het een en ander 
dat speelt. Zo zal eventueel 
briefpapier en visitekaartjes 
niet meer kloppen maar ook 
de nutsbedrijven, de pensi-
oenverstrekker, de banken, de 
verzekeringsmaatschappijen 

Het slachtoffer werd aange-
vallen toen ze stond te wach-
ten voor de spoorbomen. 
Plotseling stapte de man uit 
een auto en begon met een 
hakbijl op het hoofd van de 
vrouw in te hakken, zo mel-
den getuigen. Het slachtoffer 
viel op de grond, waarna de 
man nog twee keer op haar 
insloeg met de bijl. De dader 
liep weg maar werd door en-
kele aanwezige werkmannen 
vastgehouden en even later 
overgedragen aan de politie, 
die hem dus direct kon aan-
houden. Omstanders spreken 
van een waar bloedbad, na de 
aanval lagen allemaal bebloe-
de kleren op de grond en meer 

de stichting Geluidshinder 
Zandvoort gedeeltelijk te 
honoreren. De klagers wil-
len met name de hinder, die 
zij menen te ondervinden 
tijdens doordeweekse da-
gen, een stuk omlaag gaat. 
De initiatiefnemers van de 
petitie vinden dat onaan-
vaardbaar omdat dan de 
exploitatie van Circuit Park 
Zandvoort in het gevaar 
komt. Circuit Park Zandvoort 
is een van de weinige cir-

en al dat soort zaken zullen in-
gelicht moeten worden over 
het nieuwe ‘adres’. Daar zijn 
uiteraard kosten aan verbon-
den en de gemeente stelt voor 
om, indien het niet digitaal 
gedaan kan worden om wat 
voor reden dan ook, per adres 
20 verhuiskaarten ter beschik-
king te stellen. Voor eventuele 
bedrijven aan huis komt daar 
maximaal nog € 150 bij.

Tijdens de bijeenkomst kwa-
men langzamerhand toch 
enkele oplossingen boven-
drijven. Van Kruistum zal deze 
meenemen en deed zelfs al 
een aantal toezeggingen. Zo 
zullen huisnummers, met als 
bijvoorbeeld 30/01 of 30/02, 
niet het voorgestelde 30a01 
of 30a02 krijgen maar, als 
er niet teveel nummers zijn, 
30a of 30b. Ook grote flatge-
bouwen als bijvoorbeeld de 
Rotondeflat, met 77 woon-
eenheden, hebben eveneens 
bedongen dat ze in plaats van 
21a01 of 21a77 kunnen gaan 
voor 21f01 of 21f77 waarbij de 
‘f’ staat voor flat. De bewoners 
van de Van Speijkstraat en de 
Van Lennepweg worden op 
een later tijdstip uitgenodigd 
om over de omnummerings-
actie te worden ingelicht. Daar 
zou zelfs een geheel nieuwe 
nummering kunnen ontstaan.

stille getuigen van het drama. 
Een getuige van het misdrijf is 
zwaar overstuur opgevangen 
door de hulpdiensten.

Het slachtoffer is een mede-
werkster van de gemeente 
Zandvoort, en was op weg 
naar haar werk. “Tot grote 

cuits in de wereld die zijn 
eigen broek op kan houden 
door de exploitatie van de 
baan op niet-racedagen.

Om steun te geven aan het 
circuit hebben de heren nu 
op een groot aantal plaatsen 
in het dorp een petitie neer-
gelegd die men kan onder-
tekenen. Te zijner tijd zal de 
petitie met handtekeningen 
aan GS van Noord-Holland 
worden aangeboden.

ontsteltenis kwam vanoch-
tend (maandag, red.) het 
bericht binnen dat een me-
dewerkster van de gemeente 
Zand voort op weg naar haar 
werk vermoedelijk is aange-
vallen door haar ex-partner. 
Zij is zwaargewond naar het 
VU-ziekenhuis gebracht. Voor 
haar leven wordt gevreesd”, 
aldus een verklaring op de 
gemeentelijke website, www.
zandvoort.nl, waarop burge-
meester Niek Meijer laat 
optekenen: “We zijn heel erg 
aangeslagen door dit afschu-
welijke nieuws en het enige 
dat we nu kunnen doen, is 
met haar meeleven en hopen 
op een goede afloop.”

Mensen die getuige zijn ge-
weest van de mishandeling 
bij de spoorwegovergang 
of meer informatie hierover 
hebben, het drama moet 
vanaf het perron te zien zijn 
geweest, worden vriendelijk 
verzocht contact op te nemen 
met de districtsrecherche via 
0900-8844. 

De traumahelikopter landde even verderop langs de Van Lennepeg

De bijl lag op het dak van de auto van de dader
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De Blijde Hond
Bent u op zoek naar een vertrouwd, diervriendelijk en 
gezellige plek voor uw trouwe viervoeter? 
Dan bent u bij De Blijde Hond aan het juiste adres. 
Wij bieden u een full time en volledige honden service: 
- Honden uitlaat service 
- Complete dag- en vakantieopvang
- Ophalen en wegbrengen 
- Dierenartsbezoekjes 
- Borstelen, wassen en föhn service

Voor meer informatie, prijzen etc. 
Mobiel: 0683050644 - Mail: deblijdehond@gmail.com
www.deblijdehond-hondenuitlaatservice.nl

www.zandvoortsecourant.nl

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

Kantooradres: Kleine Krocht 2 • 2042 JN Zandvoort 
Tel 023 – 5732 752 • info@zandvoortsecourant.nl

Openingstijden: maandag en dinsdag 09.00 - 17.00 uur.
Overige dagen op afspraak.

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

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

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

Vormgeving: IR Design Zandvoort 
Kleine Krocht 2 - 2042 JN Zandvoort

Druk: Dijkman offset 
Visseringsweg 40 - Diemen

Verspreiding: ZVO Verspreiders 
Tel. 06-1139 1478 • www.zvo-verspreiders.nl

Uitgever: Zandvoort Press B.V.

Oplage: 9.250 exemplaren

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

colofon

burgerlijke stand
8 oktober - 15 oktober 2010

Geboren:
Daniel, zoon van:  Brakenhoff, Remco Johannes Theodorus en:  
Pranic, Marinela 
Riva Giancarlo Nicola, zoon van:  Cramer, Carlo en: de Bruijn, 
Marianne 

Gehuwd:
Heijink, Gerrit en van Buuringen, Marijke Apolonia Maria
Slinger, Antonius Godefridus Johannes en Kortekaas, Cornelia 
Emerantia Johanna

Overleden:
Verhoef, geb. Kramer, Jacoba, 89 jaar
Snee, geb. Pauwels, Elisabeth Maria Louisa, 78 jaar
Hendriks, Hendrik, 72 jaar 
Tempelaars, Frederik Hendrik Julius, 66 jaar
Vleeshouwers, Joseph Mathieu, 80 jaar
Strigner, Peter Ronald, 85 jaar

Protestantse gem. Zandvoort
10.00 uur Mevr. Ds. R.M.M. Hoogewoud-Verschoor
www.kerkzandvoort.nl

RK Parochie St. Agatha
10.30 uur Pastor C. van Polvliet
www.aap-parochies.nl

RK Parochie Antonius & Paulus
10.30 uur Pastor D. Duijves

kerkdiensten - a.s. zondag 

BY CHRIS KUIN

Singing and dining
Vrijdag 5 november

 
Live muziek tijdens diner 

met Marjet 
Dinsdag gesloten

Zeestraat 36,  2042 LC  Zandvoort
023-5736680

www.restauranthugoos.nl

 

 

 

 

Seniorenmenu: € 7,00 
Ma 14-09-09  Gebakken tartaar met gebakken aardappelen en spinazie 

Di 15-09-09  Kibbeling met frites, sla en sausjes 

Wo 16-09-09  Macaroni met een gebakken ei 

Do 17-09-09 Andijvie stamppot met een bal gehakt 

Vr 18-09-09  Vissticks met frites, doperwten en wortelen 

Za 19-09-09  Nasischotel met 1 stokje saté en een gebakken ei 

Zo 20-09-09  Kippotje met frites en sla 

Ma 21-09-09  Gebakken lever met aardappelpuree en rode kool 

Di 22-09-09  Scholfilet met gebakken aardappelen en wortelen 

Wo 23-09-09 Hutspot met warme worst en gebakken spek 

Do 24-09-09  Schnitzel met frites en witlof 

Vr 25-09-09 Gestoofde kabeljauw met aardappelpuree en bloemkool 

Za 26-09-09  Kippenbout met frites en sla 

Zo 27-09-09  Bal gehakt met gebakken aardappelen en bloemkool 

Bestellen voor 11.00 en bezorgd tussen 12.00 en 14.00 uur of eventueel tussen 16.00 en 
17.30 uur.  U kunt ook een plaatsje reserveren in ons restaurant om gebruik te maken 
van het seniorenmenu. Bent u in bezit van de ZandvoortPas, dan krijgt u een toetje 
gratis. 

Brasserie restaurant Harocamo 

Kerkstraat 14  |  023-5712102 

Geen zin om te kokkerellen? Gewoon Harocamo even bellen!
Wij bezorgen voor ieder wat wils, zoals broodjes, saté, 
spareribs, diverse visgerechten of een uitgebreid diner.
U kunt het zo gek niet bedenken!

Let op: Wij bezorgen gratis!
Ook de seniorenmenu’s à € 7,-- en de daghap à € 10,--

  Bel: 5712102 
  kijk voor meer info:
  www.harocamo.nl 

Brasserie restaurant Harocamo 
Kerkstraat 14, 2042 JE Zandvoort
Geopend van 9.00 tot 22.00 uur

Bloemen in mooie
herfstkleuren

Specialist voor al uw bloemwerken.

STUDIO 118 CONNY LODEWIJK & CREW

ZUMBA
NU OOK OP MAANDAG V.A. 1 NOVEMBER

21.00-22.00 UUR

FUN HAPPY JOIN THE PARTY ZUMBA
(docente Lizet)
Gratis proefles

Flemingstraat 55 Zandvoort
Bel 5712598 / 0650425028

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. 06-31057155
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In veel huishoudens komen spullen vrij die daar niet meer ge-
wenst zijn, maar nog prima een tweede leven kunnen hebben. 
Wellicht een uitkomst voor iemand anders dus zonde om bij het 
grofvuil te zetten. Een van de mogelijkheden is om de spullen 
na afspraak gratis te laten ophalen door kringloopbedrijf de 
Schalm. De Schalm is een werkervaringsproject met verkoop-
punten in Haarlem. Kijk voor meer informatie op de www.zand-
voort.nl of www.de-schalm.nl

ZANDVOORT SCHOON!?: 
Weggooien kan altijd nog…

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)

van Velde. Als u het boek 
gelezen heeft, wordt u op 18 
november van harte uitge-
nodigd om uw mening over 
het boek te delen met ande-
re lezers. De leeskring is om 
15.00 uur in de bibliotheek 
Zandvoort en wordt bege-
leid door Neerlandicus Rutger 
Martens. De deelname is gra-
tis. Aanmelden kan tot 15 no-
vember per telefoon: 5714131 
of per e-mail: zandvoort@
bibliotheekduinrand.nl.

ANBO koor 
jubileumconcert

Het ANBO koor Voor Anker 
bestaat dit jaar 40 jaar. Om 
dat heugelijke feit te vieren 
wordt er op zondag 31 okto-
ber een jubileumconcert in 
De Krocht verzorgd. Onder 
leiding van Wim de Vries zal 
het koor de solisten Martha 
Koper en Afra Schraper be-
geleiden. Theo Wijnen zal de 
vleugel bespelen. Het con-
cert begint om 14.30 uur en 
de zaal gaat om 14.00 uur 
open. De toegangskaarten 
à € 6 per persoon zijn alleen 
telefonisch in de voorverkoop 
te bestellen bij mevrouw 
Paap, tel. 5715168 of dirigent 
Wim de Vries, tel. 5713949.

Appelflappen 

Een jaarlijkse traditie van 
de Hannie Schaftschool 
heeft ook dit jaar een nieu-
we editie gekregen. De leer-
lingen van groep 8 hebben 
in het kader van ‘appeltjes-
dag’ alle bewoners van het 
Huis in de duinen getrak-
teerd op zelf gemaakte ap-
pelflappen. De appels zijn 
door alle leerlingen van de 
Hannie Schaftschool ook 
nog eens zelf geplukt, ge-
schild en gesneden. Voor 
het bakken werd bakker 
Bertram zo goed gevonden 
dit op zich te nemen. De be-
woners van het Huis in de 
Duinen lieten de lekkernij 
zich goed smaken!

Niet geschoten 
is altijd mis
Weinig sporten zijn zo uit-

dagend, gedisciplineerd 
en zò sociaal als de schiet-
sport. De Haarlemse schiet-
vereniging De Vrijheid laat 
dat graag zien tijdens de 
‘Open Dag’ op zondag 24 
oktober. Elke bezoeker krijgt 
de gelegenheid om kennis 
te maken met de schiet-
sport, door onder begelei-
ding van een instructeur te 
schieten met een precisie-
sportwapen! Met lucht 
weliswaar, maar heel wat 
uitdagender dan zo’n spel-
letje met een ‘windbuks‘  
op de plaatselijke kermis. 
Dus ook voor belangstel-
lenden uit Zandvoort: Open 
dag schietvereniging De 
Vrijheid, zondag 24 okto-
ber van 12.00 tot 16.00 uur, 
Kleverlaan 200 in Haarlem 
(naast het CBR en de ijs-
baan).

Succesvol optreden

De Folklorevereniging De 
Wurf heeft zondag 17 ok-
tober op de themadag 
Land en Water van het 
Noord-Hollands archief 
een optreden verzorgd. Op 
deze themadag bezochten 
800 bezoekers het Noord 
Hollands archief. Onder 
grote belangstelling gaf 
De Wurf twee maal een kle-
dingschouw van een half 
uur. Daarin toonden zij een 
visserman en vrouw naar 
de kerk, een werkvrouw, een 
burgervrouw, een garnael-
visser, een omroeper, een 
visafslager, een visloper, een 
weduwe, een schelpenvis-
ser, een badman en vrouw. 
Verder waren op deze the-
madag vele oude ambach-
ten, een workshop kant-
klossen en een Shanty koor 
uit Ijmuiden te bewonde-
ren. Ook waren er verschil-
lende lezingen waaronder 
ook Zandvoorter Leendert 
de Jong van de Nederlandse 
Genealogische Vereniging, 
afd. Kennemerland. Hij 
vertelde over de geschie-
denis van Zandvoort; van 
Bomschuit naar Badkoets. 
Al met al een goed georga-
niseerde dag met veel be-
langstellenden.

Nederland leest
Niet alleen Nederland maar 
ook Zandvoort gaat lezen. 
Want van 22 oktober t/m 
19 november ontvangen 
alle leden van Bibliotheek 
Duinrand Zandvoort, op 
vertoon van een geldige bi-
bliotheekpas en zolang de 
voorraad strekt, de roman 
‘De grote zaal’ van Jacoba 

Zandvoortse scouts ‘on air’

Zandvoorts Kampioenschap Garnalenpellen

Afgelopen weekend hebben Zandvoortse zendamateurs 
en Scoutinggroep The Buffalo’s gezamenlijk aan de zoge-
naamde JOTA/JOTI meegedaan. De JOTA/JOTI, een afkor-
ting voor Jamboree On The Air/Jamboree On The Internet, 
is een scoutingactiviteit waar meer dan 500.000 scouts 
over de hele wereld aan meedoen.

Volgende week zaterdag zal het eerste Open Zandvoorts 
Kampioenschap Garnalenpellen in café Oomstee georga-
niseerd worden. Wethouder Wilfred Tates zal het startsein 
voor dit unieke kampioenschap geven. Voor de winnaars 
zijn mooie prijzen beschikbaar.

De radiozendamateurs 
hadden vrijdag in de stro-
mende regen een aantal 
zendmasten opgericht om 
verbinding te maken met 
stations in het binnen- 
en buitenland. De testen 
daarna wezen uit dat de 

Een 3-tal juryleden zal toe-
zien of er op de juiste ma-
nier gepeld wordt en of het 
reglement (verkrijgbaar in 
Oomstee) op de juiste manier 
wordt uitgevoerd. Op tafel 
komt een berg ongepelde gar-
nalen die door de deelnemers 

wereldwijde zend- en ont-
vangstcondities uitstekend 
waren. Vrijdagavond werd 
het internationale start-
sein gegeven, waarna maar 
liefst 50 uur radio- of inter-
netcontact gemaakt kon 
worden. Na een korte tech-

binnen een bepaalde tijd zo 
schoon mogelijk moeten wor-
den gepeld. Er wordt gepeld 
in manches van maximaal 10 
personen. De 5 beste van iede-
re manche, dat zijn degene die 
het hoogste schone gewicht 
gepeld hebben, plaatsen zich 

nische uitleg kregen jong 
en oud de gelegenheid om 
contact te zoeken met an-
dere scoutinggroepen. Dit 
werd voornamelijk via de 
radio op de korte en de lan-
ge golf gedaan. Zowel bin-
nen als buiten Nederland 
werd er veelvuldig contact 
gemaakt, zelfs tot op Sint 
Maarten.

Toch waren de Nederlandse 
verbindingen het meest in 
trek, mede vanwege de taal. 
Slechts een enkele scout 
durfde het namelijk aan om 
in het Engels met een an-
dere groep te communice-
ren. Favoriete onderwerpen 
waren het weer, leeftijd en 
huisdieren. Naast de JOTA 
werd er ook kleinschalig 
aan de JOTI meegedaan. 
Het Twitter-account werd 
continu voorzien van actuele 
foto’s, zodat ook via de web-
site www.thebuffalos.nl het 
evenement te volgen was.

automatisch voor de volgende 
manche, de 5 mindere plaat-
sen zich voor de herkansing. 
Het is de bedoeling dat in de 
finale uiteindelijk de vijf al-
lerbeste pellers zullen strijden 
om de winst. Inschrijven kan 
tot uiterlijk dinsdagavond 26 
oktober 20.00 uur aan de bar 
van café Oomstee. De kosten 
zijn € 5 incl. 3 consumptie-
bonnen. Mogelijk zullen de 
gepelde garnalen dezelfde 
avond nog verwerkt worden 
tot garnalenbitterballen.

Scouts krijgen uitleg van een zendamateur
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Van Speijkstraat 2/79 
2041 KL Zandvoort
Tel. 023-8887237
Mob.  06-20857974
Email: alltrust@casema.nl

salarisadministratie
en accounting

Ursula van Dansik
Interim manager

ALLTRUST

Wekelijks de krant lezen op internet?
surf naar www.zandvoortsecourant.nl

Juweliers

Haverkort

Rivieradreef 39, 2037 AE  Haarlem
023 53 34293
www.haverkortjuweliers.nl

OP DE GEHELE COLLECTIE
GOUDEN HORLOGES

"DAMES EN HEREN"

40%
KORTING

(GELDIG T/M 31 OKTOBER 2010)

Karim en Mo
www.autobedrijfkarimo.nl

Curiestraat 10, 2041 CD Zandvoort T. 023-5733792
F. 023-5733793 E. autobedrijfkarimo@planet.nl

Onderhoud en reparatie alle merken
Occasions in - en verkoop

APK

 
Zandvoort

INTERNET VERKOOP BIJ OPBOD

UNIEKE KANS: Deze woning wordt 
ver  kocht via een internetverkoop bij 
op bod via OpenHuis.nl. Voor informa-
tie, be zichtigingen en deelname aan 
de internetverkoop bij opbod, dient 
u zich aan te melden bij Greeven 
Makelaardij o.g.

Deze karakteristieke en romantische woning met voortuin en patio op het 
zuiden kan zo betrokken worden! De woning is in uitstekende staat en is  
centraal gelegen op loopafstand van strand, centrum en station.  
De woning heeft een patio met berging en achterom, woonkamer, ruime 
woonkeuken met diverse inbouwapparatuur, 2 slaapkamers waarvan 1 met 
balkon, 2 toiletten en een badkamer met wastafel en douche. De woon-
oppervlakte is 85 m2. Perceelgrootte bedraagt 77m2.

EXTRA KIJKDAGEN:
• Donderdag 21 oktober a.s. van 19.30-20.30 uur; 
• Zaterdag 23 oktober 2010 van 11.00-13.00 uur; 
INTERNETVERKOOP woensdag 3 november 2010 om 15.00 uur.

Kostverlorenstraat 54A oude vraagprijs: 
€ 239.000,= k.k.

VANAFPrIJS: 
€ 189.000,= k.k.  

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

Unieke kans!

Courant 
Zandvoortse 
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Residence Pandora
8 RIANTE  APPARTEMENTEN  & 1 PENTHOUSE

ZANDVOORT - POSTSTRAAT 11

CRISIS ? PROFITEER ER VAN! 
Koop nu uw luxe appartement in hartje Zandvoort en profi teer van de grati s extra’s met een 
waarde van ca. € 50.000,-  : complete keuken naar keuze, luxe sanitair in de badkamers en 
toilett en, vloerverwarming, eikenhouten vloer, lichtarmaturen, geheel geschilderd en gesausd.

Dus na oplevering kunt u uw luxe appartement zo betrekken !
    
Om alle voorwaarden en details te weten van deze spectaculaire aanbieding, maak een         
afspraak  023 5714165 of kom langs op 9 oktober tussen 12.00 en 15.00 uur - Hogeweg 30. 
Deze acti e eindigt 31 oktober 2010.

Appartementen met 2 of 3           
slaapkamers.     

Bruto woonoppervlakten vanaf 114 
tot 186 m2, terras vanaf 12 m2.

Koopsommen vanaf € 425.000,- v.o.n. 
inclusief parkeerplaats.

Met de bouw is reeds gestart,           
geplande oplevering april 2011

         Architect:
         REMO DE BIASE Architecten
         Hogeweg 30
         2042 GH  ZANDVOORT
         T: 023-571 41 65
         F: 023-573 59 51
         www.debiase.nl

Projectontwikkelaar:
VOF Cocarde
Hogeweg 30
2042 GH  ZANDVOORT
T: 023-571 41 65
F: 023-573 59 51
www.residence-pandora.nl

      Makelaar:
       Van der Reijden Makelaardij   
       Passage 42-44
       2042 KV  ZANDVOORT
       T: 023-571 55 31
       F: 023-571 91 27
       www.hollandresidence.nl

Nog enkele 
appartementen te koop !!!

Om alle voorwaarden en details te weten van deze spectaculaire aanbieding, 
maak een afspraak 023 5714165 of kom langs op het kantoor, Hogeweg 30.
Deze actie eindigt 31 oktober 2010.
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evenementen agenda

21 Klaverjasavond - in ’t Wapen van Zandvoort, 
 aanvang 20.00 uur
 
23 Halloween Griezelavond - Gezellige dansavond 
 met interactief theater en live muziek. 
 De Krocht, aanvan 20.00 uur
 
24 Jazz café - live jazz in café Alex met SPOOR 5. 
 Aanvang 17.00 uur
 
24 KRIM kamerkoor - Kerkconcert van Classic 

Concerts in Protestantse Kerk. Aanvang 15.00 uur 
 
30 Swingsteesjun 25+ - Dansfeest bij Riche aan Zee, 
 20.00-02.00 uur
 
31 Jubileumconcert - ANBO koor “Voor Anker”
 bestaat 40 jaar. De Krocht, aanvang 14.30 uur

oktober

VVV Zandvoort: 7 dagen per week geopend!

Ladies Night bij 
Circus Zandvoort

Evenementenplatform 
in het leven geroepen

Zandvoorters bij Van Vessem & Le Patichou

Op 5 november 20.00 uur presenteert Circus Zandvoort op-
nieuw een Ladies Night. Een avond speciaal voor de dames 
om met vriendinnen uit te gaan, bij te kletsen, filmpje te 
pakken, nog meer bij te kletsen, hapje erbij en natuurlijk 
een drankje. Want anders is het feest niet compleet. En 
omdat het Ladies Night is, krijgen de dames na afloop ook 
nog een tasje vol verrassingen mee naar huis.

Zandvoort kent veel jaarlijks terugkerende evenementen, 
georganiseerd door Zandvoorters of organisatoren van 
buitenaf. Kleine en grote evenementen op het strand, in 
het centrum of op het circuit. Om deze evenementen beter 
op elkaar af te stemmen is het initiatief genomen om een 
evenementenplatform op te zetten in samenwerking met 
de VVV Zandvoort en de gemeente. 

Vorige week woensdag was een select groepje Zandvoor-
ters te gast bij de bakkerij van Van Vessem & Le Patichou 
in de Waarderpolder. Zij lieten zich in de bakkerij over van 
alles en nog wat informeren door directeur/eigenaar Jos 
Huijbregts van de bakkerij. Ze kregen niet alleen uitleg, ze 
mochten ook nog eens aan het proces deelnemen en uit-
eindelijk hun zelf gebakken brood mee naar huis nemen.

Tijdens deze Ladies Night 
draait Circus Zandvoort de 
voorpremière van ‘Mother 
and Child’, een ontroerende 
film over het maken van keu-
zes, missen van kansen en 
grijpen van mogelijkheden. 
Maar bovenal gaat het over 
de band tussen moeder en 
kind. Officieel gaat de film 
pas 11 november landelijk in 
première.

Synopsis
Drie vrouwen die onafhan-
kelijk van elkaar leven, blij-
ken met elkaar verbonden. 
Karen (Annette Bening) 
werd als meisje van veertien 
door haar moeder gedwon-
gen afstand te doen van 
haar baby. Wanneer er een 
nieuwe man in haar leven 
komt, durft de nu vijftigja-

Het evenementenplatform 
bekijkt en adviseert onder 
andere of de evenementen 
bij het imago van Zand-
voort passen, zoals in de 
Structuurvisie Parel aan 
Zee+ beschrijft en/of het 
een aanwinst is op het be-
staande evenementenaan-
bod.

Uit interviews met onder 
andere organisatoren van 
evenementen is gebleken 
dat er behoefte bestaat aan 
een professionele externe 
evenementenorganisatie, 
met als doel een betere 
spreiding van evenementen 
gedurende de seizoenen, 
meer samenhang te reali-
seren tussen de evenemen-
ten en de samenwerking te 
verbeteren tussen de evene-

Kijkje in de keuken van de bakker

rige Karen op zoek te gaan 
naar haar dochter die ze 
nooit is vergeten. De onaf-
hankelijke en carrièregeori-
enteerde Elizabeth (Naomi 
Watts) raakt zwanger van 
de man (Samuel L. Jackson) 
met wie ze een affaire heeft. 
Voor het eerst in haar leven 
wil ze weten wie haar moe-
der is, de vrouw die ze nooit 
heeft gekend. Lucy (Kerry 
Washington) kan geen kin-
deren krijgen en wil koste 
wat kost een kindje adopte-
ren om haar huwelijk te red-
den. Ingrediënten genoeg 
om zeker een zakdoek mee 
te nemen!
 
Kaarten (à € 12,50) zijn 
te koop aan de kassa van 
Circus Zandvoort of online 
via: www.circuszandvoort.nl.

menten, winkeliers en hore-
caondernemingen. 

De leden van het evenemen-
tenplatform bestaan uit de 
volgende ervaringsdeskun-
digen: Lana Lemmens, di-
recteur van VVV Zandvoort; 
Peter van Delft, voorzitter van 
de Stichting Marketing Zand-
voort; Gert van Kuijk, voorzit-
ter van OVZ; Ben Zon neveld, 
organisator van diverse 
evenementen in Zand voort; 
Nick Riet kerk van Koninklijke 
Horeca Ne derland, afde-
ling Zandvoort; René Paap, 
stichting Kunstcircus; Patty 
Wester kamp, Zandvoortse 
ondernemer; Henk Esselink 
namens de gemeente Zand-
voort en Hilly Jansen, be-
drijfscontactfunctionaris van 
de gemeente Zandvoort.

Sint komt weer in het land!

	 27-10-2010

Aan	alle	kinderen	in	Zandvoort,
	
Spanje	–	Op	14	november	aanstaande	hoop	ik	weer	met	
de	boot	in	Zandvoort	aan	te	komen.	Ook	dit	jaar	weer	op	
de	Rotonde.
Volgens	de	Pieten	komen	we	rond	12.00	uur	aan	op	het	
strand.	Mocht	je	niet	van	water	houden,	kom	dan	fijn	naar	
het	Raadhuis.	Daar	word	ik	door	de	burgemeester	ont-
vangen	om	12.45	uur.

Ook	ga	ik	dit	jaar	weer	naar	de	kinderen	kijken	die	meedoen	
met	het	Sinterklaas	Spektakel	in	de	Korver	Sporthal.	Van	de	
Hoofdpiet	moest	ik	zeggen	dat	de	kaartverkoop	start	op	1	
november	bij	Bruna	Balkenende	en	AnyTyme/De	Oude	Halt.

Kom	je	ook	naar	ons	toe?	De	Pieten	hebben	verklapt	dat	ze	
lekkere	pepernoten	hebben	gebakken.	En	ik	wil	jou	graag	
een	handje	geven.	Ik	hoop	je	te	zien.

Vriendelijke	groet	van,	
Sinterklaas

Ondanks dat de bakkerij van 
Van Vessem & Le Patichou in 
een industriegebied ligt, is 
het alles behalve een grote 
broodfabriek. “Wij hebben 
een iets grotere ambachte-
lijke bakkerij. Eigenlijk doen 
wij niets anders dan wat 
grote en kleine ambachte-
lijke bakkers al jaren doen. 
Behalve dat wij enorm bezig 
zijn met smaak en gezond-
heid”, legt Huijbregts uit. 

Het ‘normale’ assortiment 
dat de Nederlandse bak-
kers traditioneel verkopen, is 
voor de ‘kleinere’ bakkerijen 
geen haalbare kaart meer. 
De supermarkten kunnen 
meer, sneller en goedkoper 
wit- en bruinbrood en ge-
bak als de aloude moorkop 
en tompouce produceren. 

“Daar winnen wij het niet 
van, wel met brood- en ge-
bakspecialiteiten en die 
bakken wij de hele dag 
door, ook in Zandvoort. Wij 
zorgen ervoor dat onze bak-
kerij altijd natuurlijke in-
grediënten gebruikt”, zegt 
Huijbregts. Deze rondgang 
sluit dus naadloos aan bij 
de excursie die Huijbregts 
een tweetal weken geleden 
maakte met een aantal gas-
ten in de bus langs Noord-
Hollandse ecologische be-
drijven en boerderijen waar 
hij basisingrediënten van 
betrekt. Volgend jaar febru-
ari organiseert Van Vessem 
& Le Patichou opnieuw een 
rondgang door de bakkerij. 
Aanmelden kunt u zich nu al 
bij Niels, de chef van de win-
kel aan het Raadhuisplein. 

Programma intocht Sinterklaas op 14 november

12.00 Sinterklaas arriveert met de boot op het strand

12.45 Burgemeester ontvangt Sinterklaas op het Raadhuis 

12.55 Sinterklaas rijdt op Americo een rondje 
 door het dorp

14.15 Aanvang van het Sinterklaas Spektakel 
 in de Korver Sporthal (Deur open 14.05 uur)
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Café Oomstee

Zaterdag 23 oktober, aanvang 21:00 uur.
Geweldige Karaoke zoals je van Oomstee
gewend bent. Inschrijven hoeft niet, kom
gewoon langs en doe mee of... kijk en luister!

Agenda: Zaterdag 30 oktober:
Zandvoorts Kampioenschap Garnalen Pellen! 
Aanvang 18:00 u. Wie wordt de Garnalen Koning (in) van Zandvoort?
Vrijdag 5 november: Oomstee Jazz. Met Dennis Kivit Blues & Jazz! 

beleef ‘t mee...

MOTORRIJSCHOOL GOEDE

www.goede-rijschool.nl

• In Zandvoort opstappen.

• Spoedopleidingen.

• Ook bromfietsexamens.

023 5714420
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DORSMAN.NL OF 023-5714534

Inboedelverzekering
Snel en goed geregeld

‘Sporten is gezond!’
www.sportinzandvoort.nl

Wegens vakantie aangepaste openingstijden
Maandag 25 oktober gesloten
Dinsdag 26 t/m donderdag 28 oktober van 13.00 tot 18.00 uur geopend
Vrijdag 29 oktober 9.00 tot 18.00 uur geopend
Zaterdag 30 oktober 9.00 tot 17.00 uur geopend
Maandag 1 november gesloten

Grote Krocht 28  Zandvoort

Voorgerecht:
Pizza van Tonijn

Pappadums met een carpaccio van
  Yellow vin tonijn en wasabi mayonaise

12 Escargots
Wijngaardslakken uit de oven met

  kruidenboter.

Hoofdgerecht:
Dorade Royale

Op de huid gebakken dorade filet met
  dagverse groenten en puree.

Steak Béarnaise
Kogelbiefstuk met saus béarnaise,  

salade en frites.

Dessert
Crème brûlée

Haltestraat 26 - Zandvoort
Reserveren: 023 5712524 www.albatros-zandvoort.nl

Keuzemenu: € 29,50 p/p
Woensdag 20 oktober 

t/m vrijdag 29 oktober 2010:
De houtskoolgrill staat

bij de Albatros weer aan!
Sateetje van de grill: € 18,50

Verschillende Kaasfondues: € 18,50

Dagelijks wisselende daghappen: € 17,50

Het wildseizoen is op 15 oktober 
van start gegaan.

Bij ons op de menukaart :

Fazant:
Gebakken filet van fazant 

en een gekonfijt pootje
geserveerd met vossenbessensaus 

en zuurkool

Hazenpeper:
Bourgondisch stoofpotje van Hazenvlees

geserveerd met aardappelpuree

Hertenracks:
Gebakken Hertenracks geserveerd met 

een kastanjepuree en een saus van cèpes.
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Bezuinigingen staan eraan te komen
Erfpachtovereenkomst circuit: 

beide partijen zijn tevreden
Het is altijd weer een lange zit, de behandeling in twee termijnen van de programma’s per 
programma van de ontwerpbegroting. Vaak is het een uiterst technische aangelegenheid 
die echter voor de financiële experts van de fracties likkebaardend tegemoet wordt ge-
zien. Ook dit jaar is het weer een lijvig boekwerk, vol met gegevens, overzichten en cijfers 
dat 191 pagina’s bevat geworden. Ook Zandvoort zal de broekriem moeten aanhalen. Dat 
bleek wel na de integrale commissie Raadszaken/Planning & Control waarin de begroting 
voor 2011 werd behandeld. 

Circuit Park Zandvoort wil graag reageren op het artikel 
van twee weken geleden in de Zandvoortse Courant aan-
gaande de erfpachtovereenkomst met de gemeente. Zoals 
bekend is de raad niet bepaald ingenomen met het ak-
koord en wethouder Gert Toonen heeft de raad toen be-
loofd er in het college nog eens naar te kijken. Edwin Sib-
bel, Chief Financial Officer van Circuit Park Zandvoort wil 
het standpunt van het circuit verduidelijken. Hieronder 
zijn reactie.Wethouder Gert Toonen 

heeft tijdens die commis-
sievergadering herhaald 
dat hij de voorgestelde 
pittige verhoging van de 
Toeristenbelasting alleszins 
redelijk vindt. Ook vindt het 
college dat de tarieven voor 
parkeren omhoog moeten 
om de kortingen die het rijk 
via het Gemeentefonds gaat 
doorvoeren, zoveel mogelijk 
op te kunnen vangen. Al eer-
der meldde de Zandvoortse 
Courant het standpunt in-
zake de Toeristenbelasting 
na een bijeenkomst van ho-
tel- en pensionhouders, die 
op een enkeling na faliekant 
tegen zijn.

In de Programbegroting 
2011 schrijft het college: 
“We zijn gestart vanuit het 
algemene uitgangspunt de 
kwaliteit van het voorzie-
ningenniveau en de reële 
lastendruk voor burger en 
bedrijf in Zandvoort zoveel 
mogelijk te ontzien. Voor de 
jaren 2012-2014 resulteer-
de op basis van de stand 
Voorjaarsnota 2010 nog 
een meerjarig tekort waar-

“Zoals wellicht bekend be-
staat de erfpachtcanon uit 
twee componenten. Ten eer-
ste de (economische) waar-
de van de grond. Bepalend 
daarvoor is de ligging en 
bestemming, waarbij ook de 
combinatie van die twee een 
rol kan spelen, belangrijk. De 
(vierkante meter) prijs van de 
grond kan worden afgeleid 
van verkopen van vergelijk-
bare percelen al of niet met 
correcties. Ten tweede het 
over deze waarde te hanteren 
rendementspercentage. Voor 
erfpacht wordt uitgegaan 
van rendementen op staats-
leningen met een (kleine) 
opslag voor risico. De vast-
stelling van de canon in 1999  
is gebaseerd op een waarde 
van de grond tegen een voor 
dat moment geldend rende-
mentspercentage. Als gevolg 
van de tienjaarlijkse moge-
lijkheid tot herziening van de 
erfpachtcanon, hebben zowel 
de gemeente Zandvoort als 
Circuit Park Zandvoort een 

voor de in de Voorjaarsnota 
reeds opgenomen maatre-
gelen niet toereikend wa-
ren. Gegeven de opdracht 
van uw raad hebben wij, 
voor deze eerste stap, deze 
zomer verder gezocht naar 
besparingsmogelijkheden 
voor de korte termijn, liefst 
met een doorwerking na 
2011 en met zo beperkt mo-
gelijk negatieve effecten op 
het voorzieningenniveau. 
Verder hebben wij gezocht 
naar aanvullende beleids-
maatregelen passend in de 
context van het coalitieak-
koord, die geen voorschot 
zijn op het nieuwe raads-
programma maar wel bij-
dragen aan de benodigde 
extra budgettaire ruimte 
om straks ook nieuwe rijks-
bezuinigingen op te kunnen 
vangen. Dit heeft geleid tot 
het volgende. Gelet op de 
recente voortgang en opi-
nievorming binnen uw raad 
inzake het parkeerdossier en 
passend in de context van 
het coalitieakkoord menen 
wij dat het nu verantwoord 
is om de tariefverhoging 
parkeren per 2011 op te 

taxateur opdracht gegeven 
zowel de waarde van de grond 
opnieuw te bepalen, alsme-
de het rendementspercen-
tage opnieuw te berekenen. 
Hoewel beide taxateurs voor 
zowel de grondwaarde als de 
te hanteren rendementsper-
centage op verschillende ni-
veaus uitkwamen, zijn zij na 
goed overleg tot een voor zo-
wel de gemeente Zandvoort 
als het circuit acceptabele 
erfpachtcanon uitgekomen. 
De grondwaarde werd vast-
gesteld op 5,45 miljoen euro.”

“Ook het rendementspercen-
tage is vastgesteld. Als refe-
rentie werd verwezen naar 
het percentage voor grond 
onder recreatiewoningen 
op Terschelling, dat recente-
lijk is bepaald op 4,75%. De 
deskundigen zijn het er over 
eens dat dit minder risicovol 
is dan het circuit. Na nieuw 
overleg tussen gemeente 
en circuit wordt uiteindelijk 
overeenstemming bereikt 

nemen welke onze bud-
gettaire problematiek op 
termijn behoorlijk verlicht. 
Tevens vinden wij het ver-
dedigbaar om per 2011 de 
toeristenbelasting, als on-
derdeel van het Deltaplan 
Toerisme, in één stap flink te 
verhogen voor de komende 
vierjaarsperiode. Het doel 
van het Deltaplan Toerisme 
is om het verblijfstoeris-
me een impuls te geven, 
hierbij wordt gedacht aan 
deelname aan grote (inter)
nationale promotiecam-
pagnes waarbij verblijven 
in Zandvoort centraal staat 
en mede door de VVV en het 
bedrijfsleven worden gefi-
nancierd.” 

Wel verwacht het college, 
ondanks deze verhogin-
gen een tekort vanaf 2012. 
De vooruitzichten zijn dus 
niet bepaald rooskleurig, er 
zal waarschijnlijk drastisch 
bezuinigd moeten worden. 
De behandeling van de 
Programbegroting en de be-
lastingvoorstellen in de raad, 
komt op 9 en 10 november 
aanstaande aan de orde.

over een rendementspercen-
tage van 5%.”

Zoals uit bovenstaande blijkt 
is de grond niet in waarde 
gedaald, maar gestegen, na-
melijk van 4,1 miljoen euro in 
1999 naar 5,45 miljoen euro 
in 2010. Tussen de gemeente 
Zandvoort en Circuit Park 
Zandvoort bestaat ten aan-
zien van de ondergrond van 
het circuit een erfpachtover-
eenkomst, waarin onder an-
dere is vastgelegd, dat eens 
per 10 jaar de erfpachtca-
non kan worden herzien. In 
dit geval heeft de gemeente 
daar gebruik van gemaakt. De 
afgelopen periode van 10 jaar 
is de canon door indexeringen 
fors gestegen, wat gezien de 
huidige economische situatie 
en onzekere tijd zeer onwen-
selijk is. Inden de gemeente 
niet de eerste stap tot herzie-
ning had genomen, dan was 
dit zeker door het circuit ge-
daan. Overigens zijn wij van 
mening dat er een zeer rede-
lijk compromis is gevonden, 
waarbij zowel de gemeente 
als het circuit water bij de 
wijn heeft gedaan met be-
trekking tot de vaststelling 
van de grondwaarde en de 
gemeente met een rende-
mentspercentage van 5% 
ten opzichte van een huidig 
rendementspercentage van 
3,03% zeer tevreden kan zijn”, 
aldus de verklaring van Sibbel. 

Zandvoortse rommelmarkten 
opnieuw in De Krocht 

In De Krocht worden de komende maanden weer 3 rom-
melmarkten georganisserd. De eerste markt staat ge-
pland voor zondag 12 december en zal een rommelmarkt 
in kerstsfeer zijn.

Op deze kerstrommelmarkt 
zullen particulieren voor-
namelijk kerstartikelen en 
kerstkadootjes aanbieden. 
De tweede markt van dit 
seizoen zal plaatsvinden op 
zondag 20 februari 2011 en 

de derde en laatste op 15 mei 
2011. De markten zijn alle-
drie van 10.00 tot 16.00 uur.

Zoals gebruikelijk zullen er 
voor deze markten weer 
Goede Doelen worden uit-

genodigd zoals Het Rode 
Kruis en de hulporganisatie 
Kandy Schools Sri Lanka uit 
Heemstede.

Mocht u voor een of meer-
dere van bovenstaande 
markten een tafel willen 
reserveren, dan zijn er in-
schrijfformulieren verkrijg-
baar aan de bar van De 
Krocht. De kosten per tafel 
bedragen € 10.

Zoekplaatje
De foto van deze week 
is een familiefoto van 
een vermoedelijk Zand-
voorts echtpaar met 
zoon en dochter. We 
zouden graag willen we-
ten wie het zijn. Reactie 
kunt u kwijt per mail op 
zoekplaatje@oudzand-
voort.nl of bij Cor Draijer 
op 06-3614 9717 (graag 
pas bellen na 19.00 uur)

door Cor Draijer

bld05093

Politiek verslag Commissie Raadszaken en Planning&Control, 
d.d. 12+13 oktober
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ZANDKORRELS

ZANDKORRELS INVULBON
Met ZandvoortPas korting op een zandkorrel

Particuliere zandkorrel €7,50
Met ZandvoortPas €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 zandkorrel €12,50 (excl.BTW)
Met ZandvoortPas €10,-
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, Kleine Krocht 2
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 verkeerde of onjuiste inhoud 
van Zandkorrels. Zet- en typefouten voorbehouden. 

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

Bloeiende violen
Najaars- en winterbeplanting
Gevulde potten en manden

Van Stolbergweg 1 - Tel. 57 170 93 - Dinsdags gesloten

Behang- en schildersbedrijf 
Arnold Nijkamp 
Tel/Fax 571 31 72 

Mobiel 06-54 264 259 
Voor al uw behang-, wit- en 
schilderswerkzaamheden 

www.arnoldnijkamp.nl 
.........................................................

Autobedrijf Trade Ard. 
Lid BOVAG en NAP. 

Max Planckstraat 44, 
tel. 5730519 / 
06-53498304 

www.trade-ard.nl
.........................................................
Uw auto kopen of verkopen 

via een professional !!! 
Kijk voor meer informatie 

en ons aanbod op 
www.autoverkoper.nu 

of bel Patrick van Kessel 
06-55383624

.........................................................
L. Paap medische 

hulpmiddelen.
o.a. BRACES, 

VERBANDPANTOFFELS, 
DECUBITUS PREVENTIE.
Bel voor een afspraak bij 

u thuis: 06-51815360.
Inloopspreekuur: maandag 
9.00- 12.30 Flemingsstraat 

55 (Pluspunt)
.........................................................

Het Pakhuis, 
een kring  loopwinkel 

waar van alles te koop is! 
Van serviezen en

 glaswerk tot meubels 
en van kleding tot boeken. 

De winkel is geopend 
op don-vrij-zat 10-17 uur. 

Info: 06 - 53693409
Noorderduinweg 48,  
(Corodex) Zandvoort.

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

kamers voor studenten 
of jongelui. Vraag naar 

het speciale tarief. Hotel 
XL, tel. 06-53344660

Te koop gevraagd
garage op de Schelp

tel.nr. 0615275204
.........................................................
Verdraag elkaar en vergeef 
elkaar als iemand een an-
der iets te verwijten heeft; 
zoals de Heer u vergeven 
heeft, moet u elkaar ver-

geven. -- Kolossenzen 3:13
.........................................................

Nieuwe cursus 
Inzoomen op Van Gogh, 

Picasso en Dalí
door drs. Liselot de Jong 

11, 18, 25 novem-
ber in Zandvoort 

06-48443623
www.kunstinvorm.nl

.........................................................
Op zoek naar een 

garnalennet (kro)?
Voor u een goedgebouwd 

fijngemaasd garnalen-
net met een breedte van 
1.65 m. Ook een breedte 
van 1.85 m. is mogelijk. 

Prijs v.a. €125.-. 
Tel. 023-5716520

.........................................................
Appartement te huur
in Zandvoort, inclusief 

G/W/E: € 675,- per maand,
 1 maand borg, geen 

huisdieren. Bel voor in-
formatie of bezichtiging 
Bob Kluft 06-29527140.

.........................................................
Schoonheidssalon Chez Ans

Weleda-behandeling 
Ter kennismaking gratis 

tasje met producten.
 Tel. 5713196. Flemingstraat 

52, Zandvoort
.........................................................

Voor een goede 
voetbehandeling naar: 

Pedicure Carla. Pro-voet lid 
Meer dan 10 jaar ervaring. 

06-46098919 
www.massagebijrosa.nl

VAN AACKEN 
GLASZETTERSBEDRIJF 
levering en plaatsing alle glassoorten.

NU OOK:
vernieuwen kozijnen & schilderwerk.

vrijblijvende offerte!
023-5720480 / 06-41374921
e-mail: aacken@kpnmail.nl

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

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

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

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

Bewegen in Zandvoort

www.sportinzandvoort.nl

APK KEURING
Alle merken vanaf € 29,-

vraag naar de voorwaarden

Bij grote beurt gratis!
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Schilder je (ver) beeld(ing) Krim Kamerkoor  
bij Classic Concerts

Cosmetische behandelingen in De Salon

Bibliotheek Duinrand vestiging Zandvoort organiseerde 
tijdens de Kinderboekenweek leuke activiteiten. Het the-
ma van dit jaar was ‘De grote tekententoonstelling’. Zo 
was er op 13 oktober een schilderworkshop. Achttien kin-
deren stonden te trappelen van ongeduld om mee te doen. 
Vanwege ruimtegebrek was er zelfs een wachtlijst! 

Komende zondag is het beroemde Krim Kamerkoor te gast 
bij het Kerkpleinconcert van de stichting Classic Concerts. 
Het koor maakt een toer van twee weken door Europa en 
het is de Zandvoortse stichting gelukt om ze vast te leggen.

Sinds ruim anderhalf jaar heeft de 28-jarige Zandvoortse 
Laura Bluijs haar eigen beautysalon in de Bilderdijkstraat. 
Ongeveer een keer in de zes weken voert cosmetisch arts 
Jani van Loghem hier behandelingen uit. Hij verlaat hier-
voor even zijn eigen kliniek in Amsterdam. Een unicum, 
Van Loghem is de enige cosmetisch arts werkzaam in 
Zandvoort. Tijd voor een eerste kennismaking.

tekst en foto Nel Kerkman

De twee beeldende kun-
stenaars Steven Manen 
en Marie Louise Hebly van 

Het Krim Kamerkoor komt 
met een totaal vernieuwd 
programma naar ons land 
in het kader van de door de 
Heemskerkse dirigent Chris 
Jobse, tezamen met zijn 
Oekraïense collega, opgezet-
te uitwisselingsprogramma 
Nederland-Krim-Nederland. 
Het repertoire dat het koor 
ten gehore zal brengen be-
staat uit Russisch-orthodoxe 
kerkmuziek en Russische- en 
Oekraïense volksmuziek. Het 
is muziek die recht uit het 
hart komt en recht in het hart 
binnenkomt. Het koor bestaat 
uit 20 jonge mensen die met 
volle passie en overgave deze 
muziek ten gehore brengen. 
De dirigent Igor Mykhaylevsky 
weet elke keer weer betove-
rend mooie muziek te maken.

Nederland- 
Krim-Nederland
Het programma Nederland-

door Stephanie Vork

“Ik ben gevonden door Laura, 
via de website van de Ne-
derlandse Vereniging van 
Cosmetische Geneeskunde”, 
vertelt Van Loghem, “Laura 
belde mij op en het was een 
heel gezellig telefoongesprek, 
er was een klik. Wij hebben 
dezelfde soort filosofie over 

workshop Centrum Haarlem 
waren aanwezig om de kin-
deren de kneepjes van het 
schilderen uit te leggen. Ze 
geven met nog andere docen-

Krim-Nederland is op initi-
atief van de Nederlandse 
dirigent Chris Jobse en 
zijn Oekraïense collega 
Igor Mykhaylevsky in 2003 
ontstaan. Het koor zette 
haar eerste stappen op 
Nederlandse bodem als 
deelnemer aan de inter-
nationale korencompetitie 
'Tonen2002' in Monster, 
waar het in een deelnemers-
veld van 40 koren, een glans-
rijke eerste plaats behaalde. 
Igor Mykhaylevsky en Chris 
Jobse hebben gezamenlijk 
een programma opgezet 
om een kindertehuis in 
Simferopol te helpen. 

Het concert in de Pro tes-
tantse kerk begint om 15.00 
uur (de kerk gaat om 14.30 
uur open) en is gratis toe-
gankelijk, na afloop is er de 
bekende open schaalcol-
lecte. 

cosmetische geneeskunde, 
namelijk dat het natuurlijk 
moet blijven lijken, niet op-
gespoten.” Jani wil mensen 
helpen om er goed en gezond 
uit te zien. Hoe ouder je wordt, 
hoe meer je ziet van rimpels 
en verzakking. Naast de botox 
en tijdelijke vulmiddelen die 
de cosmetisch arts in De Salon 
gebruikt voor behandelingen, 

ten van maandag tot en met 
zaterdag creatieve cursus-
sen op maat en workshops 
voor verjaardagspartijtjes in 
de Nassaulaan te Haarlem. 
Voor het komende wintersei-
zoen wordt daar een nieuw 
kunstaanbod ‘wereldbeeld in 
kunst’ aangeboden voor kin-
deren van 8 tot 12 jaar. 

Zelfportret
Op de tafels in de tentoon-
stellingsruimte van de bi-
bliotheek staan spiegels, de 
vloer is afgeplakt met plastic 
en de kinderen krijgen plas-
tic schorten aangeboden. 
“Knoeien mag maar liever 
niet op je kleding of op de 
vloer”, legt Stefan lachend uit. 
De bedoeling van de spiegels 
wordt al snel duidelijk: het 
schilderij moet een zelfpor-
tret worden. Dat is best moei-
lijk maar onder deskundige 

kan de consument nu ook ge-
bruik maken van het Obagi 
Nu-Derm systeem. “Deze be-
handeling bestaat uit allerlei 
crèmes. Het is een medische 
behandeling, te krijgen op 
recept. Het mooie is dat een 
deel vergoed wordt door de 
verzekering”, vertelt Laura, 
die momenteel ook aan deze 
crèmes zit, om zelf te onder-
vinden wat zij haar klanten 
aanbiedt.”

Obagi 
Drs. Jani van Loghem is één van 
de eerste artsen in Nederland 
die met Obagi werkzaam 
is. “Het Obagi Medical Nu-
Derm systeem verbetert de 
huid doordat het in de le-
vende huidlaag doordringt. 
Ideaal voor pigmentvlekken, 
een doffe huid, fijne lijntjes 
en huidverjonging”, aldus 
Van Loghem. Door de behan-
deling transformeert de huid, 
waarbij een lichte droogheid 
en schilfering ontstaat in de 
eerste fase. Uiteindelijk, na 18 
tot 24 weken, als de transfor-
matie is bereikt moet de huid 
weer een jeugdige glans, ste-
vigheid en veerkracht krijgen. 

De door de kinderen gemaakte zelfportretten Krim kamerkoor tijdens een optreden in 2009

Cosmetisch arts Jani van Loghem, Laura Bluijs  
en assistente Dee van der Meulen

begeleiding wordt de op-
dracht stap voor stap op het 
doekje gezet. “Kijk goed naar 
de vorm van je gezicht, heb je 
lang of kort haar en als je een 
bril op je neus hebt, schilder 
die dan ook!” Langzaam aan 
komen er zowaar goed ge-
lijkende kunstwerkjes naar 
voren. De kinderen zijn zeer 
geconcentreerd om zo goed 
mogelijk hun gezicht te ver-
beelden, de tweeënhalf uur 
durende schilderles vliegt 
voorbij. 

Het was een geslaagde mid-
dag met als sluitstuk een leuk 
eindproduct dat vol trots mee 
naar huis werd genomen. 
Volgend jaar kunnen er beter 
twee dan één workshop aan-
geboden worden. De animo 
voor deze kunstactiviteiten is 
beslist voldoende aanwezig 
bij de Zandvoortse jeugd.

“Het unieke aan dit systeem 
is dat de resultaten goed 
zijn voor elke huidkleur en 
elk huidtype. Dat is de reden 
waarom het systeem mij zo 
aanspreekt”, zegt de cosme-
tisch arts. 

Gratis consult
Heb je vragen over botox, fil-
lers of het Obagi Nu-Derm 
systeem? Dan kan je in De 
Salon terecht voor een geheel 
gratis en vrijblijvend consult. 
Op maandag 6 december zal 
Van Loghem weer aanwezig 
zijn in De Salon. Er zijn nog 
een paar gaatjes in de volle 
agenda van deze cosmetisch 
arts, die vaak tot 22.00 uur 
doorgaat met behandelen in 
Zandvoort. Schroom niet en 
maak via Laura een afspraak 
voor een behandeling of con-
sult (Laura 06-43049362). 

Prijzen behandelingen 
drs. Jani van Loghem
Botox: vanaf € 125 voor een 
halve regio en vanaf € 200 
voor een hele regio (bijv. ogen, 
voorhoofd); Fillers: vanaf  
€ 350; Obagi Nu-Derm sy-
steem: vanaf € 450.

De Babbelwagen
presenteert:

Op weg van Haarlem
naar Zandvoort

door Ton Drommel

18 december 2010
Aanvang 20.00 uur

Hotel Faber (Kostverlorenstraat 15)
----------------------------------------------------

Voor meer info of reserveren:
Marcel Meijer: 06-13837000

of info@babbelwagen.nl



Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week 

Wist u dat wij de 
nieuwe Kerstcollectie

al binnen hebben?
www.de-bode.nl

Pashouders 5% korting

TEGOEDBON 
VOOR 1 GRATIS 

ZANDKORREL

Bestel nu de ZandvoortPas 2010

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 vanaf 1 januari 2010 tot en  
met 31 december 2010.

Uw op naam gestelde ZandvoortPas 
wordt, tezamen met een welkomstkado, 
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.

DE ORIGINELE SLEUTEL LEIDSE
BOERENLEIDSE 30+

** VEEL SMAAK, LEKKER MAGER 
500 GRAM: € 6,95 

Medina Woninginrichters 

www.medina-woninginrichting.nl

023-531 78 40 
Haltestraat 56
2042 LP Zandvoort

Aanbieding voor de maand oktober: Lamel parket - kleuren eiken 
naturel en eiken wit geolied - prijs v.a. € 38,95 per vierkante meter.

(Vouw)gordijnen	 Tapijt
Vitrages	 Vinyl
Luxaflex	 Laminaat
Zonwering	 Parket

 Hele maand oktober voor Pashouders:

Het wildseizoen begint weer
Hazenbouten, Heel kilo € 9,95

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

Voor Pashouders:
10% korting op alle ritten
(behalve actieritten)
023-8885588

Voor persoonlijk advies en begeleiding in relaties 
(partners en ouder/kind). 

Praktisch, kortdurend en doeltreffend.
Eerste consult 15% korting 

Ab van der Neut - psycholoog NIP
 06 31393790 • info@abvanderneut.nl 

Mental Coach
Ab van der Neut



Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week 

Algemeen:
Autobedrijf Zandvoort - K. Onnesstraat 
Taxicentrale Fred Spronk - 023-8885588
Psychologiepraktijk Ab van der Neut - 
06-31393790

Winkeliers: 
Bruna Balkenende - Grote Krocht
Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht
Kaashuis Tromp - Grote Krocht
Slagerij Horneman - Grote Krocht
Slagerij Vreeburg - Haltestraat

Verzorging en vrije tijd: 
Foto Menno Gorter - Grote Krocht
Massage bij Rosa - www.massagebijrosa.nl
Plony’s Haarwinkel - Kosterstraat
Toerkoop Reisbureau - Grote Krocht

Mode en trends: 
Belli E Ribelli Kinderkleding - Haltestraat
Bibi for Shoes - Kerkstraat
Blitzkickers - Haltestraat 61A
Graveer een keer - 023-888 77 58
Sea Optiek - Haltestraat
Walk of Fame - Bakkerstraat 2A

Wonen en onderhoud:  
Avenue Living & Giving - Kerkstraat
De Bode woonaccessoires - Kerkstraat
Koene Cleaning Service - 06-1432444
Medina woninginrichters - Haltestraat 
Marlène Sjerps Internet - 06-18868837
Versteege’s IJzerhandel - Pakveldstraat
Rep-it - 023-5719666 / 06-44696001

Horeca: 
Harocamo - Kerkstraat
Mollie & Co Restaurant - Verlengde Haltestraat
Open Golf Zandvoort - Duintjesveldweg 
Zaras, Café Restaurant - Haltestraat

Lijst van deelnemende bedrijven 
(in alfabetische volgorde) 

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

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

Ondernemers opgelet:
Meedoen aan de ZandvoortPas 
vergroot uw vaste klantenkring

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

	 Enkele	voordelen	voor	u	op	een	rijtje:
•		 Ruim	1000	huishoudens	zijn	in	het	bezit	van	een	zandvoortpas
•		 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.zandvoortsecourant.nl/zandvoortpas
•		 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…)
•		 Ter	ondersteuning	zijn	gratis	toonbankstandaards	en/of	raamschildjes	verkrijgbaar,		
	 waarop	u	zelf	uw		ZandvoortPas	aanbiedingen	kenbaar	kunt	maken
•		 Vraag	naar	de	zeer	voordelige	tarieven	en	de	uitgebreide	mogelijkheden	

Plony’s
Haarwinkel

Kabel-internet/adsl installateur
helpt bij alle
PC-PROBLEMEN.
Advies en aanleg (draadloos) netwerk.
Ook avonden/weekend.
Rep-it, totaalservice voor
computergebruikers.
023-5719666 of 06-44696001.
Met garantie en KvK.

Startaanbieding:
Pashouders 25% korting

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

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

ZandvoortPas houders 10% korting

Kom kijken !!
Dé Herenmode zaak 
voor al uw kleding.

    Walk of Fame

Bakkerstraat 2A, Zandvoort - 023-5735902
Geopend van dinsdag t/m zondag 

www.walkoffameshirts.nl
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De Kerkstraat is een van de meest belangrijke toeristische straten van Zandvoort, 

dat staat buiten kijf. Niet veel Zandvoorters weten dat die straat al ruim 3,5 eeu-

wen die functie heeft. In onderstaand artikel uit de Zandvoortse Courant van 7 no-

De	Kerkstraat	door	de	eeuwen	heen

Kerkstraat:	reeds	drie	eeuwen	geleden	
een	centrum	van	vreemdelingenverkeer

&Heden		Verleden

De Kerkstraat in 1905 | Foto: GOZ, bld01200

De Kerkstraat omstreeks 1960 | Foto: www.zandvoortvroeger.nl

De oude dorpjes zijn eeu-
wen geleden niet volgens 
een vast omlijnd straten-
plan gebouwd. Van Bouw en 
Woningtoezicht was voor-
lopig nog lang geen sprake, 
met een rooilijn hoefde nie-
mand rekening te houden. 
Een ieder bouwde een wo-
ning, al naar gelang daar be-
hoefte aan ontstond, daar, 
waar hij dat zelf wilde en 
op de manier, die hem zelf 

geschikt toescheen. Als de 
bouwer rekening hield met 
andermans rechten (bijv. 
het recht van waterlozing), 
had niemand verder met de 
bouw iets te maken.

Wel werden uiteraard in 
het dorp zelf de nieuwe 
woningen dicht bij de ou-
dere gebouwd, maar toch 
zó, dat stukken grond, er-
ven, waarop allerlei klein-
vee rondscharrelde, ze van 
elkaar scheidden. Zo breidde 
zich het dorpscentrum lang-
zaam en geleidelijk aan uit, 
vooruit rond de Kerk en de 

Kerkstraat, die men beide 
in elk dorp kan aantreffen. 
Dat men hier bij het woord 
„straat” niet moet denken 
aan de tegenwoordige, 
rechte en geplaveide stra-
ten, is voor ieder duidelijk.

Van deze ongebonden, 
maar schilderachtige wijze 
van bouwen kan men zelfs 
nu nog de sporen terug-
vinden in het oudste deel 

van Zandvoort, vooral in de 
buurt rond en ten Zuiden 
van de Kerkstraat. In de 
oude Transportboeken van 
Zandvoort, waarin de ver-
koop van huizen e.d. werd 
geregistreerd, beginnende 
in het jaar 1590 en nog aan-
wezig in het Rijksarchief te 
Haarlem, vond ik in het 
eerste deel, dat tot 1612 
loopt, slechts 3 straten ver-
meld, n.l. de Kerckstraet, 
de Noertstraet en de 
Suijtstraet. Meestal wordt 
echter in het geheel niet 
over een straat gesproken, 
de aanduiding: „het huis 

van die en die, staande naast 
het huis van die en die", was 
blijkbaar duidelijk genoeg.

De eerste keer, dat er spra-
ke is van de Kerkstraat, is 
15 December 1590, datum 
waarop Ghijsbert Dircksz., 
ten overstaan van Schout 
en Schepenen, aan Cornclis 
Arijensz Kijver een huis en 
erf verkoopt, gelegen „bij de 
Kerckstraet" en wel „bij de 
Kerck". Daar de tegenwoor-
dige Ned. Herv. Kerk (thans 
Protestantse kerk, red.), al-
thans de toren daarvan, vol-
gens een half onleesbaar 
opschrift boven de ingang 
in de toren van 1618 dateert, 
moet de in 1590 vermelde 
Kerk dus een voorgangster 
daarvan zijn, waarschijn-
lijk nog daterend uit de tijd 
vóór de Reformatie. Als één 
der oudste bewoners van de 
Kerkstraat met een familie-
naam, die wij tot dusverre 
kunnen aanwijzen, kan gel-
den de op 21 Mei 1611 ge-
noemde Cornelis Dircxssc Bol.

Op 1 Juni 1631 geven de 
Schout (Heijndrick Aerentsse 
van der Mij., de vader van 
de latere schout Adriaen 
Heijndricksz. van der Mij) 
en de Schepenen te kennen, 
dat Claes Janss, aan Cornelis 
Garbrantsz Borst, brouwer in 
„De Passer" te Haarlem, een 
huis met erf en stallingen 
heeft verkocht, gelegen in 
de Kerkstraat te Zand voort, 
voor 1350 gulden contant. 

De stallingen doen al ver-
moeden, dat het hier een 
herberg (in de ouderwetse 
zin van het woord, tegen-
woordig zouden wij zeg-
gen: hotel) betrof en inder-
daad blijkt dat duidelijk uit 
een acte van 1 Juni 1646. Op 
die datum verkocht n.l. de-
zelfde Cornelis Garbrantsz 
Borst aan Cornelis Cornelisz 
Duijnmaijer een huis met 
erf en stalling, „sijnde de 
herberge, daer den haes 
uuijthangt, staende inde 
Kerkstraet", voor 2700 gul-
den in vijf jaarlijkse ter-
mijnen. Deze herberg in 
de Kerkstraat had dus een 
uithangbord, waarop een 
haas stond afgebeeld (men 
zou hier in Zandvoort eerder 
een konijn verwachten!). 
Dat de koopsom na slechts 
15 jaar kon worden verdub-
beld, bewijst wel, dat de 
eigenaar Borst (overigens 
een niet-Zandvoorter) de 
herberg aanzienlijk had uit-
gebreid en dat de zaken uit-
stekend gingen. Toch stond 
er reeds lang vóór 1631 in de 
Kerkstraat nog een herberg, 
die bovendien, blijkens de 
koopsom, aanzienlijk gro-
ter moet zijn geweest. Deze 
concurrerende zaak werd. 
eveneens in Juni 1631, enkele 
dagen later, verkocht door de 
Erven van Willem Gerritsz. 
Lapper aan de schout 
Heijndrick" Arentsse van 
der  Mij, voor 2250 gulden 
(elke gulden bedragende 40 
Groten Vlaams, een bepaal-

vember 1952 geeft ene dr. G.A. Bos inzicht over hoe de toeristische functie is ontstaan. 

Hij heeft schitterende zinsneden uit zeer oude geschriften letterlijk op papier gezet. 

Lees en geniet!

de muntsoort), te betalen 
in acht jaarlijkse termijnen. 
De herberg in kwestie werd 
als volgt omschreven: .„een 
schoonhuijs, wel versien met 
verscheijde camers ende stal-
len, met sijn erve ende werve, 
staende ende leggende op 
de hoeck van de Kerckstraet, 
daer het Claverbladt uuijt-
hangt, sijnde een vermaerde 
oude herberch.” De koper 
kreeg, behalve nog 2 andere 
erven, ook „alle de taeffels 
ende bancken", m.a.w. een 
deel van de inventaris.

Over ditzelfde hotel „het 
Claverbladt" lezen we dan in 
een acte van 18 Mei 1641, dat 
de schout Heinderiek Arcntss 
van der Mij de helft van dit 
bezit verkoopt, voor 1400 
gulden contant, aan Cornelis 
Franss. van der Wijd, brouwer 
in de „Fortuijn” te Haarlem.

In de concurrentiestrijd met 
het hotel „Den Haes'' is ook 
„het Claverbladt" dus uitge-

breid of verfraaid, want 
de waarde is in 10 jaar 
van 2250 tot 2800 gulden 
toegenomen, maar tevens 
blijkt dat de eigenaar van 
laatstgenoemd hotel de 
concurrentie moeilijk kan 
volhouden en de helft 
moet verkopen. De nuch-
tere verkoopacten zeggen, 
bij nadere bestudering, 
nog veel meer: de beide 
gezamenlijke bezitters, de 
Zandvoortse schout en de 
Haarlemse brouwer geven 
't tenslotte op en verkopen 
ieder de hun toekomende 
helft van „het Claverbladt" 
op 1 September 1644 aan 
Johan van Berestijn, secre-
taris van Kennemerland 
en Brederode, eveneens 
brouwer in de „Fortuijn" 
te 'Haarlem. De koopsom 
van de helft bedroeg 1332 
Carolus guldens. Dit hotel 
was thans dus geheel in 
„vreemde" handen geraakt.

Dr. G.A. Bos
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                          Rob van Zoelen

Zijn passie voor zijn werk is overduidelijk, maar hoe staat 
het met zijn hobby's? Al op 15-jarige leeftijd speelde Rob 
als organist in de Agatha Kerk en kreeg hij les van de be-
roemde kerkmusicus Aat Broersen. "Ik mocht bijvoorbeeld 
tijdens de 'melkboermis', zondags om 08.45 uur, en zowel 
zomers als tijdens de kerstvieringen achter het orgel zit-
ten." Een technische verhandeling over het verschil tus-
sen dit orgel en het Knipscheerorgel volgt, maar meer dan 
dat dit met 'voorprogrammeren' te maken heeft, heeft uw 
interviewster niet onthouden. In 1995 richtte zijn vriend 
Huub Emmen, samen met Gert Toonen, Henk van Leeuwen 

en Wim Koning de stichting Zandvoortse Bridge 
Activiteiten op, met het doel 'het organi-

seren en bevorderen van bridgeac-
tiviteiten', resulterend in de nog 

steeds jaarlijks plaatsvindende 
Strandbridgedrive. Rob hield 

zich op een gegeven moment 
vooral bezig met het uitzoe-
ken/uitvinden van compu-
terprogramma's, die het 
organiseren van een bridge-
drive voor op het hoogte-
punt maar liefst 432 paren 

(!) wat makkelijker maakten. 
Op sportief gebied is hij lid van, 

zoals hij het verwoordt, "een uit-
zonderlijke vriendengroep", na-

melijk de golfclub van café Bluys in 
de Buureweg. “Al vanaf 1992 spelen wij 

met gemiddeld 12-14 leden gedurende een 
week in het buitenland. Na het zo jong overlij-

den van zowel Huub Emmen als Mark v.d. Meij houden wij 
sindsdien op de eerste dag op de eerste hole een minuut 
stilte ter nagedachtenis aan deze mannen. Ieder jaar wordt 
op 2 juni op Spaarnwoude het Bluys Memorial op de A en 
B holes gespeeld", aldus Van Zoelen.

Hoewel hij altijd tijd tekort komt, oefent 'Van Z', zoals zijn 
bijnaam luidt, nog andere hobby's uit, zoals koken, mu-
ziek en lezen (heel breed, zowel vakliteratuur als boeken 
over taal). Hoewel zijn familie inmiddels allemaal naar 
Groningen is verhuisd, heeft hij geen enkele behoefte om 
Zandvoort te verlaten. "Onlangs heb ik nog de reünie van de 
Mariaschool bezocht, die in één van de unieke strandtenten 
die Zandvoort bezit werd gehouden." Wij wensen hem nog 
heel veel plezierige jaren in ons gezellige dorp toe!

Dorpsgenoten

Rob bezocht kort de Karel Doormanschool alvorens naar de 
Mariaschool te gaan. In 1969 veranderde de situ-
atie drastisch. "Mijn ouders gingen scheiden 
en mijn moeder, die in Canada een broer, 
mijn heeroom, had wonen, besloot met 
mij en mijn broertje daar naar toe te 
verhuizen. Helaas was dit van korte 
duur want in maart 1970 kwamen 
wij al weer terug en betrokken 
een flat in de Keesomstraat", 
herinnert hij zich. 

Zijn middelbare schooltijd 
rondde hij, als goed katho-
lieke jongen, af op het Sancta 
Maria, afdeling VWO, waarna hij 
naar Leiden vertrok voor een stu-
die rechten. "Dit heb ik echter niet 
afgemaakt, omdat ik in 1981 met de 
recruitment-wereld in aanraking kwam, 
onder andere met de uitstekende leermees-
ter Cor Holtrop, de vader van Mark en toentertijd 
behorend tot de top op dit vakgebied, waarvan ik veel geleerd 
heb. In 1995 heb ik mijn eigen vlag gehesen met Van Zoelen's 
Recruitment College (www.recruitmentcollege.com). Ik kan 
hiermee allerlei mensen en organisaties terzijde staan bij 
alle facetten van het leukste wat er is: het werven en selec-
teren van mensen met net dat beetje meer. Het is tevens een 
doorgeefluik voor mijn kennis en ervaring omdat ik vind dat 
er, als het om vaktechniek in werving & selectie gaat, nog 
het nodige te verbeteren valt. Daaraan kan ik bijdragen via 
persoonlijke coaching, het geven van workshops, onder an-
dere Solliciteren zonder hoofdpijn en het doormeten en aan-
scherpen van wervingsprocedures en –strategieën. Mensen 
zijn namelijk het belangrijkste in iedere organisatie en ik 
geniet als ik zie dat mensen binnen een organisatie floreren 
en plezier hebben in hun werk!", zegt hij.

Rob van Zoelen

door Erna Meijer

Volgens de officiële regels is de dorpsgenoot van deze 
week geen echte Zandvoorter, want hij is in 1958 in Baarn 
geboren. Zijn ouders kwamen oorspronkelijk uit Amster-
dam en zowel vader als moeder brachten hun vakanties in 
hun jeugd al vaak in ons dorp door. Het was daarom niet 
verwonderlijk dat het gezin, uitgebreid met twee oudere 
zusjes en een jongere broer, in 1962 voor het wonen in 
Zandvoort koos. 

•	Centrale	balie	Gemeente	Zandvoort
•	Bruna	Balkenende	(Grote	Krocht)
•	Greeven	Makelaardij	(Oranje	buitenhuisje)
•	Pluspunt	Noord	(Flemingstraat)
•	Shell	Duinzicht	(pompstation	Dr.	Gerkestraat)

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:
De Kerkstraat omstreeks 1960 | Foto: www.zandvoortvroeger.nl

Weer

Temperatuur

Max 11 11 11 12

Min 5-6 8 7 8

Zon 40% 30% 30% 30%

Neerslag 60% 45% 70% 80%  

Wind wzw. 4 zw. 4 zzw. 5 zw. 4

Voorlopig	uiterst	
wisselvallig

Het weekend weerbericht van zandvoort en omgeving

In het kielzog neemt deze 
raddraaier veel onstabiele 
lucht mee die bovendien erg 
koud is op grote hoogte. Op 
5000 meter ligt de tempe-
ratuur op zo’n -33 graden. 
Geen wonder dat de buien 
(extra invloed milde zeewa-
ter van 15 graden), die ook 
op deze donderdag nog 
kunnen vallen, stofhagel en 
onweer kunnen geven. In de 
hogere delen van Nederland 
is zelfs wat natte sneeuw 
niet ondenkbaar. 

In een wat actievere bui 
kan het kwik terugvallen 
naar slechts 7 graden en 
buiten de buien om wordt 
het nog ruim 10-11 gra-
den in Zandvoort. De wind 
maakt het ronduit guur bij 
zo’n lage dagtemperatuur. 
Richting vrijdag wordt het 
tijdelijk even minder kil en 
nat, maar in het weekend 
komt een volgende rand-
storing weer op bezoek. 
Het regent dan periodiek en 
daarbij is het veelal somber-
heid troef.

Het is even de vraag in 
hoeverre dit fenomeen, die 
randstoring dus, gaat uit-
diepen en of de koers ‘goed’ 
ligt. Vaak zie je dit soort 

stormdepressies ineens op 
de weerkaarten verschijnen, 
terwijl er de volgende dag 
weinig meer van over is. Er is 
dus een kleine kans op een 
stormpje (mogelijk even 
windkracht 8-9) aan zee in 
de loop van het weekend.

In een later stadium zien 
we ook een hogedrukgebied 
op de kaarten verschijnen, 
maar dit hoog komt waar-
schijnlijk nog te zuidweste-
lijk uit om ons weer te doen 
verbeteren. Mogelijk wordt 
het begin november rusti-
ger als dat hogedrukgebied 
richting de Benelux komt.

Voorlopig hebben we te 
maken met een ordinaire 
(zuid) westcirculatie en 
dus volop wisselvalligheid. 
De straalstroom (krachtige 
windbundel op grote hoog-
te) ligt voorlopig nagenoeg 
boven Nederland. En het 
is nu eenmaal zo dat het 
koerstraject van depressies 
vrijwel naadloos aansluit bij 
die ‘winddrift’ op genoemde 
hoogte.   

Meer weer is er op 
www.weerprimeur.nl

weerman Marc Putto 

Het blijft voorlopig uitermate wisselvallig oktoberweer. De 
spil van dit volkomen herfstweer is een actieve depressie 
die is komen afzakken uit het noorden en dezer dagen min 
of meer voor anker ligt boven de Noordzee. Dit laag wordt 
als het ware opgesloten tussen twee hogedrukgebieden en 
kan dus bijna geen kant op. 

 Do. Vr. Za. Zo. 

Voor	structurele	bezorgklachten:	ZVO-verspreiders,	
tel.	06-1139	1478	of	www.zvo-verspreiders.nl
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Zondag
01.00 uur De Nacht
08.00 uur Countrytraxxx (H)
10.00 uur ZFM Jazz
12.00 uur Muziekboulevard
12.00 uur De Zomerse Zondag  van ZFM
18.00 uur Bijzonder Zandvoort
19.00 uur Zandvoortse Zaken
20.00 uur Inspiratieradio
21.00 uur Tep Zeppi
23.00 uur Het laatste Uur
Maandag
08.00 uur Zandvoort op Zaterdag (H)
11.00 uur De Watertoren
12.00 uur ZFM in de middag
18.00 uur Muziekkoerier
20.00 uur Golden ZFM
21.00 uur Knock Out FM
23.00 uur Het Laatste Uur (H)
Dinsdag
08.00 uur Zondag in Kennemerland (H)
11.00 uur De Watertoren
12.00 uur ZFM in de middag
18.00 uur Bijzonder Zandvoort
19.00 uur Zandvoortse Zaken
20.00 uur ZFM Jazz (H) 
22.00 uur Tussen Eb & Vloed
20.00 uur Gemeenteraad 
(eens per maand rechtstreeks verslag)
Woensdag
08.00 uur Vrijdagavond live (H)
10.00 uur De Watertoren
11.00 uur Inspiratieradio (H)
12.00 uur ZFM in de middag
14.00 uur De Vinyljaren
16.00 uur ZFM De Middag
18.00 uur Country tracks
20.00 uur ZFM Klassiek
22.00 uur Tussen Eb & Vloed

Donderdag
08.00 uur Goedenmorgen Zandvoort (H)
10.00 uur De Watertoren
12.00 uur ZFM in de middag
18.00 uur ZFM De Avond
20.00 uur Alternatieve FM
22.00 uur De Hoop
23.00 uur Tussen Eb & Vloed
Vrijdag
08.00 uur ZFM Jazz (H)
10.00 uur De Watertoren
12.00 uur ZFM in de middag
15.00 uur Eurobreakdown
17.00 uur Het weekend in
19.00 uur Vrijdagavond live
21.00 uur Sea It
Zaterdag
08.00 uur Toebak leeft 
10.00 uur Goedenmorgen Zandvoort
12.00 uur Muziekboulevard
14.00 uur Zandvoort op Zaterdag
17.00 uur Entertainment 4 you
19.00 uur Eurobreakdown (H)
21.00 The Groove Empire
23.00 Night Walk

Radio: 106.9
Kabel:  104.5 
Tekst TV:  Kanaal 45
Internet: 
www.zfmzandvoort.nl 

radio + tv

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

Pluspunt Zandvoort
Flemingstraat 55

023. 574 03 30
www.pluspuntzandvoort.nl

Klussen voor vrouwen
De thema's zijn: elektra, water, boren en zagen.
Vrijdag 13:30 – 15:00 5 november – 10 december

Kooking 4 Kids
Donderdag 15:30 – 17:45 uur  11 november – 16 december
Ook in januari weer kooking 4 kids cursussen.

Digitale fotobewerking voor kinderen
Digitaal fotograferen. Leer wat kun je allemaal kunt  
doen met deze foto’s. 
Vrijdag 16:00 – 17:15 uur    5 november – 10 december

Typevaardigheid voor Kinderen vanaf 8 jaar
Als je 8 jaar of ouder bent is er de mogelijkheid om blind 
te leren typen volgens het tienvingersysteem.
Vrijdag 16:00 – 17:15 uur 28 januari – 29 april

Website bouwen en onderhouden
Stap voor stap wordt u uitgelegd hoe u zelf uw 
 eigen website kunt bouwen. 
maandag   20:00 - 22:00 8 november – 13 december 
(extra cursus!)
Woensdag 20:00 – 22:00 9 maart – 13 april 2011

Digitale fotobewerking 
Vergroten, verkleinen, diverse effecten toepassen, kleuren bij-
werken en het geschikt maken voor uitprinten en fotoboeken.
Donderdag 10 maart – 14 april 20:00 – 22:00 uur

Houding en Conditie op muziek 55 plus
Instromen kan tegen een gereduceerd tarief!
Donderdag 14:30 -15:30 uur  23 september t/m 16 december
Donderdag 14:30 -15:30 uur  13 januari t/m 28 april 2011

Intuïtief tekenen en schilderen
Intuïtief tekenen en schilderen doen we vanuit  
ons hart en onderbewuste.
Woensdag 19:30 – 21:30 uur    2 maart – 30 maart

Pimp up your bike / fiets reparatie
Leer je fiets repareren en onderhouden, een gewone fiets of 
een fiets met versnellingen. Of kom een oude fiets opknappen.
Vrijdag 17:15 – 18:45   5 november t/m 10 december

Glas in Lood
Stap voor stap Glas in Lood zetten om zo je eigen  
ontwerp te gaan maken.
Woensdag 19:30 – 22:00 uur   5 januari – 23 februari

Peuters in Beweging 2 t/m 4 jaar
Samen met je (groot)ouders de wereld spelenderwijs verkennen
Woensdag 9:30 – 10:30  2 februari – 13 april 

Senioren Computer cursussen
Elke dinsdag en donderdag 10:00 – 12:00 uur
datum op aanvraag

Haarknippen
Mooi het voorjaar in volgens Iranese methode!
Maandag 14 maart – 18 april 20:00 -21:30 uur

voor meer informatie en inschrijfformulieren: 
www.pluspuntzandvoort.nl

Eat	-	Pray	-	Love
Liz Gilbert (Julia Roberts) 
heeft alles wat een mo-
derne vrouw zich maar 
kan wensen: een echtge-
noot, een huis, een suc-
cesvolle carrière. Maar in 
plaats van gelukkig te zijn 
wordt ze overspoeld door 
paniek, verdriet en ver-
warring. Net gescheiden 
besluit Elizabeth een ra-
dicale stap te nemen: ze 
gaat een jaar lang alleen 
op reis. Op haar zoek-
tocht naar evenwicht 
en geluk bezoekt ze drie landen: Italië, India 
en Indonesië. Italië staat in het teken van eten en leert ze la 
dolce vita kennen, in India schrobt ze tempelvloeren en leert 
ze de kracht van meditatie kennen en in Indonesië de balans 
tussen ernst en lichtvoetigheid, om uiteindelijk in Bali grote 
liefde te ontmoeten.
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Lijmsnuivers en weesjes die in steegjes wonen. In Durban, Zuid-Afrika, zal 
Mirjana Petrovic zich de komende maanden inzetten voor de straatkin-
deren. Hier werkt zij mee aan het vrijwilligersproject ‘Umthombo’. Haar 
avontuur, ervaringen, leuke en minder leuke momenten deelt zij iedere 
drie weken met ons op deze pagina. Ditmaal haar eerste bijdrage:

Mirjana Petrovic

Ik ben nu precies 4 dagen in Durban en ik heb het ontzet-
tend naar mijn zin. De vliegreis duurde lang, maar was het 
absoluut waard. Sinds 3 dagen werk ik nu bij Umthombo, 
het project in Durban dat zich richt op de straatkinderen 
van Durban. En hoe! Er werken 29 stafleden bij Umthombo, 
vrijwilligers niet meegerekend. Volgens oprichter Tom zijn 
er in Durban zo’n  600 straatkinderen die dagelijks te ma-
ken hebben met geweld, eenzaamheid en ziekte. Het zijn 
kinderen waarvan de ouders niet meer leven, ze mishande-
len of misbruiken. Kinderen die zijn weggelopen van huis 
vanwege onhoudbare thuissituaties.

De kinderen, variërend van 8 tot 19 jaar, worden iedere dag 
opgevangen door Umthombo. Ze krijgen drie verantwoorde 
en volgens voedingspatroon gemaakte maaltijden per dag. 
Om de dag in te vullen zijn er verschillende programma’s 
bedacht voor de kinderen. Zo kunnen ze naar ART-class, 
soccer-practice of Surfen. 

Umthombo helpt ieder straatkind dat hulp nodig heeft. Of 
een kind nu 3 keer per dag een maaltijd komt halen of aan 
volledige programma’s deelneemt. Ieder kind is welkom 
en dat vind ik mooi. Kinderen die aan programma’s deel-
nemen, moeten wel afkicken van lijm en andere soorten 

Deze	week	weer	een	nieuwe	stelling:
Deze week wijken we een keer af van de gebruikelijke stelling, en doen we een op-

roep aan alle deelnemers en toeschouwers van het Rondje Dorp.

Vorige week zondag hebben 190 mensen deelgenomen aan het Rondje Dorp. Zij moesten bij 17 verschillende kroegen 
allerlei opdrachten vervullen. De etablissementen hadden zich weer van hun creatieve kant laten zien en de meest 

uiteenlopende opdrachten bedacht. Graag willen we van de deelnemers dan ook weten wat het favoriete onderdeel 
was van hun Rondje Dorp. Laat uw stem horen en de top drie zal volgende week op deze pagina verschijnen.

drugs die ze gebruiken, dat is één van de voorwaarden die 
gesteld worden.

Voorafgaand aan mijn reis had ik een beeld van straatkinderen. 
Namelijk dat ze geen huis hebben en al het mogelijke zullen 
doen om te overleven. Dit is één kant van het verhaal. Sinds 
ik hier ben zou ik daar graag aan toevoegen dat straatkin-
deren sociaal zijn, toegankelijk voor mij als vrijwilliger, heel 
veel lachen door de dag heen en stuk voor stuk prachtige 
kinderen zijn met grote talenten. Ik ben erg onder de indruk 
van ze. Jongens en meiden die meer meegemaakt hebben 
dan ik waarschijnlijk ooit zal meemaken. Die zo sterk zijn. 
Ongelooflijk wat ik van deze kinderen kan leren, als het gaat 
om doorzettingsvermogen en vechten voor je dromen.

De middelen die er voor de kinderen zijn, zijn niet groots. 
Zuid-Afrika is een land dat de straatkinderen niet erkent als 
hulpbehoevend. Tom zei dinsdag: “De straatkinderen zijn het 
probleem niet, het is de overheid die het probleem vormt en 
blijft voeden.” Hier sluit ik mij volledig bij aan. Je kunt er niets 
aan doen als je ouders aan Aids overlijden en jij als kind van 
jouw huis en bezittingen wordt beroofd. Deze kinderen zijn 
geweldig creatief en hebben sportief talent. Ik ben er trots op 
dat ik met ze mag werken voor de komende 7 werken!

+ "Heerlijk dat Zandvoort weer voor de Zandvoorters is"

+ "Ik kan nu heerlijk door het dorp fietsen zonder dat ik bijna aangereden word door grote wagens en cabrio's"

- "Zandvoort is weer een doodgeslagen biertje geworden. Dit dorp is op z'n leukst als je bijna over de 
 mensen kan lopen!

Stuur je reactie per e-mail naar: stelling@zandvoortsecourant.nl

Vrijdag 22 oktober:
Het is weer tijd voor een nieuwe editie van Fresh Air. Van 00.00 tot 05.00 
uur zullen goede bekenden van Stalker de avond vullen. Vince Porter, 
Justin Planken, Cantez, Error en Ramos (o.a. bekend van Kortsluiting en 
verschillende tunnelraves) hebben allemaal al vaker in Stalker gestaan en 
zijn met recht vanavond weer achter de tafels te bewonderen. Prijs: € 6 
(deur € 8). www.clubstalker.nl 

20 t/m 23 oktober:
4 dagen lang maken 44 clubs en meer dan 700 artiesten het Amsterdam 
Dance Event! Al voor de 15e keer biedt Amsterdam uitgaansmogelijkheden 
voor de liefhebbers van 'electronic music' en een festival waar alle profes-
sionals samen komen! www.amsterdam-dance-event.nl 

t/m 31 oktober: 
Beleef met de hele familie een dagje uit in het Tropenmuseum te 
Amsterdam. Bezoekers kunnen tijdens de Herfstvakantie dagelijks wereldse 
culturen ontdekken. Het museum organiseert dan een aantal fantastische 
programma’s voor jong en oud. Voor de Chinatours van De Qi van China, 
de workshop Kung Fu en de rondleidingen door het Tropenmuseum is 
reserveren (tel. 020-568 8233) raadzaam! www.tropenmuseum.nl 

23 oktober: 
De in Haarlem geboren rasmuzikant Alain Clark kent internationale allure. 
Hij heeft samen gezongen met grootheden als Lionel Richie en Diana Ross, 
maar vergeten doet hij zijn roots niet. Komende zaterdag presenteert hij 
zijn tweede album ‘Colorblind’ in de Patronaat in Haarlem. Dat wordt weer 
kippenvel en chillen tegelijk met deze soul funk met vleugje pop. Prijs:  
€ 22,50 (ook rechtstreekse ticketverkoop via de site van Patronaat). Open 
19.30 uur, aanvang 20.00 uur. www.patronaat.nl 

J o h a n 
Vandaag in mijn column een ode aan de drie bekendste Johans 
van ons land. Deze Johans zijn een verrijking voor ons door-
gaans marginale bestaan en zorgen voor de broodnodige glim-
lach in ons leven.  Een dag geen Johan is een oppervlakkige dag 
zonder sprankeling. Alledrie de Johans hebben de gave dat ze 
als geen ander in staat zijn een flinke rel te veroorzaken en in 
het middelpunt van de belangstelling te staan.  
Om te beginnen Johan Vlemminx, deze mediageile  beroeps-
clown staat al meer dan 10 jaar  garant voor voorpaginanieuws. 
Het laatste schokkende nieuws is dat het nieuwe huis van 
meneer Vlemminx bezeten is door geesten. Hij scoort hier 
flink mee want het paranormale Amerikaanse TV  Programma 
'Ghosthunters' is inmiddels neergestreken in zijn spookhuis 
om opnames te maken.  
Johan Cruyff scoorde recentelijk natuurlijk ook weer goed door 
zijn geliefde club Ajax Amsterdam tot de grond toe af te bran-
den. Inmiddels gaan er zelfs geluiden op in het bestuur van 
Ajax om Cruyff bij thuiswedstrijden de toegang te weigeren.
Mijn persoonlijke favoriete Johan is Johan Derksen die er 
een sport van heeft gemaakt om zoveel mogelijk relletjes te 
veroorzaken en mensen te beledigen. Zo is zijn persoonlijke 
vendetta richting Hans Kraay jr. uiterst vermakelijke televisie, 
maar af en toe genant en tenenkrommend voor de familie 
Kraay. Johan D mag zich zelfs een heuse opiniepeiler van 
dit moment noemen. Deze rol heeft hij in de loop van de 
jaren overgenomen van de verlosser Johan C. Waar Johan 
D. het vroeger bij het afbranden van voetballers hield, zijn 
nu ook regelmatig politici, collega's en BN'ers aan de beurt. 
Van kutscheten tot de Gaypride, Johan en zijn hofnarretje 
Van der Gijp hebben overal een mening over. Gelukkig maar 
want dat schateren op de bank wil ik voor geen goud missen. 
Johan bedankt!

Column

Straatkinderen

Stelling	afgelopen	week

‘De rust is teruggekeerd in het dorp en ik vind het heerlijk!’
Uitslag: 62% is het ermee eens en 38% is het oneens.

Hierbij een  greep uit de reacties:

Get Out!

Straatkinderen in Durban
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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 vlak-
je naast de rij of boven de kolom. 
Indien u in een donker vlakje bij-
voorbeeld 4\8 ziet staan, bete-
kent dat u vertikaal op 4 moet 
uitkomen en horizontaal op 8. 
Let op: er zijn soms meerdere 
oplossingen mogelijk.

   5 26       9 3

 5         8 21\4    

 6     23 12\14        

   24           30 

   13       12\14      

   14     15\20        

   7 10\24           12

 25           16    

 7           7    

De oplossing staat elders op deze pagina

De bedoeling van de breinbreker 
is de rekenkundige som op zo een 
manier op te lossen dat hij klopt. 
Gelijke letters zijn gelijke cijfers.
 

Brein
breke

rBreinbreker
Breinbreker Brein

breke
r

  FJF   AG       CK
   :   =  
 -   +      +
 BAG   A     BAB
   +   =  
         
 BKH   AB     BEA
   -   =

De oplossing staat elders op deze pagina

2 etl. plantaardige olie, 
350 gr. Quorn, 
2 middelgrote uien, 
 gesnipperd, 
1 teentje knoflook uitgeperst, 

1 tl. kardemompoeder, 
1 etl. kerriepoeder 
 (scherpe indien 

u dat wenst), 
1/4 tl. gemalen kaneel, 

Bereiding:
Verhit de olie in een pan en bak de Quorn goudbruin. Haal ze uit de pan en laat op 
keukenpapier uitlekken. Bak de ui en de knoflook in dezelfde pan tot de ui zacht wordt. 
Voeg kardemom, kerrie en kaneel toe en bak al roerende 2 tot 3 minuten. Voeg de 
tomaten, het citroensap en de azijn toe, breng het geheel aan de kook en laat het 2 
minuten trekken. Doe de Quorn er weer bij en voeg peper en zout naar smaak toe. 
Serveer de schotel met rijst en (mango)chutney.

Benodigdheden:

Kook eens anders
Recept Recept

ko
ok

ru
br

ie
k

Quorn Madras
Vegetarisch hoofdgerecht voor 2 personen

200 gr. tomaten uit 
blik in stukken, 

scheutje citroensap, 
1/2 etl. witte wijnazijn, 
zout en peper. 

   5 26         9 3

 5 4 1     8 21\4 3 1

 6 1 5 23 12\14 5 1 6 2

   24 8 7 4 3 2 30  

   13 3 2 8 12\14 6 8  

   14 9 5 15\20 8 3 9  

   7 10\24 3 6 4 9 2 12

 25 2 8 6 9   16 7 9

 7 5 2       7 4 3

Oplossing Kakuro

 696 : 12 = 58
          -   +   +
 312 + 1 = 313

 =   =   =
 384 - 13 = 371

Oplossing Breinbreker

Dier van de Week
Dit is Poef, een mooie zwarte poes van 
ongeveer 3 jaar oud. Ze is gevonden en 
dus is er niet heel erg veel bekend over 
haar. Maar wat de medewerkers van 
Dierentehuis Kennemerland wel van haar 
weten is alleen maar positief: ze is lief, aan-
hankelijk en speels. Als er veel mensen om 
haar heen staan wordt ze een beetje ver-
legen maar als ze je eenmaal een beetje 
kent is het een echte knuffelkont. Poef 
houdt erg van buiten spelen, rennen en 
klimmen. Ze is dan ook op zoek naar een rustig huis waar ze lekker naar buiten kan om 
op ontdekkingsreis te gaan. Spelen met andere katten vind ze ook leuk, kinderen zijn voor 
haar oké zolang ze maar wat ouder zijn. Ze heeft momenteel een paar wittte haren op 
haar flank, waarschijnlijk veroorzaakt door een ongelukje, maar na een tijdje zullen deze 
haren weer zwart worden.

Kom snel eens langs om kennis te maken met onze lieve Poef, of een van de andere dieren 
in het Dierentehuis Kennemerland aan de Keesomstraat 5, Zandvoort Noord.
Openingstijden: maandag t/m zaterdag van 11.00 tot 16.00 uur. Tel. 5713888. Internet: 
http://asielzandvoort.dierenbescherming.nl

www.sportinzandvoort.nl
“Sport is goed voor lichaam en geest”

Kinderexcursie: Wilde herfst 

Op zoek in de schemering naar de 'Wilde' herfst! Zondag 
24 oktober organiseert het IVN Zuid-Kennemerland in sa-
menwerking met Waternet een spannende wilde herfstex-
cursie in de Amsterdamse waterleidingduinen. Deze gratis 
excursie is geschikt voor kinderen van 6 tot 12 jaar. Ouders 
gaan niet mee. 

Struinend door de duinen 
op zoek naar diersporen. Op 
zoek naar burrelende herten 

en bijzondere paddestoelen. 
Trek stevige schoenen aan 
en neem je verrekijker mee. 

Laat je verrassen wat er alle-
maal in de duinen te beleven 
valt. 

Kinderen kijken naar de na-
tuur en zien in korte tijd 
wat er allemaal te beleven 
valt in de natuur! Deze na-
tuurexcursie voor kinderen 
staat onder begeleiding van 
IVN-natuurgidsen. De excur-
sie begint om 16.00 uur bij 
de ingang Zandvoortselaan 
(tussen Zandvoort  en 
Bentveld) en duurt ander-
half uur. Aanmelden vooraf 
is niet nodig, toegangskaart 
is verplicht. Meer informatie 
via IVN Zuid-Kennemerland: 
Frank Jansen, tel. 023-
5290984. www.ivn.nl/zuid-
kennemerland 

Foto: Gert van Dijk, AWD
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ZandvoortPlus
door Edwin Gitsels

“We willen de rustige periodes een stimulans geven” 

De VVV-ers bij de poster van de 1e Nationale 50+ Dag, met linkson-
der Ferry Verbrugge en rechtsboven Lana Lemmens

De	tips	van	oktober
LUISTEREN
Santana – Guitar heaven
Gitarist Carlos Santana is in juli 63 
jaar geworden. Hij moet dus nog 
een paar jaar voor hij met pensioen 
mag, en de nieuwste stap in zijn in-
drukwekkende carrière is een album 
met klassieke gitaarnummers ge-
speeld in die typische, uit duizenden herkenbare Santana-
stijl. Zo horen we songs van onder meer Led Zeppelin, Rolling 
Stones, Beatles, The Doors, Cream, Jimi Hendrix en Creedence 
Clearwater Revival voorbijkomen. Gastzangers als Joe Cocker 
en Chris Cornell verzorgen de vocalen, en zelfs cellist Yo Yo 
Ma doet nog een duit in het zakje in een fraaie bewerking 
van While My Guitar Gently Weeps. Het speelplezier straalt er 
vanaf, maar het lukt nergens om de legendarische originele 
nummers te overtreffen. (Arista)  ✩ ✩ ✩ 

LEZEN
Joke J. Hermsen – Stil de tijd
Joke J. Hermsen is schrijfster en filosofe. 
Haar zesde boek ‘Stil de tijd: Pleidooi 
voor een langzame toekomst’ verscheen 
vorig jaar en is een groot succes. Deze 
maand verschijnt er een midprijs-versie 
voor €12,50, en dat is een mooie aanlei-
ding om dit prachtige boek nogmaals 
aan te prijzen. Het is geen lichte kost, 
deze verzameling essays over het fenomeen ‘tijd’, en de visie 
van diverse filosofen, schrijvers, dichters en kunstenaars erop, 
maar de overkoepelende boodschap is er een om ter harte 
te nemen: we hollen onszelf voorbij, en daar worden we niet 
gezonder noch gelukkiger van. De essentie van het leven komt 
pas naar voren als we mediteren, ons vervelen, niets doen en 
stil zijn. (De Arbeiderspers) ✩ ✩ ✩ ✩

KIJKEN
Oceans
Het gaat niet goed met onze oceanen, 
dat is bekend. Verzuring door te hoge 
CO2-uitstoot, grote hoeveelheden 
plastic die erin ronddrijven (plastic 
soep), overbevissing: de problemen zijn 
enorm. Bij het zien van de film Oceans, 
gemaakt door de BBC in de traditie van 
het baanbrekende Earth, bekruipt je 
weer het gevoel hoe het toch mogelijk is dat de mensheid zo 
achteloos omgaat met al die schoonheid. Bovendien is men-
selijk leven op aarde zonder de oceanen onmogelijk, dus het 
is ook nog een langzame manier van collectieve zelfmoord. 
Hoe prachtig ook, Oceans valt ergens ook een beetje tegen. 
De verwachtingen waren door het fenomenale Earth zo hoog 
gespannen, dat het inlossen van die belofte ook wel een erg 
zware opgave was. Desondanks: een absolute aanrader, al 
was het maar vanwege de mooie muziek! (BBC)  ✩ ✩ ✩ ✩

✩ = laat maar
✩ ✩ = zwak
✩ ✩ ✩ = goed
✩ ✩ ✩ ✩ = heel sterk
✩ ✩ ✩ ✩ ✩ = niet te missen

Zoals ik begin september in de eerste editie van de Zand-
voort Plus pagina al meldde, slaat dat ‘Plus’ mede op de 
doelgroep: 50 plussers. Laat nou in Zandvoort op 6 novem-
ber de 1e Nationale 50 Plus dag georganiseerd worden! Het 
idee is afkomstig van de mensen van onze VVV. Tien vra-
gen aan Lana Lemmens en Ferry Verbrugge over het hoe en 
waarom van dit bijzondere initiatief…

VVV	Zandvoort	organiseert	de	1e	Nationale	50+	Dag

1. Hoe is het idee ontstaan?
LL: In een brainstorm ter voor-
bereiding van de 50+ beurs in 
Utrecht. Vorig jaar hadden 
we een 50+ beurs arrange-
ment, maar steeds meer an-
deren gingen dat ook doen. 
De nieuwigheid was er vanaf, 
dus we wilden wat anders en 
dit was het resultaat. We heb-
ben meteen zitten googlen en 
het bleek nog niet te bestaan. 
Vervolgens moesten we wel 
heel snel handelen om dit op 
de 50+ beurs 2010 aan te kun-
nen bieden.

2. Komt de dag zoals 
die er nu uit gaat zien 
overeen met jullie 
oorspronkelijke idee?
FV: Ja, helemaal. We wilden 
een open dag-uitstraling met 
allemaal activiteiten gericht 
op de 50-plusser. En dat is 
gelukt. 
LL: Het is alleen groter gewor-
den dan we eerst dachten. We 
wisten natuurlijk niet hoe de 
ondernemers zouden reage-
ren. Wij kunnen wel leuk wat 
bedenken, en er zijn een aan-

tal zaken die we zelf kunnen 
organiseren, zoals een natuur-
wandeling met gids, een wan-
deling door oud Zandvoort, 
museumbezoek, dat soort 
dingen, maar pas doordat de 
ondernemers zo enthousiast 
reageerden is het uitgegroeid 
tot wat het nu gaat worden.

3. Waarom hebben jullie 
voor november gekozen 
om dit te organiseren?
FV: Het moest sowieso na de 
50+ beurs, omdat het daar 
werd gelanceerd. Maar het 
komt ons ook wel goed uit, 
want het is een rustige pe-
riode voor Zandvoort, en we 
willen juist die rustige peri-
odes een stimulans geven. 
Zandvoorters zeggen vaak in 
deze periode: we hebben ons 
dorp weer terug, de rust is 
weergekeerd. En dat klopt: het 
is in deze tijd goed toeven hier. 
LL: Juist buiten het zomer-
seizoen moet je er meer 
aan trekken. Terwijl het een 
prachtige periode is met 
al die herfstkleuren in de 
Waterleidingduinen bijvoor-

beeld. We hopen dat mensen 
niet alleen op 6 november 
maar ook vaker buiten het sei-
zoen komen om te wandelen 
en te fietsen en te genieten 
van de rust. 

4. Waarom richten jullie je 
überhaupt op 50-plussers?
FV: Die hebben vaak meer 
vrije tijd en meer te besteden. 
En de doelgroep past goed bij 
Zandvoort, met al onze na-
tuurgebieden en de auhen-
tieke kant van ons dorp. 

5. Proberen jullie met deze 
actie ook het imago van 
Zandvoort om te buigen?
FV: Ja, we staan bekend om de 
files, verpauperde gebouwen 
en volle stranden. Terwijl we 
veel te bieden hebben, unieke 
natuurgebieden, en rust die je 
bijvoorbeeld op de Wadden 
of de Veluwe niet vindt. Maar 
niet alleen de natuurgebie-
den, ook het centrum, het 
strand, het circuit: buiten het 
seizoen is dat ook allemaal 
heel aantrekkelijk.

6. Richten jullie je met deze 
actie op heel Nederland?
LL: Nee, in eerste instantie op 
de regio. Op de beurs hebben 
we ons op heel Nederland 
gericht, en we proberen via 
omroep Max en de Telegraaf 
zeker landelijke aandacht te 
krijgen, maar we investeren 
vooral in de regio. Laat voor-
al de mensen uit Haarlem, 
Heemstede en Hoofddorp hier 
naar toe komen en ontdekken 
hoe heerlijk het hier is.

7. Wat kunnen de bezoekers 
op deze dag verwachten?
LL: Als ze zich eerst hier op het 
VVV-kantoor melden, krijgen 
ze een tas met kortingsbon-
nen voor winkels en horeca 
die ook na 6 november nog 
geldig zijn. De eerste 600 
aanmeldingen krijgen gratis 

koffie met appelgebak. En 
er zijn heel veel activiteiten, 
van een wijnproeverij tot 
authentiek frites maken en 
van Nordic Walken tot een 
antislipdemonstratie bij Rob 
Slotemakers.

8. Jullie noemen het de 
Eerste Nationale 50+ 
Dag. Dus jullie hopen 
op een jaarlijks terug-
kerend evenement?
FV: Ja, ik denk zeker dat dat 
mogelijk is. Er was op de beurs 
iemand van de marketingaf-
deling van een andere plaats, 
die vroeg waar hij zich op 
kon geven zodat het ook een 
keer bij hun in de gemeente 
plaats kon vinden. En ik sprak 
een aantal mensen die ver-
baasd waren dat het nog niet 
bestond. Maar goed, eerst de 
eerste maar eens afwachten.

9. Zijn alle 
activiteiten gratis?
FV: Nee, niet alles. Er zijn on-
dernemers die kosten moeten 
maken en daarom een ver-
goeding vragen. De schilder-
workshop kost bijvoorbeeld 

€ 6, nog heel goedkoop vind 
ik. Ferrari rijden, de haring-
workshop, die vragen een 
kleine vergoeding, maar dat 
is ook helemaal niet erg. 
LL: Je mag best een publiek 
aantrekken dat bereid is er 
iets voor te betalen.

10. Wanneer is het 
voor jullie geslaagd? 
LL: Het zou heel fijn zijn als 
we die 600 gratis koffie met 
appelgebak allemaal weg kun-
nen geven. En we hebben 1500 
tasjes met kortingsbonnen 
klaarstaan. Als het lukt om die 
allemaal uit te delen, dan zijn 
we allemaal heel erg blij!

Kijk voor het volledige 
programma op 
www.nationale50plusdag.nl
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Ook voordelig winkelen in Zandvoort? 

De ZandvoortPas maakt het u stukken voordeliger 
om uw aankopen en boodschappen in uw eigen woonplaats te doen.

Reken zelf uw voordeel uit!

Met uw nieuwe ZandvoortPas kunt u eenmalig gratis een Zandkorrel plaatsen. 

Tevens krijgt u op elke volgende Zandkorrel maar liefst € 2,50 korting! 

Pashouders opgelet: 
Vraag alvast uw ZandvoortPas 2011 aan.
Voor € 5,- bent u verzekerd van weer een jaar
profiteren van vele aanbiedingen en voordelen.

Nog geen ZandvoortPas? 
Bestel dan nu uw eigen ZandvoortPas.
Voor € 7,50 ontvangt u:
- een ZandvoortPas 2010 (geldig t/m 31-12-2010)
- vervolgens ontvangt u een ZandvoortPas 2011 (geldig vanaf 1-1-2011)

Ard Keff op weg naar het kampioenschap | foto: Chris Schotanus

Ard Keff pakt kampioenschap in de BMW E30 klasse
Een naderend kampioenschap brengt een bepaalde spanning met zich mee. Of dat nu in 
een raceklasse zoals de Dutch GT4 of een BMW E30 klasse is, emoties kunnen hoog oplo-
pen, bijvoorbeeld omdat een naderende kampioen dan even niet weet wat hij of zij moet 
doen. Dat gold zaterdag ook voor Zandvoorter Ard Keff.

Het leek zo simpel. Veertien 
punten voorsprong hebben 
op de rest. Met twee vijfde 
plaatsen was het pleit be-
slecht, maar na het resultaat 

van de eerste race zorgde dit 
toch weer voor de nodige 
spanning. Het leek wel of 
Ard Keff de calculator wel 
op zak had, maar deze alleen 

autosport - dnrt

vergat te gebruiken tijdens 
de eerste race.

Tijdens de eerste race 
voerde de Zandvoorter een 

strijd met Kees Kok, die een 
plaaggeest bleek te zijn in 
de laatste ronde. Kok lag 
op kop en Keff zat daar vlak 
achter. Bij het uitkomen van 
de Renaultbocht gaf Kok, 
volgens de lezing van Keff, 
de Zandvoorter een flinke 
kleun, omdat Keff daar net 
bezig was om Kok in te ha-
len voor de eerste positie. 
Door dit incident moest 
hij genoegen nemen met 
een achtste plaats en won 
Leonard Batenburg de eer-
ste race.

Na afloop liep een briesende 
Keff naar de wedstrijdlei-
ding om verhaal te halen, 
maar kreeg uiteindelijk nul 
op het rekest. “Ik rijd om 
wedstrijden te winnen”, al-
dus de Zandvoorter die door 
het akkefietje in de eerste 
race, de tweede vanaf de 
achtste startplek moest be-
ginnen. 

Voor de tweede race had de 
Zandvoorter naar wijze ad-
viezen geluisterd en had hij 
de calculator wel aangezet. 
“Ik kon op de limiet gaan rij-
den, maar nam wel het risico 
om er dan af te vliegen. Dus 
was het alleen maar volgen, 
terwijl dat tegen mijn natuur 
in ging omdat ik wil racen”, 
aldus Keff. Na de voorlaatste 
race moest hij toezien dat de 
naaste concurrenten Tobias 
Kreuger en André Klingeler 
dichterbij waren gekomen: 
“Op Tobias had ik vier pun-
ten voorsprong en op André 
zeven.”

Tijdens de tweede race 
wist Keff te profiteren bij 
de start doordat één van 
zijn voorliggers bij het uit-
komen van de Tarzanbocht 
door het gras reed. Zo schoof 
de Zandvoorter van plek 
acht door naar plek zes. 
Batenburg maakte zich even 

verderop in de tweede race 
los van een strijdend drietal, 
bestaande uit hoofdrolspe-
lers Keff, Kok en Kreuger. Zo 
bleek Kok, de plaaggeest 
voor Keff in de eerste race, 
diezelfde rol opnieuw op 
zich te nemen. Alleen was 
het nu Kreuger die hier 
aan moest geloven. In de 
slotfase ging Kok Kreuger 
voorbij, maar was koplo-
per Batenburg te ver weg. 
Achter Kreuger werd Keff 
vierde en daarmee pakte de 
Zandvoorter de titel in de 
BMW E30 cup.

Na afloop werd Keff getrak-
teerd op een champagne-
douche door zijn monteurs 
van Tim Tuning. Van de dol-
blije Zandvoorter viel zicht-
baar een last van zijn schou-
ders af. Daarna was het tijd 
voor een klein feestje dat 
wellicht is doorgelopen tot 
in de avond.
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Gemeentelijke publicatie week 42 - 2010

Vergadering college 
De besluitenlijst van de collegevergadering van week 41 en de 
verdere in week  41 door het college genomen besluiten zijn in 
week 42 vastgesteld. De besluitenlijst is in te zien bij de Centrale 
Balie en op de website. 

Nota herontwikkeling en verwerving Middenboulevard
De gemeenteraad heeft op 5 oktober 2010 de volgende stukken 
vastgesteld :
- Nota Herontwikkeling en Verwerving Middenboulevard
- Ontwikkelstrategie Middenboulevard.
De stukken liggen ter inzage bij de balie en zijn geplaatst op de 
site van de gemeente Zandvoort. 

Verordening naamgeving en nummering 2010
In de vergadering van 5 oktober 2010 heeft de gemeenteraad 
van Zandvoort de Verordening naamgeving en nummering 2010 
vastgesteld. Deze verordening treedt met terugwerkende kracht 
in werking op 1 juli 2009 en ligt ter inzage bij de Centrale Balie 
in het Raadhuis en staat op de website.
De verordening regelt de wijze van het nemen van straatnamen- 
en huisnummerbesluiten en het registreren van deze besluiten 
in een Basisregistratie Adressen.
 
ONTHEFFING artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening
Het college van Burgemeester en Wethouders is voornemens om 
met toepassing van artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening 
ontheffing van de voorschriften van het bestemmingsplan en 
bouwvergunning te verlenen voor het:

- gedeeltelijk veranderen van bedrijfsruimte op het perceel 
Gasthuisplein 9 te 2042 JM Zandvoort (bouwaanvraagnummer: 
2010-195Rv).

Voormelde bouwaanvraag met het conceptbesluit ligt met 
ingang van  gedurende 6 weken ter inzage bij de Centrale Balie 
van het gemeentehuis tijdens de openingstijden. Gedurende 
de termijn van de terinzageligging kan een ieder schriftelijk 
haar/zijn zienswijze omtrent de aanvraag kenbaar maken bij 
het college van Burgemeester en Wethouders, Postbus 2, 2040 
AA Zandvoort. U dient in de rechter bovenhoek van uw brief 
“zienswijze” te vermelden.

Ingekomen vergunningenaanvragen
Ontwerpbesluit aanvraag kapvergunningen
- Zandvoortselaan 43 te Zandvoort, aangevraagd 24 september 
2010, 1 conifeer in de zijtuin, overlast, zaaknr: Z2010-006240
- Kostverlorenpark te Zandvoort, aangevraagd 24 september 
2010, 56 bomen, dunning op basis van het beheerplan Kostver-
lorenpark, geen herplantplicht, zaaknr: Z2010-006238;
- Duindoornlaan 14 te Bentveld, aangevraagd 22 september 2010, 
5 dennen in de achtertuin, overlast, zaaknr: Z2010 - 006192

De hierboven genoemde aangevraagde kapvergunningen lig-
gen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt deze inzien tijdens 
openingstijden. Belanghebbenden kunnen binnen een termijn 

tenparkeerplaats ter hoogte van Koninginneweg 33, zodat meer 
parkeerruimte ontstaat.

Bezwaarschriften
De hierboven genoemde verleende vergunningen/ genomen 
besluiten liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt ze inzien 
tijdens openingstijden. Belanghebbenden kunnen gedurende 
een termijn van zes weken na bekendmaking een gemotiveerd 
bezwaarschrift indienen. De datum van bekendmaking is de 
verzenddatum van de vergunning. Indien het geen vergunning 
betreft is dit de publicatiedatum. U richt uw bezwaarschrift met 
vermelding van “bezwaar” in de rechterbovenhoek van uw brief 
aan het college van Burgemeester en Wethouders, Postbus 2, 
2040 AA Zandvoort. Het bezwaar schorst in beginsel niet de wer-
king van het besluit waartegen het is gericht. In geval van spoed 
kunt u een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij 
de voorzieningenrechter van de Rechtbank Haarlem, sector Be-
stuursrecht, Postbus 1621 2003 BR Haarlem. Een dergelijk verzoek 
dient vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift.

Intrekking ingekomen omgevingsvergunningen
- Kerksteeg, het aanbrengen van wandtegels op de zijgevel van 
de gevels Kerksteeg 2, Kleine Krocht en Kerkplein 5, ingekomen 
06 oktober 2010, 2010-VV-007.

van zes weken na publicatie hun zienswijzen schriftelijk kenbaar 
maken bij het college van de gemeente Zandvoort, Postbus 2, 
2040 AA Zandvoort.

Omgevingsvergunning
- Brederodestraat 136, plaatsen dakkapellen, ingekomen 08 
oktober 2010, 2010-VV-008.
- Haarlemmerstraat 52, gedeeltelijk vervangen van een bestaand 
kozijn, ingekomen 12 oktober 2010, 2010-VV-009.

Let op. De hierboven genoemde aangevraagde vergunning ligt 
bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt deze inzien tijdens ope-
ningstijden. Deze publicatie betekent niet dat u uw zienswijze 
over deze aangevraagde plannen kenbaar kunt maken. Deze 
publicatie betekent ook niet dat u een bezwaarschrift kunt 
indienen. Mocht de vergunning worden verleend dan zal dit 
worden gepubliceerd en pas dan kunnen belanghebbenden 
bezwaar indienen.

Verzonden besluiten
Kapvergunningen verleend 
- Parnassialaan 17, diverse bomen in de achtertuin zoals, een 
zeeden, eik, en esdoorn, overlast, zaaknr: 2010-4797;
- Emmaweg 21, 2 dennenbomen in de zijtuin, overlast, zaaknr: 
Z2010 - 004787
- Celsiusstraat 91, één iep in de achtertuin, overlast door de 
grootte van de boom, zaaknr: Z2010 - 004784

Belanghebbenden die in een eerder stadium zienswijzen hebben 
ingediend, kunnen tegen de bovenstaande besluiten in beroep 
gaan bij de rechtbank te Haarlem, afdeling Bestuursrecht, Post-
bus 1621 2003 BR Haarlem. Het indienen van een beroepschrift 
heeft geen schorsende werking. Een schorsende werking wordt 
pas bereikt nadat de president van de rechtbank dat in een 
voorlopige voorziening heeft bepaald. In geval van onverwijlde 
spoed kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen 
bij de president van de rechtbank te Haarlem. Een dergelijk 
verzoekschrift dient vergezeld te gaan van een kopie van het 
beroepschrift.Voor het indienen van een verzoek om voorlopige 
voorziening wordt griffierecht geheven.

Bouw-, sloop- en reclamevergunningen
Zandvoort:
- Boulevard Paulus Loot 1b, plaatsen van een jaarrond strandpa-
viljoen, verzonden 11 oktober 2010, 2010-166Rv.
- Brederodestraat 128, wijzigen van de kozijnen, de gevelafwer-
king, het dakvlak en twee dakkapellen, verzonden 13 oktober 
2010, 2010-198Lv.
 -  Boulevard Barnaart 12, slopen van een vloer en kelderwanden, 
verzonden 13 oktober 2010, 2010-155S.

Verkeersbesluit Gehandicaptenplaats Koninginneweg
Op de Koninginneweg in Zandvoort zijn momenteel drie Alge-
mene Gehandicaptenparkeerplaatsen aanwezig, waarvan één 
ten behoeve van de dokterspraktijk. Geconstateerd is, dat van de 
gehandicaptenparkeerplaats ter hoogte van Koninginneweg zeer 
weinig gebruik wordt gemaakt. Het college van Burgemeester 
en Wethouders heeft besloten tot opheffen van de gehandicap-

Centraal telefoonnummer 
Alle afdelingen zijn bereikbaar via (023) 574 01 00, maandag 
t/m donderdag 8.30 - 17.00 uur en vrijdag 8.30 - 16.00 uur. 

Melding of klacht? 
Bel met de Centrale Meldlijn (023) 574 02 00, óf vul op de  
website het digitale formulier in óf stuur een brief naar de 
klachtencoördinator. 

Openingstijden Centrale Balie 
Maandag t/m woensdag:  08.30  -  16.00 uur 
Donderdag:  08.30  -  20.00 uur 
Vrijdag:  08.30  -  12.30 uur 
Tijdens de donderdagavondopenstelling kunt u maar voor een 
beperkt aantal zaken terecht: paspoorten en rijbewijzen e.d. 

Openingstijden begraafplaats 
De algemene begraafplaats en dierenbegraafplaats aan de 
Tollensstraat zijn dagelijks open tussen 08.00 - 18.00 uur. 

Collegelid spreken? 
Een afspraak maken met een collegelid doet u via het centrale 
telefoonnummer. Daarbij geeft u aan waarover u het collegelid 
wilt spreken. Het kan zijn dat u eerst naar een vakafdeling 
verwezen wordt. 

Vragen over een bouwplan? 
Voor vragen over concrete of gewenste bouwplannen is de 
werkeenheid Vergunningverlening op werkdagen telefonisch 
bereikbaar tussen 08.30 en 16.00 uur. 

Op zoek naar werk of aanbieden van vacature? 
Werkgevers en werkzoekers maken gebruik van 
www.werkeninzandvoort.com. 
Voor het vinden of aanbieden van banen in Zandvoort. 
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Slechts een kwart tegenstand voor basketballers Start inschrijving Circuit Run 

Eerste competitieronde ZBC

Eigenlijk hebben de heren van The Lions afgelopen zater-
dag alleen maar in het eerste kwart tegenstand gehad van 
JBC/Noorderhaven (23-26). Daarna ging het een versnel-
ling hoger, kregen de gasten het aan de stok met het ar-
bitrale duo en kon Zandvoort uiteindelijk met een fraaie 
101-76 eindstand de wedstrijd afsluiten.

Vorige week vrijdag is de inschrijving voor de 4e Runner's 
World Zandvoort Circuit Run van start gegaan. Volgens 
organisator Le Champion zullen naar schatting tussen de 
12.000 en 15.000 deelnemers zich dit jaar gaan inschrijven 
voor de run die op zondag 27 maart 2011 plaatsvindt. Daar-
mee is het een van de grootste nationale hardloopevene-
menten van Nederland en nu al een voorjaarsklassieker.

Het reguliere bridgeseizoen is een aantal weken al weer 
van start. Zowel op de woensdagavond als donderdagmid-
dag zijn zes rondes gespeeld, waarbij het om promoveren 
en degraderen ging. Ook dit seizoen zijn in de diverse lij-
nen verschillende paren van partner gewisseld. 

“We speelden gisteren onze 
beste pot van het seizoen en 
raken steeds beter op elkaar 
ingespeeld. Na onze eerste 
zeer beladen verlies thuis, 
enkele weken geleden, had-
den we ook voor het thuis-
publiek iets recht te zetten. 
Ondanks een lastige start 
van de wedstrijd lieten we 
ons niet meeslepen door 
scheidsrechterlijke beslis-
singen en bleven ons eigen 

Het is alweer de vierde edi-
tie van de Runner’s World 
Zandvoort Circuit Run. Er 
kan gekozen worden voor 
de Zandvoort Circuit Run 12 
km (dit is de enige afstand 
waarbij je het circuit ver-
laat), de Men’s Circuit Run 5 
km of de Ladies Circuit Run 
5 km, die wereldwijd al in de 
belangstelling staat zoals de 
Zandvoortse Courant een 
aantal weken geleden kon 
melden. Kinderen kunnen 
meedoen aan de Kids Circuit 
Run over 2,5 km en scholie-
ren maken zich op voor het 
Scholenkampioenschap 
over 4,2 km. Voor bedrijven 
staat naast de populaire 
Business Run 12 km, voor 
het eerst de Business Run 
over 5 kilometer op het pro-
gramma.

Goede doel
Le Champion organiseert 
het evenement in samen-
werking met de Rotaryclub 
Zandvoort, die opnieuw 
de ‘businessloop’ voor het 
goede doel voor haar reke-
ning neemt. De inschrijving 
voor die loop zal geheel 
ten goede komen van het 
goede doel en dat is dit jaar 
Shelterbox, een organisatie 
die wereldwijd ervoor zorgt 
dat na catastrofes, zoals de 

In de A-lijn op de woensdag 
resulteerde dit onmiddellijk 
in een eerste plaats voor het 
nieuwe paar Wim Koning 
& Michiel Tromp Meesters, 
met een voorsprong van 6% 
op Margreet Paap & Hans 
Hogendoorn.

Vier paren degraderen naar 
de B-lijn en hiervoor in de 
plaats gaan de vertrouwde 
gezichten van Marieke van 
den Burg & Maria Groene-

spel spelen. Een compli-
ment voor het team!”, blikt 
playing coach Dave Kroder 
terug op de wedstrijd. Door 
harder en vooral slimmer te 
verdedigen op enkele van 
de belangrijkste spelers van 
JBC/Noorderhaven, de spel-
maker was een ramp voor 
menige Zandvoortse verde-
diger, kregen onze plaatsge-
noten meer grip op de wed-
strijd, waardoor er bij rust 

aardbeving op Haïti onlangs, 
de getroffenen in korte tijd 
weer een menswaardig be-
staan kunnen geven met 
onderdak en dat soort za-
ken. 

Inschrijving
De inschrijving voor deze nu 
al populaire voorjaarsklas-
sieker is vrijdag 15 oktober 
geopend. Zorg dat u zich op 
tijd inschrijft, want hardlo-
pen tijdens dit evenement 
betekent spektakel. Het is 
uniek dat lopers via de start 
op het circuit een ronde 
langs en door Zandvoort 
maken. Vorig jaar hadden 
circa 350 Zandvoortse lo-
pers zich ingeschreven. De 
organisatie hoopt dat er dit 
keer nog meer plaatsgeno-
ten zullen meedoen aan dit 
aansprekende evenement. 

Ook dit jaar wil Zandvoort 
zich profileren en dat gaat 
niet alleen door de inschrij-
vingen, ook zullen er weer 
een groot aantal evene-
menten tijdens de door-
gang door het centrum van 
onze woonplaats worden 
georganiseerd. Daar wordt 
nu al aan gewerkt. Tijdens 
dit weekend zal tevens het 
Zandvoortse strandseizoen 
2011 geopend worden.

woud, die met ruim 25% 
verschil afstand namen 
van Maria Emmelot & 
Ineke Romviel en Gert Jan 
van Amsterdam & Ed van 
Wanrooy, met zijn zessen het 
hoogste treetje weer bestij-
gen. Uit de B-lijn gaan drie 
paren er met frisse moed 
in de C-lijn weer tegenaan, 
terwijl hun plaatsen worden 
ingenomen door Lenie Post 
& Hannie Zwemmer, Mieke 
en Ger Groenendaal en Els 

basketbal circuit run

bridge

al een goede voorsprong op 
het scorebord stond, 53-39.

Dat de scheidsrechters op 
scherp stonden en dat het 
in basketbal snel kan ver-
keren als je niet je eigen 
spel blijft spelen, was de 
belangrijkste boodschap 
voor de tweede helft. De 
gasten ergerden zich steeds 
meer aan de beslissingen 
en haalden zichzelf meer 
en meer uit de wedstrijd. 
“Dankzij de vele rebounds 
en goede passes van met 
name Ron van de Meij, kon-
den wij de fast break snel 
starten. Omdat Marvin 
Martina ook nog eens in 
het derde kwart ‘hot’ werd, 
liepen we snel uit naar 20 
punten verschil. Onder aan-
voering van een strakke ver-
dediging van Paul Wessels 
op hun sterkste man (de al 
eerder genoemde spelma-
ker, red.) zorgden we ervoor 
dat we eenvoudig uitliepen 
naar een mooie overwin-
ning”, aldus een zeer tevre-
den Kroder, die zelf ook een 
goed aandeel in de winst 
had met enkele mooie sco-

Berndsen & Yvonne van 
Wanrooy.

De donderdagmiddagcom-
petitie gaf als winnaar in de 
A-lijn het bridgepaar Dick 
Polak & Martin Vergeest 
te zien, 14% voor Lavina 
Bosschert & Bart Overzier. 
Vanuit de B-lijn promoveren 
vier paren, namelijk Simon 
Aukema & Dick Parmentier, 
Greet Bohmermann & Lidy 
Stoppelman, Ton Effern 
& Joop Engelkes en Ciska 
Engelkes & Kunny Morhaus. 
Hoewel er op de woensdag 
wat minder fortuinlijk werd 
gescoord, hebben Elly Keizer 
& Kitty Melchers, voor het 
eerst ook spelend op de 

Actie van Ron van der Meij

Een lang lint van lopers op het circuit | foto: Le Champion

res van middenafstand.

Ook de woordvoerder van 
de spelers, Robert ten Pierik, 
kijkt tevreden terug op een 
mooie overwinning maar 
zet wel enkele kritische 
kanttekeningen: “Aanvallend 
liep het zaterdag erg goed, 
verdedigend kunnen we nog 
verbeteren. Vooral het eer-
ste kwart hadden we geen 
antwoord op het snelle spel 
van de spelverdeler van JBC. 
In het tweede kwart had-
den we dit opgelost (Paul 
Wessels kwam terug van 
een lichte blessure, opgelo-
pen in het eerste kwart, om 
hun spelverdeler te verdedi-
gen, red.) en daardoor won-
nen we dit kwart ruim met 
30-13. Aan het eind van het 
tweede kwart hadden we 
zelfs een run van 18–0.”

De eerstkomende thuis-
wedstrijd voor zowel de 
dames als de heren is op 
zaterdag 30 oktober. De 
heren spelen dan om 18.30 
uur tegen Sea Devils en de 
dames om 20.15 uur tegen 
Hoofddorp.

donderdag, laten zien dat 
zij het spel behoorlijk onder 
de knie hebben en derhalve 
werd direct al promotie 
vanuit de C-lijn een feit. Zij 
worden vergezeld door Miep 
van Duijn & Betty Beijer, 
Richard Kerkman & Armand 
d'Hersigny en Rita Kanger & 
Leny Smit. Zowel nieuwe als 
bekende bridgeparen heb-
ben in de D-lijn bewezen hun 
'mannetje' te staan. De belo-
ning, in de vorm van het spe-
len in een sterkere lijn, valt te 
beurt aan Ans Gelsing & Fred 
Henrion Verpoorten, John 
van Deutekom & Rieneke 
Zwarts, Annelies van Kooten 
& John Atkinson en Bep 
Pellerin & Ien Rooijmans.
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adverteerders

voetbal

Nieuwe hoofdsponsor
SV Zandvoort heeft sinds afgelopen zaterdag een derde 
hoofdsponsor. Naast Cense & Van Lingen voor de jeugd en 
HBR voor de senioren, heeft Jaap Kroon zijn bedrijfsnaam, 
Kroon Vis, voor drie jaar verbonden aan de selectie-elftallen 
van de voetbalclub. 

Zaterdag werden de contrac-
ten in de bestuurskamer door 
zowel Kroon als de voorzit-
ter van SV Zandvoort, Hans 
Hogendoorn, ondertekend. 
In ruil voor zijn euro’s mag 

Jurjen Mans in de problemen

Hans Hogendoorn en Jaap Kroon ondertekenen het contract

Eindelijk winst SV Zandvoort

Gelijkspel hockeydames hoogst haalbare

Het vlaggenschip van SV Zandvoort heeft eindelijk het 
zoet van de overwinning mogen proeven. Het heeft overi-
gens zeven wedstrijden geduurd voordat dit een feit was. 
In een niet bijster goede wedstrijd wonnen onze plaatsge-
noten met 1-0 van mededegradatiekandidaat Jong Hercu-
les uit Beverwijk.

De dames van de Zandvoortsche Hockey Club (ZHC) heb-
ben in de uitwedstrijd tegen Amstelveen twee punten la-
ten liggen. Volgens coach Cees van Deursen heeft zijn team 
zich door de tegenstandsters laten intimideren waardoor 
er uiteindelijk een 2-2 gelijkspel genoteerd kon worden.

Het houdt maar niet op, die 
steeds weer wisselende op-
stellingen die interim-coach 
Sander Hittinger uit zijn hoge 
hoed moet schudden. Ook nu 
weer waren veel vaste waar-
den niet aanwezig. De net 
van een slepende blessure 
teruggekomen Zandvoortse 
topscorer Michel de Haan 
moet een straf van drie wed-
strijden schorsing uitzitten in 
verband met de rode kaart die 
hij vorige week door de arbi-

Zandvoort begon wat slap 
aan de wedstrijd. Al vrij snel 
keken onze plaatsgenotes 
tegen een 1-0 achterstand 
aan na een half geraakt 
schot dat hobbelend ach-
ter de Zandvoortse doel-
vrouw verdween. Allengs 
werd de wedstrijd harder 
en dat werd niet door het 
arbitrale duo opgepakt met 
als gevolg veel blauwe plek-

ter van dienst terecht kreeg 
voorgetoverd. Wel weer in 
de basis Stein Stobbelaar en 
eveneens het basisdebuut 
in de competitie van de pas 
17-jarige Bud Water, die in de 
voorbereiding op dit seizoen 
tijdens oefenwedstrijden al 
een aantal keren door trainer/
coach Pieter Keur behoorlijk 
wat speelminuten kreeg.

Al kort na het begin van 
de wedstrijd kwamen de 

ken. Nog voor rust kon ZHC 
de gelijkmaker forceren. Het 
lukte Esther Boot om de bal 
tegen de plank te krijgen.

In het begin van de tweede 
helft had Zandvoort een 
paar mooie uitvallen maar 
daar werd helaas niet uit 
gescoord. Ook nu weer werd 
de wedstrijd steeds harder. 
De Zandvoortse dames lie-

voetbal

hockey

Zandvoorters op voorsprong. 
Maurice Moll kon een pass 
binnen de Beverwijkse de-
fensie onderscheppen en met 
een korte draai schoot hij het 
leer in de diagonale hoek, kee-
per Ayhan Catak het nakijken 
gevend. Hierna ontstond een 
veelal op het middenveld 
plaatsvindende wedstrijd die 
gelijk opging. De geroutineer-
de Zandvoortse verdediging, 
met John Keur, Ronald Kaales 
en keeper Jorrit Schmidt in 
de leidende rollen, elimineer-
de een aantal kleine kansen 
maar ook aan de andere kant 
stond de verdediging pal.

Na rust een gelijk beeld dat 
zich gaande de tijd steeds 
meer in het voordeel van de 
gasten ontplooide. Ook nu 
weer een sterk Zandvoorts 
verdedigingscollectief dat 
wel steeds meer onder druk 
kwam te staan. Echter het 
gemiddeld toch wel jonge 
Zandvoortse paradepaardje 
van de dag hield tot het 
eindsignaal stand waardoor 
het totaal aantal punten, tot 
nu toe, zomaar verdubbeld 
werd en de rode lantaarn aan 
de bezoekers werd overgedra-

ten zich hierdoor behoor-
lijk intimideren en kwamen 
niet meer in hun spel. Nadat 
Eva van Delft met een bles-
sure uitviel en Zandvoort 
met 10 speelsters verder 
moest, werd de druk op het 
Zandvoortsche doel wel 
heel erg groot. Uit een straf-
corner werd dan ook de 2-1 
gescoord. Onder het motto, 
hier gaan we niet verlie-
zen kwam Zandvoort toch 
weer terug. Tegen het eind 
van de wedstrijd kon mid-
denvelder Roos Rückert de 
bal niet lekker afspelen en 
ging gedwongen op avon-
tuur. Ze omspeelde een paar 

Kroon Vis zijn naam op de 
achterkant van de shirts van 
de selectie-elftallen laten zet-
ten. Die beide elftallen zullen 
dus binnenkort met nieuwe 
shirts te bewonderen zijn.

gen. Helaas won Haarlem/
Kennemerland, de nummer 
13 van voor dit wekend, to-
taal onverwacht met 4-2 van 
de nummer vier TOB, anders 
was Zandvoort op de 12e plek 
gekomen.

Het tweede elftal had tegen 
bezoekers WV-HEDW niets 
in te brengen. Ook weer door 
personele problemen konden 
de reserves van coach Jan v.d. 
Leden, die terug moest grij-
pen op junioren, geen potten 
breken en verloren kansloos 
met 1-5.

Komende zaterdag is Zand-
voort in verband met een be-
ker/inhaalweekend vrij. De 
eerstkomende wedstrijd is 
op 30 oktober om 14.30 uur in 
Zaandam tegen Hellas Sport, 
dat afgelopen zaterdag met 
3-1 bij AFC verloor. Het tweede 
heeft wel komende zaterdag 
verplichtingen, in de beker. Zij 
spelen uit tegen ODIN ’59 2.

Overige uitslagen 2e klasse 
A: Overbos – Aalsmeer: 2-1; 
Monnickendam – DVVA: 0-1; 
Castricum – Amstelveen: 4-1 
en Voorland – ZOB: 2-2.

SV Zandvoort verloor van Heemstede met 0-13
Afgelopen week stond in het zaalvoetbalverslag dat 
Zandvoort Noord eerder met 0-13 had verloren van 
Heemstede. Dit moet het zaalvoetbalteam van de SV 
Zandvoort zijn dat door de Heemstedenaren in de Korverhal 
op vrijdagavond 1 oktober met dergelijke cijfers werd af-
gedroogd. ZSC’04 incasseerde op dezelfde dag dat de SV 
Zandvoort in actie kwam tegen Heemstede, een kleine 
nederlaag tegen BSM 9. Deze wedstrijd eindigde in 6-8.

speelsters van Amstelveen, 
wurmde en duwde zich 
in de druk bezette cirkel 
en schoot de bal langs de 
keepster in het doel, 2-2. De 
tijd tot het eindsignaal was 
voor beide ploegen te kort 
om nog de volle winst te 
behalen. 

Het Zandvoortse team ligt 
nog wel op koers voor plaat-
sing in de promotiepoule 
maar het kan zich niet te-
veel verliespunten meer 
permitteren. De eerstvol-
gende wedstrijd is op zon-
dag 31 oktober om 16.00 uur 
thuis tegen RoodWit 6.

Rectificatie
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De Runners World Zandvoort Circuit Run is genomineerd 
voor de prijs ‘Sportevenement van het Jaar’. Dat maakte 
Topsport Kennemerland afgelopen week bekend. Om tot 
die prijs te komen, bent u nodig. Door te stemmen via  
www.topsportkennemerland.nl/stem kunt u meewerken 
om die prestigieuze titel binnen te halen.

Er is na de ter inzage legging 
van het Beleidsplan Parkeren 
2010 en de speciale avonden 
in het Gemeenschapshuis, 
tijdens welke de Zandvoortse 

Op die website worden nu 
per categorie de 5 genomi
neerden voorgesteld, waarop 
het publiek per categorie een 
voorkeursstem kan uitbren
gen. Op basis hiervan zal het 
aantal van 5 worden geredu
ceerd naar 3 genomineerden, 
welke nog kans houden op 
de titel. De jury bepaalt uit

inwoners zowel aan de poli
tiek als aan ambtenaren 
vragen konden stellen en 
hun mening kenbaar kon
den maken, een enorme 
hoeveelheid zienswijzen bij 
het college binnengekomen. 
Dat geeft aan dat veel men
sen hun mening over dit 

eindelijk, op basis van stem
gedrag en prestaties, welk 
evenement tot winnaar uit
geroepen zal worden. Het 
winnende evenement wordt 
woensdagavond 8 december 
bekend gemaakt tijdens het 
Topsport Gala Kennemerland 
in Philharmonie Haarlem. 
Stemmen dus!

Courant 
Zandvoortse 

9 231911Actueel Cultuur plus Sport
Ronnie Tober en 
vrienden vermaken 
in Huis i/d Duinen

Twee kunstenaars
genomineerd voor
kunstprijs

Kraaijkamp Jr.
speelt driedubbelrol
in toneelthriller

Erik Monster twee
keer eerste in
dressuurwedstrijden

6e jaargang • week 43
28 oktober 2010
Het wekelijkse nieuwsblad 

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

De Mannetjes

Extra vergadering 
parkeren

‘Neem aan dat ze dan 
met de auto komen’

De beleidsnota parkeren wordt in de
 vergadering van de commissie raadzaken 

op 2 november behandeld. 

In de gemeenteadvertentie leest u er meer over.

vervolg op pagina 3

Huidige parkeerbeleid gaat op de schop
De CircuitRun is genomineerd | Foto: Chris Schotanus

Extra vergadering over beleidsplan Parkeren Circuit Run 
genomineerd

zware onderwerp hebben 
en mee willen denken met 
de beleidsmakers van onze 
gemeente, uiteraard vaak 
met de voorkeur voor de ei
gen buurt. 

Reacties
Al deze zienswijzen zijn op
genomen in de Reactienota 
In spraak Parkeerbeleid Zand
voort (in concept), die opge
steld is door de Grontmij en 
Parkeerconsult. In totaal zijn 
er, via de diverse mogelijkhe
den, 254 reactie binnenge
komen, die in een negental 
onderdelen te onderschei
den zijn. Die gaan globaal 
van het beheer van parkeer
terrein De Zuid (78 reacties) 
via typen vergunningen (27) 
tot “Huidig beleid voldoet 
prima, maar de handhaving 
ontbreekt” (14).

Nieuw systeem
Het college gaat er in het 
plan vanuit dat de ‘wijken’ 
niet meer zullen worden ge
hanteerd. Er komt een ver
gunning voor Zandvoortse 
inwoners die dan overal, be
halve in zones met parkeer
belasting, mogen parkeren. 
Ook zullen de toeristen bui

Auto Strijder
Zandvoort

www.autostrijder.nl 03.00    02.00

Wintertijd 30 oktober
zaterdag        zondag

ten het centrum en de woon
wijken moeten gaan parke
ren. De hotels en pensions 
dienen zoveel mogelijk hun 
gasten van parkeerplaatsen 
op eigen terrein te voorzien. 
Er worden ook terreinen aan 
de rand van Zandvoort gecre
eerd die tegen betaling voor 
deze categorie beschikbaar 
worden gesteld. Althans, als 
het aan het college ligt. De 
verblijfstoerist waarvan het 
hotel/pension gelegen is in 
‘bewoners parkeergebied’, 
wordt de mogelijkheid ge
boden om door middel van 
een bezoekerspas van het 
hotel/pension voor een duur 
van maximaal 3 uur voor de 
deur te parkeren om te kun
nen lossen of laden. Daarna 
dient de auto verplaatst te 
worden naar de dichtstbij
zijnde parkeerplaats in het 
betaald parkeergebied of 
naar een parkeerterrein. Er 
is altijd binnen acceptabele 
loopafstanden parkeergele
genheid beschikbaar, afhan
kelijk van de te kiezen tari
fering kan de loopafstand 
verschillen.

De commissie Raadszaken zal zich komende dinsdag in 
een extra ingelaste vergadering buigen over het beleids-
plan Parkeren 2010 en de Reactienota Parkeren van het 
college. Het is niet de bedoeling dat deze agendapunten 
al op de agenda voor de eerstkomende raadsvergadering, 
9 en 10 november aanstaande, worden klaargestoomd. 
Die dagen zijn voor de Algemene Beschouwingen, de 
Begroting 2011 en de belastingvoorstellen. Voor de Par-
keernota 2010 zal op 23 november aanstaande een extra 
raadsvergadering worden ingelast.
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het hele jaar geopend

in memoriam

familieberichten

dankbetuigingen

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

~ Begeleiding voor nabestaanden ~ 

~ Persoonlijke aandacht voor U en Uw dierbare ~ 

	 	 023	-7515	666
	 	 		Gevestigd	in	Zandvoort
	 	 		Evert	H.	Schweitzer
        Voor een stijlvolle en verzorgde uitvaart

	 	 	 							Dag	en	nacht	bereikbaar

Algemene Uitvaartbegeleiding Zandvoort

UITVAARTZORGCENTRUM ZANDVOORT
Tollensstraat 67, 2041 PR  Zandvoort.

Telefoon (023) 571 32 78.
www.uzn-nederland.nl

UITVAARTCENTRUM HAARLEM
Parklaan 36, 2011 KW  Haarlem.

Telefoon (023) 532 87 50.
www.uitvaartcentrumhaarlem.nl

Sinds 1992
uw uitvaartondernemer in Zandvoort.
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C.J Van den Bos-Heerde

Rozen als afscheid
Rozen vol rouw
Rozen vol liefde
Enkel voor jou

Je laatste rozen
Zorgvuldig uitgekozen
Als blijk van dank van jouw bestaan
Waarin wij een eindje mee mochten gaan.

We houden en missen u.

Veel liefs en dikke kus van ons uit zandvoort.

Voor de vele kaarten en blijken van steun, 
ondervonden bij het overlijden van mijn zus

Lies van der Snee-Pauwels

zeg ik iedereen hartelijk dank.

Ria

waterstanden



       
      












 









Voor uw blijk van medeleven ons betoond tijdens de ziekte 
en na het overlijden van mijn lieve man, onze pap en opa 

Adrianus van Steijn 

betuigen wij u onze welgemeende dank. 

Uw aanwezigheid, brieven, bloemen en condoléances waren 
voor ons een grote troost. 

Uit aller naam: 
A.A. van Steijn - Buren 

Zandvoort, oktober 2010 

Iets te (ver)kopen?

Plaats een Zandkorrel
Zie pagina 10

Kom snel langs en ontdek 
onze nieuwe avondkaart!

Voor reserveringen bel  

023 - 571 57 07
Kijk ook eens op 
www.clubnautique.nl

Phoenix
Begraafplaatsen- en crematoria-ondersteuning

Phoenix bco biedt ondersteunende diensten aan 
nabestaanden op het gebied van:
 
• Aanvullend opschrift op uw monument na begrafenis of crematie
• Stijlvolle grafbeplanting en aanvullen van de grindlaag
•  Opnieuw inlakken/met bladgoud vergulden van het bestaande 

opschrift
• Renovatie van verouderde monumenten
• Grafaccessoires, zoals verlichting, vazen en ornamenten
• Verzorging van monument en beplanting
• Persoonlijk advies voor complete grafbedekking

Respectvol, persoonlijk en geheel conform uw wens.

Voor een vrijblijvende offerte of advies kunt u contact 
met ons opnemen via telefoonnummer 06-397 56 604.

okt/nov
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Paspoorten ontvreemd

politiebericht

Een onbekend gebleven 
man heeft donderdagavond 
laat kans gezien een twee
tal tassen te ontvreemden 
met daarin tientallen pas
poorten. De tassen behoor
den bij een gezelschap wat 

aan het rondreizen was. De 
dief is in een donkerkleurige 
auto weggereden. De politie 
vraagt mensen die getuige 
zijn geweest of anderszins 
informatie hebben zich te 
melden via tel. 09008844.

Verschijnt iedere donderdag en wordt gratis
huisaanhuis bezorgd in heel Zandvoort en Bentveld!
Kantooradres: Kleine Krocht 2 • 2042 JN Zandvoort 
Tel 023 – 5732 752 • info@zandvoortsecourant.nl
Openingstijden: maandag en dinsdag 09.00  17.00 uur.
Overige dagen op afspraak.
Advertentie acquisitie: Letty van den BrandKinderdijk 
Tel. 06 – 4342 9783 • letty@zandvoortsecourant.nl
advertenties@zandvoortsecourant.nl
Bladmanager: Gillis Kok 
Tel. 06  460 460 26 • gillis@zandvoortsecourant.nl
Centrale redactie: Joop van Nes 
Tel. 06 – 1448 2685 • joop@zandvoortsecourant.nl
Vormgeving: IR Design Zandvoort 
Kleine Krocht 2  2042 JN Zandvoort
Druk: Dijkman offset 
Visseringsweg 40  Diemen
Verspreiding: ZVO Verspreiders 
Tel. 061139 1478 • www.zvoverspreiders.nl
Uitgever: Zandvoort Press B.V.
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colofon

Ook weleens zitten prutsen 
met de verpakking van iets? 
Het lijkt wel of de fabrikan
ten het erom doen. Zo van: 
hoe zorgen we dat dit doos
je/pakje niet open gaat. Ooit 
zag ik mijn moeder wanho
pig moeite doen een fles 
open te draaien. Met de ja
ren gaat dat moeizamer. Ik 
merk het zelf ook helaas. De 
'allesopener' die ik haar eens 
cadeau gaf ligt nu in mijn 
keukenla! Deksels van pot
ten en flessen draai ik in een 
wip open. Alleen, er blijven 
nog zoveel andere verpak
kingen over waarmee zelfs 
dat handige apparaat geen 
raad weet. Verpakte kaas en 
vleeswaar zitten in foliebak
jes. Je moet een lipje optillen, 
trekken... lipje breekt af. Een 
scherp mes of schaar biedt 
uitkomst. 
Ook onhandig zijn de blikjes 
die je omhoog moet trek
ken aan een ijzerringetje. 
Breekt het halverwege dan 
ben je de pineut. Op mijn 
zoektocht in dezelfde keu
kenla is de blikopener al
tijd zoek. Nog enger zijn de 
blikjes sardine die je met zo 
een zelfde lipje open moet 
trekken. Vroeger zat er een 
sleuteltje bij. De ramp blijft 
hetzelfde. Wat een gehannes 
om het dan nog open te krij
gen. Een vlijmscherpe rand 
is je deel! Simpel: een rol be
schuit. ‘Hier openen’ staat er. 
Je trekt aan het draadje en... 
ook dat breekt af. Klein dra
ma, dat wel. Erger nog zijn de 
doosjes uit een doehetzelf 
winkel. Tegen diefstal zijn de 
spulletjes zo goed beveiligd 
dat je het nooit alleen open 
krijgt. De oplossing? Ik zou 
het niet weten. Misschien 
moeten we met spandoe
ken de straat op. Lijkt me 
wel een goeie grap: 'Actie 
tegen onhandige verpak
kingen'. De enige manier is 
om geen verpakte kaas 
enz. meer te kopen en 
zorgen voor een stevig 
keukenschort. Een goe
de verbanddoos is ook 
echt nodig. Voor als het 
mis gaat natuurlijk.

Verpakkingen
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Ondernemers gaan brainstormen

PortiekPortiers in Zandvoort-Noord

Vanavond, donderdag 28 oktober, zijn de Zandvoortse ondernemers van harte uitgenodigd 
om een brainstormsessie over het keurmerk Veilig Ondernemen bij te wonen. De sessie 
wordt in het raadhuis georganiseerd en heeft als thema ‘Is het centrum van Zandvoort wel 
schoon, heel en veilig genoeg?’.

Vorige week donderdag is de opleiding tot PortiekPortier 
van start gegaan. Twaalf kinderen tussen 8 en 12 jaar gaan 
straks, met een PortiekPortier-diploma op zak en samen 
met wijkmeester Marcel Veraart van woonstichting De Key, 

Zandvoort-Noord leuker, veiliger en leefbaarder maken. 

In april 2010 is er een inten
tieverklaring getekend met 
de Ondernemersvereniging 
Zandvoort (OVZ), de brand
weer, de politie, het Hoofd
bedrijfschap Detail handel en 
de gemeente Zand voort om te 
komen tot veilig ondernemen 
in Zandvoort. 

Op donderdag 28 oktober, 
vanavond, is er weer een bij
eenkomst in het kader van het 
keurmerk Veilig Ondernemen. 
Het is de bedoeling dat vooral 

De Key wil kinderen op een 
speelse manier verantwoorde
lijkheid geven voor hun eigen 
leefomgeving. PortiekPortier 

Realisering en invoering
Het nieuwe parkeerbeleid 
behelst diverse wijzigingen 
ten opzichte van de huidige 
situatie. Het is volgens de 
opstellers van de Reactienota 
organisatorisch niet mogelijk 
om alle wijzigingen op korte 
termijn in te voeren. Er is een 
uitvoeringsprogramma op
gesteld, dat uitgaat van de 
meest optimale planning. 
Dit betekent dat het nieuwe 
parkeerbeleid niet eerder dan 

de ondernemers uit het cen
trum van Zandvoort komen 
om mee te denken en mee 
te werken aan concrete en 
uitvoerbare plannen. De fo
cus van deze bijeenkomst ligt 
met name op het schoon
houden van het centrum van 
Zandvoort en dan met name 
het gebied aangaande het 
keurmerk Veilig Ondernemen: 
Haltestraat, Kerkstraat, Raad
huis plein, Gasthuisplein, 
Dorps  plein, Kerkplein en de 
Grote Krocht.

Het is de bedoeling dat de on
dernemers en de gemeente 
zich samen inzetten om het 
centrum jaarrond schoon en 
aantrekkelijk te houden. De 
voorzitter van de OVZ, Gert van 
Kuijk, zal de avond begeleiden. 
Vanuit de gemeente zullen 
Peter den Boer, hoofd Reiniging 
& Groen, en bedrijvencontact
functionaris Hilly Jansen aan
wezig zijn. De ingang tot het 
raadhuis is vanavond via de 
ingang naar de Centrale Balie 
aan de Swaluëstraat.

De PortiekPortiers (in opleiding) en projectleider Esther van Elteren

Protestantse gem. Zandvoort
10.00 uur ds. mr. J.W. Verwijs
www.kerkzandvoort.nl

RK Parochie St. Agatha
10.30 uur Pastor D. Duijves
www.aap-parochies.nl

RK Parochie Antonius & Paulus
10.30 uur Pastor C. van Polvliet

kerkdiensten - a.s. zondag 

op 1 januari 2013 in kan gaan. 
Die datum kan dus alleen ge
haald worden als qua vergun
ningverlening en handhaving 
de beschreven efficiëntiesla
gen (samenwerking en di
gitalisering) gehaald zijn. In 
de tussentijd zullen echter 
al een aantal maatregelen 
worden doorgevoerd. In het 
opgestelde uitvoeringspro
gramma staan de maatrege
len in de tijd weergegeven. 
Te zijner tijd zullen de details 

van het nieuwe parkeerbe
leid in samenwerking met 
de belanghebbenden verder 
uitgewerkt worden.

U kunt de hele Reactienota 
downloaden van de ge
meentelijke website: www.
zandvoort.nl >Gemeente 
Zand voort>Bestuur>Raads
com mis sies>Commissie 
Raads  za ken>Ga naar ver ga
de ring en>Commissie Raads
zaken 2 november 2010.

word je niet zomaar! Daar 
heb je een hoop kennis over de 
wijk voor nodig. In de eerste 
les zijn de kinderen met een 

spel getest op hun wijkkennis. 
De komende lessen gaan ze 
langs bij politie en brandweer 
om meer te leren over het 
schoon, heel en veilig houden 
van hun wijk. Ook komt oud
dorpsomroeper Klaas Koper 
op bezoek om de kinderen bij 
te spijkeren over de geschiede
nis van Zandvoort. Zij krijgen 
acht weken les en gaan dan 
gediplomeerd, in herkenbaar 
tenue, op inspectie de wijk in. 
De PortiekPortiers houden de 
buurt schoon, spreken bewo
ners aan op vuilnis en houden 
de wijkmeester op de hoogte 
als er dingen gerepareerd of 
opgeknapt moeten worden. 
Ook houden ze een logboek 
bij, waarin alle bijzonderheden 
worden opgeschreven.
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MOTORRIJSCHOOL GOEDE

www.goede-rijschool.nl

• In Zandvoort opstappen.

• Spoedopleidingen.

• Ook bromfietsexamens.

023 5714420
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Dierenartsenpraktijk

Mevr. A.C. Dekker - Lukkassen

Spreekuur: ma. t/m vr. 13.00 - 14.00 uur
 ma.- wo.- vr. avond 19.00 - 20.00 uur
 en volgens afspraak

Lijsterstraat 7  -  2042 CH Zandvoort  -  Tel. (023) 571 58 47

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

DORSMAN.NL OF 023-5714534Zie pagina 10

Iets te (ver)kopen?
Plaats een Zandkorrel

365 dagen per jaar geopend !
Van 28-10-10 t/m 09-01-11:

Wildmenu
Wild paté met cranberry compote

•
Salade van gerookte eend met vijgen

•
Rollade van wildzwijn 

met mosterdsaus, in rode wijn gestoofde peertjes, 
aardappel gratin en zuurkool met jeneverbessen

•
Bitterkoekjes bavarois 

met kaneel en macadamia-ijs

€ 32,50

Strandpaviljoen 9, tel. 023-5718888
www.havenvanzandvoort.nl

Nieuw
uit eigen keuken

Verse erwtensoep
€ 4,95 per emmertje

Ook zijn er weer heerlijke 

wildpatés
in diverse smaken 

met gratis cumberland saus

Haltestraat 38
2042 LN Zandvoort
Tel./Fax (023) 571 50 00

Lucienne's 
Gegarandeerd hagelwitte tanden in 14 dagen. tegen inlevering 
van deze advertentie ontvangt u €25,- extra korting op de behandeling.
Tanden bleken met Sourire is de veiligste methode en wordt ook bij tandartspraktijken toegepast.
Ik heb al 3 jaar ervaring met tandenbleken bij een tandarts.
Dit merk komt uit Amerika waar tandenbleken al veel langer een hit is en is al 30 jaar oud.
Voor extra informatie kunt u kijken op de website:www.sourire.nl 

luxe schoonheidsbehandelingen voor betaalbare prijzen. Klanten die voor de 
eerste keer komen krijgen een kennismakingskorting van €4,50 op de behandeling.
Zo heeft u al een standaard gelaatsbehandeling 45min: Reiniging milk en lotion, peeling, modeleren 
wenkbrauwen, stoombehandeling, onzuiverheden verwijderen, masker, dagverzorging voor €24,-
Uitgebreide gelaatsbehandeling 60min: Reiniging milk en lotion, peeling, modeleren wenkbrau-
wen, stoombehandeling, onzuiverheden verwijderen, masker, oogmasker, dagverzorging €32,50.
Gelaatsbehandeling de luxe 75min: zoals hierboven inclusief Ampul (geconcentreerde 
werkstof  afgestemd op het huidtype onder het masker en dagverzorging €42,50)
Lucienne's Schoonheids- en Massagesalon
Burg. Nawijnlaan 10 Achter
2042 PM  Zandvoort
06-23972853
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Met regelmaat worden inwoners geconfronteerd met huisvuil-
bakken van buren die zo vol geladen zijn dat de kleppen open 
staan. Vogels en huisdieren vinden het dan een feest om daarin 
ongehinderd aan de gang te gaan. Met alle gevolgen van dien.
Door glas, papier, textiel en plastic apart aan te bieden en de rest 
goed samen te drukken is een overvolle bak niet nodig. En afval 
los gestort in de bak in plaats van in zakken scheelt ook enorm. 
Lukt het dan nog niet? Neem dan tegen betaling een extra bak! 
Voor meer informatie: bel de reinigingscontroleur op 023-5740100.

KLEP DICHT en ZANDVOORT SCHOON!?

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)

Maaike bedanken alle fans 
voor hun gewel
dige support.

Collecteweek 
Alzheimer 
Alzheimer Neder
land zet zich al 
ruim 25 jaar in 
voor een betere 
kwaliteit van leven 

voor mensen met dementie 
en hun naaste omgeving. 
Met 52 regionale afdelingen 
en meer dan 180 Alzheimer 
Cafés heeft  Alzheimer 
Nederland een landelijk be
reik. Dankzij de inzet van veel 
collectanten is de landelijke 
collecte 2009 succesvol ver
lopen. De opbrengst wordt 
gebruikt voor het subsidië
ren van wetenschappelijk 
onderzoek, voorlichting, on
dersteuning en belangenbe
hartiging. In de week van 8 
tot en met 13 november kunt 
u ook in Zandvoort onze col
lectant aan de deur verwach
ten. Mede dankzij hen en 
dankzij uw gift kan het werk 
van Alzheimer Nederland 
worden voortgezet. Mogen 
zij weer op u rekenen? 
Namens de collectanten, al
vast heel erg bedankt!

Meidenclub

In Pluspunt wordt voor de 
eerste keer een meiden
avond georganiseerd. De jon
gens moeten maar zelf iets 
bedenken want vrijdagavond 
29 oktober zijn de meiden er 
even niet. Van 19.00 tot 21.00 
uur zijn alleen maar mei
den van 12 t/m 15 jaar wel
kom tijdens de ‘Girls out’ in 
Pluspunt, Flemingstraat 55. 

De toegang bedraagt € 2. 
Hierna zal de meidenavond 
voortaan elke einde van de 
maand plaats vinden. For 
girls only. Neem al je vrien
dinnen mee, het wordt ge
zellig! 

Taizé dienst
Op vrijdagavond 5 no
vember om 19.30 uur is in 
de Protestantse kerk de 
maandelijkse Taizé dienst. 
Inzingen van de vierstem
mige liederen is vanaf 
19.00 uur. Daarna is de 
dienst welke voorbereid 
wordt door de werkgroep 
Taizé die onderdeel is van 
de Zandvoortse Lokale Raad 
van Kerken. De bijeenkom
sten zijn een combinatie 
van teksten, gebed, stilte 
en meerstemmig zingen, 
afgeleid van de liturgie in 
het Franse klooster in Taizé. 
Na afloop van de dienst om 
20.00 uur is er koffie en 
thee.

Schrobben

Het thema ‘Zandvoort 
schoon’ is soms een zwa
re klus. Dat ondervinden 
ook de kunstenaars van 
Buro Boulevard van Kunst 
Biënnale. Met een hoge
drukspuit wordt op het 
Van Fenemaplein de gigan
tische straattekening met 
uitspraken van gemeente, 
bewoners en passanten 
over de Middenboulevard 
onder handen genomen. 
Maar na een dag schrobben 
en boenen blijkt dat de verf 
er goed op zit. Ook nu blijkt 
weer dat de uitspraken over 
de Middenboulevard moei
lijk zijn weg te poetsen! 

Bedankt JP

Om Jan Peter Balkenende 
te bedanken voor acht jaar 
premierschap nodigde 
Michael Bleekemolen de 
voormalig premier afge
lopen zaterdag uit op het 
circuit van Zandvoort om 
daar over de piste te racen 
in spectaculaire auto’s. 
De gasten van de door
gaans druk bezochte Race 
Experience keken vreemd 
op toen Balkenende één 
van de deelnemers bleek 
te zijn. Onder toeziend 
oog van de racenestor 
vermaakte Balkenende 
zich uitstekend met de 
wagens van Race Planet. 
Balkenende, die bekend 
staat als autoliefhebber, 
bestuurde ze als een erva
ren coureur.

Winterfeest Rekreade
Overal doken oproepen 
op: via Hyves, Facebook, 
mails, schoolkranten, 
websites en enorm veel 
Twitterberichten voor 
de laatste ronde van 
Gaanwedoen.tv. Iedereen 
kon op leuke ideeën stem
men waaronder die van de 
Zandvoortse Wendy Jacobs 
en Maaike Cappel over een 
winterfeest Rekreade. De 
dames zijn op een goede 
5e plaats geëindigd! De 
winnaars ontvangen bin
nen drie weken officieel 
bericht van de provincie 
NoordHolland hoeveel 
geld er aan hun project 
is toegekend. In ieder ge
val is zeker: de winterse 
Rekreade gaat door. Nu nog 
een pak sneeuw! Wendy en 

Harocamo's seniorenmenu op TV

Komend weekend klok een uur terug

Wie op Google het woord 'seniorenmenu' intikt, krijgt flink 
wat hits te zien. Opvallend is echter dat restaurant Haro-
camo in de Kerkstraat als derde staat vermeld. Niet alleen 
het Algemeen Dagblad, maar ook het televisieprogramma 
‘Tijd voor Max’ van omroep Max besteedde hier vorige 
week aandacht aan.

Komend weekend gaat de winterijd weer in. Dat wil zeggen dat de klok een uur terug 
gaat naar de standaard tijd. Behalve in Nederland wordt in circa 70 landen momenteel 
tweemaal per jaar de klok verzet.

Eigenaresse Sandra ten 
Broeke gaf aan de presen
tatoren Martine van Os en 
Sybrand Niessen duidelijk 
uitleg over het ontstaan 
van het seniorenmenu in 
Zandvoort. Sinds vorig jaar 
oktober is de belangstelling 
voor dit menu, dat alleen 
qua grootte van de portie 
verschilt van de dagschotel, 

Zomertijd is de tijd die ge
durende de zomermaanden 
wordt aangehouden door de 
klok een uur vooruit te zet
ten, dit wil zeggen de klok 

flink toegenomen. Vooral 
ouderen hebben meestal 
minder trek en hoeven niet 
zo een bord vol met eten. Bij 
Harocamo houdt men hier 
rekening mee en betaalt 
men slechts € 7 per seni
orenmenu (de dagschotel 
kost € 10). Het maakt niet 
uit of de gast dagelijks of 
slechts een enkele keer een 

een uur voor te laten lopen 
op de standaardtijd. In de 
Europese Unie loopt de zo
mertijd van de laatste zon
dag van maart tot de laatste 

bestelling doet uit de lijst 
met gerechten, die maan
delijks wordt samengesteld. 
Zo kunt u bijvoorbeeld op 
vrijdag 29 oktober kiezen 
voor goulash met rijst, op 
maandag 2 november voor 
gebakken lever met aard
appelen en rode kool, op 
18 november voor andij
viestamppot met een bal 
gehakt en op 21 november 
voor zalmfilet met puree en 
worteltjes. Het bijzondere 
van Harocamo is dat alle 
seniorengerechten gratis 
thuisbezorgd worden en 
wel tussen 12.00 en 14.00 
uur of tussen 16.00 en 17.30 
uur. Dit kan eveneens een 
geweldige oplossing zijn 
voor (ook jongere) mensen, 
die tijdelijk hulp behoeven 
met koken en wel eens wat 
anders willen dan een mag
netronmaaltijd. Ook de re
guliere kaart biedt hiertoe 
heel veel mogelijkheden.

Kijk eens op hun website 
www.harocamo.nl of in
formeer telefonisch (023
5712102) naar de vele mo
gelijkheden bij Harocamo, 
Kerkstraat 14.

zondag van oktober. Komend 
weekend gaat de klok dus 
weer een uur terug naar de 
oorspronkelijke tijd, ook wel 
wintertijd genoemd. 

Sandra ten Broeke in de uitzending van omroep Max  
| Foto: Wilma van de Valk
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evenementen agenda

29 Meezingavond - Smartlappen en levensliederen, 
 met Gerard Bosman op accordeon. 

Café Koper, aanvang 21.00 uur

30 Garnalenpellen - Open Zandvoortse kampioen
schap. Café Oomstee, aanvang  18.00 uur 

30 Swingsteesjun 25+ - Dansfeest bij Riche aan Zee, 
20.0002.00 uur

31 Jubileumconcert - ANBO koor “Voor Anker” 
bestaat 40 jaar. De Krocht, aanvang 14.30 uur

28 Oud Hollandse spelletjesavond - Het Wapen 
van Zandvoort, aanvang 20.00 uur

6 Zandvoort 500 - Eerste race om 
Winterkampioenschap, Circuit Park Zandvoort

14 Classic Concerts - Requiem van Mozart. 
Agatha kerk, aanvang 15.00 uur

14 Intocht Sinterklaas - 12.00 uur strand 
(thv de rotonde)

27 Genealogie inloopochtend - Familiestamboom 
uitzoeken in het Zandvoorts Museum,  
10.00 – 13.00 uur

28 Feestmarkt - Centrum Zandvoort

oktober

november

VVV Zandvoort: 7 dagen per week geopend!

Halloweenparty 
maar matig bezochtSerieus ‘gamen’ op school Etos-prijs voor 

moeder en dochter

Komende zondag historische open dag in De Krocht

De Halloweenparty die afgelopen zaterdag voor de eerste 
keer in De Krocht werd georganiseerd, is slechts matig be-
zocht. Als oorzaken zouden het slechte weer en de matige 
belangstelling in Nederland voor dit Angelsaksische feno-
meen kunnen worden aangedragen. Toch hebben de aan-
wezigen zich bijzonder goed vermaakt. 

Vorige week donderdag vond op het Wim Gertenbach Colle-
ge de aftrap plaats van een project waar gebruik wordt ge-
maakt van het computerspel 'The Sims'. Dit zeer populaire 
en ver ontwikkelde spel is omgezet naar 'Duurzame Sims'. 

Moeder Andrea en dochter Arenda Drommel hebben afge-
lopen vrijdag van Etos Zandvoort een mooie prijs in ont-
vangst mogen nemen. De prijs hoorde bij de prijsvraag van 
de plaatselijke Etos, waarin antwoord moest worden gege-
ven op de vraag hoeveel producten van de eigen lijn bij de 
Etos in de Kerkstraat verkocht worden.

Voor de vijfde keer organiseert het Genootschap Oud Zand-
voort (GOZ) op 30 oktober een open dag voor een ieder die 
geïnteresseerd is in het heden en verleden van Zandvoort.  
Tijdens deze dag tonen diverse verenigingen hun aanbod 
op historisch gebied. En dat is best veel en gevarieerd! Dus, 
wanneer u nog nooit aanwezig bent geweest op zo een 
open dag dan is het beslist een aanrader om van 10.00 tot 
16.00 uur een bezoek te brengen aan De Krocht. 

De heksen en Dracula’s dans
ten op de muziek van een 
bijzondere groep, Music in 
Gear, waarin onze plaatsge
noot Freek Volkers leadgitaar 
speelt. Dat is niet geheel toe
vallig want nog twee broers 
van hem spelen in deze groep, 
die veel covermuziek speelt 
uit de jaren ’60, ’70 en ’80 
van de vorige eeuw en dan 

Door educatieve elementen 
toe te voegen in dit veel ge
speelde spel wordt getracht 
het onderwerp ‘duurzaam
heid’ onder de aandacht van 
leerlingen te krijgen op een 
voor hen aantrekkelijke ma
nier. In dit computerspel kun
nen leerlingen duurzaam
heidaspecten van Nederland, 
Europa en de mensheid als 
geheel benoemen, beoor

Dat antwoord is 33. Er kwa
men veel inzendingen bin
nen maar de meesten had
den er 32 geteld. Alleen 
Arenda had de tijd genomen 
om ze exact te tellen en won 
dus samen met haar moeder 

Foto's worden vakkundig ingescand

Serieus ‘gamen’ op school

Moeder en dochter ontvangen hun prijs

Griezelen in De Krocht

van Steve Wonder tot ACDC, 
zeer divers dus. Of er vol
gend jaar opnieuw een po
ging wordt gewaagd om een 
Halloweenparty van de grond 
te krijgen moet worden af
gewacht. Komend weekend 
zal de band Music in Gear te 
zien zijn in Bloemendaalse 
Caprera, waar nu al 400 kaar
ten voor verkocht zijn.

delen en toepassen binnen 
de aandachtsgebieden 'wa
ter', 'energie' en 'groen & 
afval'. Het Wim Gertenbach 
College wordt hierin bege
leid door de ontwikkelaar 
van het spel Electronic Arts 
en Codename Future. Dit 
soort uitdagende toepassin
gen zullen op termijn meer 
en meer plaats vinden bin
nen het onderwijs.

de prijs, een pakket met alle 
33 Etosartikelen. De spaarac
tie van de Etos, die in het ar
tikel van een tweetal weken 
geleden wereldkundig werd 
gemaakt, loopt nog door tot 
31 december aanstaande.

door Nel Kerkman

Het idee van een historische 
open dag is voortgekomen 
vanuit het GOZ, met als doel 
mensen jaarlijks de gelegen

heid te geven om vragen te 
stellen en tevens in contact 
te komen met oud fotomate
riaal over Zandvoort. Want er
gens op zolder liggen vast en 
zeker in een oude schoenen

doos nog onbekende foto’s of 
dia’s die het GOZ graag zou 
willen inscannen. Dat wordt 
ter plekke (gratis) gedaan en 
u kunt uw materiaal met
een weer meenemen. Voor 
dia’s maakt GOZ graag een 
afspraak met u. Verder kunt 
u zich laten voorlichten over 
de activiteiten van de diverse 
verenigingen/stichtingen, 
kunt u navraag doen over uw 
voorouders, vragen stellen 
over oud Zandvoort en voor de 
komende feestdagen zijn er 
leuke Zandvoortse producten 
te koop. Daarnaast zal Willem 
van der Heijden aanwezig zijn 
om de door hem geschreven 
biografie over Simon Jane 
Paap te signeren.

Voor elk wat wils
Dit jaar is de belangstel
ling onder de Zandvoortse 
verenigingen om deel te 
nemen groot. De volgende 
clubs/verenigingen zijn op 
de open dag aanwezig: de 
Bomschuiten Bouwclub, 

het Bunkermuseum (i.o.), 
folklorevereniging De Wurf, 
Genootschap Oud Zand voort, 
het JuttersmuZEEum, de 
Nederlandse Ge nealogische 
Vereniging, de Werkgroep 
Amsterdamse Water leiding
duinen en het Zandv oorts 
Museum. Nieuw komers zijn: 
Behoud Cultureel Erfgoed 
Zandvoort, de Zandvoortse 
Reddingsbrigade, het NZH 
Vervoersmuseum (trams) en 
de jubilerende scouting The 
Buffalo’s. Keuze genoeg en bij 
de stands staan vrijwilligers 
om u nog meer informatie te 
verstrekken. 

Gaat u gerust op 30 okto
ber van 10.00 tot 16.00 uur 
langs bij De Krocht, gelegen 
aan de Grote Krocht 41. De 
toegang is gratis. Tevens 
worden op de open dag de 
gratis jubileumkaarten voor 
de Genootschapsavond op 19 
november aan de GOZleden 
(maximaal 2 kaarten per lid) 
uitgereikt.



8

Wekelijks de krant lezen op internet?
surf naar www.zandvoortsecourant.nl

 
Zandvoort

TE KOOP

Dit is wonen in een markante 
nieuw  bouwwoning in het hart 
van Zand voort! Deze hoekwoning 
uit 2004/ 2005 verkeert in een 
uitstekende staat van onderhoud en 
is gebouwd onder architectuur van 
Remo De Biase. 

Begane grond: entree en hal, moderne toiletgelegenheid met fonteintje. 
Royale woonkamer met erker v.v. openslaande deuren, moderne open keuken 
met diverse inbouwapparatuur. Via de fraaie hard houten trap naar …
1e etage: overloop, badkamer met douche, wastafel en 2e toilet.
Slaapkamer-1 met ruim balkon (west). Slaapkamer-2 met vaste kastenwand. 
Via houten trap naar…
2e etage: Separate stookruimte met de c.v.opstelling t.w. Vaillant Combi HR 
2004 en een wasruimte. Tevens ligt hier slaapkamer-3 met een karakteris-
tieke, ronde dakkapel uitgevoerd met een zinken dak.

• Gunstig gelegen in het centrum en nabij het strand;
• Woonoppervlakte 112 m2, perceelgrootte 150m2;
• Begane grond plavuizen vloer met vloerverwarming;
• Incl. 2 parkeerplaatsen op eigen terrein;
• Zie digitale plattegronden voor details.

Spoorbuurtstraat 24 
VRAAGPRIJS: 
€ 349.000,= k.k.  

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

Karim en Mo
www.autobedrijfkarimo.nl

Curiestraat 10, 2041 CD Zandvoort T. 023-5733792
F. 023-5733793 E. autobedrijfkarimo@planet.nl

Onderhoud en reparatie alle merken
Occasions in - en verkoop

APK

Petra Geusebroek
Financiële Diensten

Lifestyle Planningen, Hypotheken,
Herfinanciering, Kredieten,

Pensioen en (echt)Scheidingen.

Voordeel dat ik niet gebonden 
ben aan kantooruren en locatie.
Maak vrijblijvend een afspraak.

Kijk voor meer informatie op 
www.sevenforlife.nl of bel voor een 
afspraak 06-19312574 / 023-5715963

Laat uw hypotheek eens goed 
doorlichten, dit kan u honder-
den euro’s per jaar opleveren. 
Ook de premie van uw levens-
verzekering kan wellicht lager.  
Maak een afspraak met mij

Meer dan Hypotheek Advies

Info@sevenforlife.nl

www.musicstore.nl - Kerkstraat 8, Zandvoort.

9 november 2010 zal
Music Store Zandvoort

i.v.m. de grote release van

Call Of Duty
Black Ops

‘s nachts van 00.00 tot en met 00.30 uur
speciaal opengaan.

Vraag naar de speciale actieprijs 

Reserveer nu!

RESTAURANT ZUYDT
lunch / diner

ASIAN SPECIALS

Nog t/m 31 oktober bieden wij u
een 3-gangen menu aan voor € 27,50

Soto ajam


Rijsttafel Putri Ann


Spekkoek

Restaurant ZUYDT 
Boulevard Paulus Loot 19 • 2042 AD Zandvoort
Tel. 0235739050 • www.restaurantzuydt.nl
Dinsdag gesloten
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Zoekplaatje
Het zoekplaatje van vorige 
week heeft slechts een sum-
miere reactie opgeleverd. Die 
kwam van Frits van Caspel. 
Volgens hem staat op deze foto 
de familie De la Court uit de 
Tollensstraat. Eventuele aan-
vullingen zijn altijd welkom via 
zoekplaatje@oudzandvoort.nl 
of bij Cor Draijer op 06-3614 9717 
(graag pas bellen na 19.00 uur). 
Eventuele extra informatie zal 
gepubliceerd worden op 
www.oudzandvoort.nl

door Cor Draijer

bld05093

Huis in de Duinen geniet van 
optreden Ronnie Tober en vrienden

Drukbezochte bingo-middag van ANBO

Tijd voor Sam's Kleding actie!

Gezellig dansen bij Pluspunt

Vorige week donderdag werden de bewoners van het Huis 
in de Duinen, Huize de Bodaan en de cliënten van de dag-
verpleging getrakteerd op een middagje topamusement. 
De Peacock Foundation van de heer Pauw had exclusief 
voor hen Ronnie Tober, Willeke D’estell en Erwin Fillee uit-
genodigd.

De laatste bingo-middag in het Gemeenschapshuis was 
afgelopen dinsdag een feit. De volgende bingo zal dan 
worden georganiseerd in het nieuwe pand van het Louis 
Davids Carré aan de overkant op de Prinsesseweg. 

Na de zomer maakt de kleding weer plaats voor de win-
tercollectie en dan is het tijd om uw kasten na te kijken op 
bruikbare kleding. Ook schoeisel, dekens, lakens en gordij-
nen zijn welkom. De ingezamelde kleding wordt verkocht 
aan sorteerbedrijven. 

Het echtpaar Huijgen uit de Piet Leffertsstraat zijn trouwe 
gasten op de maandelijkse dansmiddagen in Pluspunt. 
Heerlijk vinden ze het om met een lekkere Foxtrot of En-
gelse wals over de perfecte dansvloer te zwieren. En dat 
kunnen ze goed dankzij de danslessen bij Schreuder & 
Martin in Haarlem, dansinstituten van naam destijds.

Ronnie Tober, Willeke d'Estelle en Erwin Fillee

Voor de laatste keer in het oude gebouw

Echtpaar Huijgen

Deze drie rasartiesten zon
gen de zaal, die overigens tot 
barsten toe gevuld was, he
lemaal ‘plat’. Uiteraard wer

Alleen de Nieuw jaars recep
tie op 7 januari 2011 zal ver
moedelijk nog in het oude 
vertrouwde Ge meen schaps
huis plaatsvinden. Alle leden 

Met de opbrengst hiervan 
steunt Sam’s Kledingactie 
de projecten van Cordaid 
Mensen in Nood. Een groot 
deel gaat naar een ‘droog
teproject’ in Kenia en de we
deropbouw van Haïti na de 

Hij (81) leidt nog steeds met 
groot gemak en souplesse 
zijn twee jaar jongere vrouw 
bij de verschillende danspas
sen. Allebei nog lekker lenig 
en goed ter been. Jammer 
vinden ze het dat er nog zo 
weinig mannen op de door 
Pluspunt georganiseerde 
dansmiddagen afkomen. Ze 

den er liedjes van het wat 
oudere repertoire gebracht 
die de meeste aanwezigen 
uit volle borst en dolen

zullen daarover nog geïnfor
meerd worden.

Bijna 70 ANBOleden had
den zich dinsdag gemeld 

zware aardbeving van januari 
2010 wordt gesteund. Wilt u 
graag alles in goed gesloten, 
stevige zakken aanbieden?  

De inzameling wordt gehou
den: In Huis in de Duinen, 

hopen dat er snel nog een 
aantal ‘dansmannen’ bin
nen komen. Het is beslist 
een super dansmiddag voor 
senioren waarbij vooral ge
zelligheid voorop staat. Ook 
rolstoelers worden uitgeno
digd om hun dansprestaties 
te tonen en te perfectione
ren. Lekkere bekende mu

thousiast meezongen. Zo 
ontstaat een sfeer die niet te 
beschrijven valt. Meeklappen 
deed je minimaal maar ook 
dansen en de polonaise 
kwamen aan bod. Voor de 
pauze kregen eerst Fillee en 
daarna D’estell de handen 
al flink op elkaar en na de 
pauze, waarin iedereen een 
hapje en een drankje kreeg 
aangeboden, deed Tober het 
nog eens dunnetjes over. Het 
gevolg was een indrukwek
kende middag die niet snel 
vergeten zal worden.

Het was overigens niet de 
eerste keer dat de Peacock 
Foundation zo een middag 
voor senioren financiert. 
Regelmatig zie je dan ook de 
heer Pauw trots bij een feest
middag. Een schitterend ini
tiatief van zijn foundation!

voor de bekende Bingo
middag en werden met 
koffie, thee en een koekje 
onthaald.  Al snel startte 
voorzitter Jaap Molenaar 
met nummeraangever Jan 
Was senaar de bingostrijd. 
Tafels vol prijzen stonden 
de winnaars te wachten en 
ook de loterij was weer een 
uitermate gezellige manier 
om met de nodige prijzen 
huiswaarts te kunnen gaan. 
Een gezellige middag met 
veel bekende gezichten en 
waar weer met plezier aan 
kan worden teruggedacht.  
De volgende bingo in een 
heel nieuwe omgeving zal 
zeker weer vele nieuwsgie
rigen de gelegenheid geven 
de nieuwbouw van dichtbij 
te bekijken.  

Huize de Bodaan en de hal 
van het voormalige HIK op 5 
november rond 18.00 uur; de 
Agathakerk eveneens op 5 no
vember van 19.00 tot 20.00 
uur en op zaterdag 6 novem
ber tussen 10.00 en 12.00 
uur. Omdat de Agathakerk 
met de auto vanaf de 
Haarlemmerstraat slecht be
reikbaar is, is via de Hogeweg 
of Brederodestraat mogelijk 
een optie. Alvast hartelijk 
dank voor uw moeite.

ziek wordt er door het team 
gedraaid uit de jaren ’60 of 
ouder en of u zich aan een 
dansje waagt of de hele mid
dag op de dansvloer staat, 
het maakt niet uit. Zelf mu
ziek op een CD meenemen 
kan ook. Echte dansmuziek 
van de oude stempel blijft 
van harte welkom. 

Elke eerste vrijdag van de 
maand van 14.00 uur tot 
16.00 uur is uw Pluspunt 
danslokaal geopend op 
het bekende adres aan de 
Flemingstraat 55.  De bij
drage is slechts € 3 per keer, 
inclusief een consumptie. 
De eerste keer is gewoon 
gratis, om kennis te maken. 
Aanmelding vooraf is niet 
noodzakelijk en natuurlijk 
is het ook mogelijk deze 
middagen met de Belbus te 
bezoeken. De eerstvolgende 
dansmiddag is op vrijdag 5 
november  vanaf 14.00 uur 
waar zeker ook de vele vrij
willigers en het bovenge
noemde enthousiaste echt
paar nieuwe dansers van 
harte welkom zullen heten.



10

ZANDKORRELS

ZANDKORRELS INVULBON
Met ZandvoortPas korting op een zandkorrel

Particuliere zandkorrel €7,50
Met ZandvoortPas €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 zandkorrel €12,50 (excl.BTW)
Met ZandvoortPas €10,-
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, Kleine Krocht 2
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 verkeerde of onjuiste inhoud 
van Zandkorrels. Zet en typefouten voorbehouden. 

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 
schilderswerkzaamheden 

www.arnoldnijkamp.nl 
.........................................................

Autobedrijf Trade Ard. 
Lid BOVAG en NAP. 

Max Planckstraat 44, 
tel. 5730519 / 
0653498304 

www.trade-ard.nl
.........................................................
Uw auto kopen of verkopen 

via een professional !!! 
Kijk voor meer informatie 

en ons aanbod op 
www.autoverkoper.nu 

of bel Patrick van Kessel 
0655383624

.........................................................
L. Paap medische 

hulpmiddelen
AANMETEN VAN 
THERAPEUTISCHE 

ELASTISCHE KOUSEN.
Vergoeding via zorg

verzekeraar.
Bel voor een afspraak 
bij thuis: 0651815360

Inloopspreekuur: 
maandag 9.00 12.30

 Flemingsstraat 55 
(Pluspunt)

.........................................................
Kabelinternet/adsl 

installa  teur helpt bij alle 
PC-PRO BLEMEN. 
Advies en aanleg 

(draadloos) netwerk. 
Ook avonden/weekend.

 Repit, to taal service
 voor computergebruikers. 

0235719666 of 0644696001. 
Met garantie en KvK. 

.........................................................
Gebed nodig ?

www.gebedzandvoort.nl

Nagelstyliste worden?? 
De opleiding tot nagel

styliste begint met de gratis 
introductie avond bij A.B. 
Nails in Haarlem. Schrijf 
je in via www.abnails.nl 

of bel 0235245005.
.........................................................

Pedicure Beata Visser 
Ge specialiseerd in de 

diabetische en reumatische 
voet en nagelcorrectie en 

schimmel diagnostiek. 
Tel. 0652461796 / 0235715921. 
Bilderdijkstraat 22, Zandvoort. 
Diabetische en reumatische 

voet worden vergoed 
door zorgverzekeringen.

 ........................................................
Nieuwe cursus 

Inzoomen op Van Gogh, 
Picasso en Dalí

door drs. Liselot de Jong 
11, 18, 25 november 

in Zandvoort 0648443623
www.kunstinvorm.nl

.........................................................
Welke pedicure wil aan 

huis komen voor een 
behandeling? Tel. 5719020

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

nabij centrum. Voor jong 
werkend stel. Bellen  

tussen 17.00 en 19.00 uur. 
Tel. 0651616497

.........................................................
Voor een goede voet

behandeling naar: 
Pedicure Carla. Provoet 

lid. Meer dan 10 jaar 
ervaring. 0646098919

www.massagebijrosa.nl
.........................................................
Voor advies, vragen en hulp 

voor kinderen en ouders: 
bel  0786312300 of chat  

of mail met: www.chris.nl 
.........................................................

Overwinteren in 
comfortabel appartement? 
Van 1112010 t/m 2822011. 

€ 650 per maand, 
max. 2 pers. Tel. 5713127

VAN AACKEN 
GLASZETTERSBEDRIJF 
levering en plaatsing alle glassoorten.

NU OOK:
vernieuwen kozijnen & schilderwerk.

vrijblijvende offerte!
023-5720480 / 06-41374921
email: aacken@kpnmail.nl Aanbevolen doorBezoekadres: Brugstraat 1                                                                                                             

professioneel auto’s wassen, poetsen & polijsten
krassen en nare luchtjes verwijderen

laat u verrassen door onze vrijblijvende prijsopgave
gratis haal- en breng service

www.mobiele-poets-centrale.nl	 info@mobiele-poets-centrale.nl
Tel.023-8880275 of 06-42452535 Potgieterstraat 13, Zandvoort   

Het wordt weer
lichtjes tijd.

Specialist voor al uw bloemwerken.

De Blijde Hond
Bent u op zoek naar een vertrouwd, diervriendelijk en 
gezellige plek voor uw trouwe viervoeter? 
Dan bent u bij De Blijde Hond aan het juiste adres. 
Wij bieden u een full time en volledige honden service: 
- Honden uitlaat service 
- Complete dag- en vakantieopvang
- Ophalen en wegbrengen 
- Dierenartsbezoekjes 
- Borstelen, wassen en föhn service

Voor meer informatie, prijzen etc. 
Mobiel: 0683050644 - Mail: deblijdehond@gmail.com
www.deblijdehond-hondenuitlaatservice.nl

Tijdens	de	wintermaanden
zaterdag	en	zondag	

geopend
Badhuisplein 8

Wij zijn even 
met vakantie 

van 1 t/m 19 november

Vanaf 20 november bent u
weer van harte welkom.

Passage 46-48, 2042 KV Zandvoort
www.eetcafe-boomerang.nl

Tel. : 023-5719213 / 06-54616830
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C U L T U U R
Publiek laaiend enthousiast over Krim Kamerkoor

Genomineerd voor de Nationale Kunstdag Amsterdam

Hawaïaanse show  
in Protestantse kerk

Nieuwe serie 
jazzconcerten in café Alex

Een tot de laatste plaats bezette Protestantse kerk was het 
toneel voor opnieuw een geweldig optreden van het Krim 
Kamerkoor. Eind maart 2009 was de stichting Classic Con-
certs er voor het eerst in geslaagd om dit uit Simferopol, 
de hoofdstad van de Krim in de Oekraïne, afkomstige koor 
voor Zandvoort te contracteren en dat viel, gezien de re-
censie van dat concert, bijzonder in de smaak.

Heel trots zijn de beeldende kunstenaars Margreet Ras 
en Ellen Kuijl op hun nominatie voor de finale van de ver-
kiezing Kunstenaar van het Jaar 2010. Hun gezamenlijke 
werk, bestaande uit drie glasschilder objecten, staat op 7 
november tentoongesteld in een prachtige expositie in de 
Amsterdamse Posthoornkerk.

Op zaterdagavond 6 november 2010 organiseren The Beach 
Pop Singers een familie- en vriendenconcert, in samenwer-
king met de Polynesische dansgroep Mai’ana. Deze dans-
groep heeft een nieuwe show met Polynesische muziek en 
dans uit onder andere Hawaii, Tahiti en Samoa.

Afgelopen zondag heeft Adam Spoor met zijn groep SPOOR 
5 een begin gemaakt aan een nieuwe serie jazzconcerten in 
café Alex. Maandelijks zal op een zondagmiddag rond 17.00 
uur weer de tonen van Spoor en zijn band te beluisteren 
zijn in het café aan het Gasthuisplein.

door Erna Meijer

Ook deze keer bestond het re
pertoire voor de pauze uit Rus
sisch orthodoxe kerkmuziek, 
met een opvallende entree 
onder het geluid van cimbaal

tekst en foto Nel Kerkman 

In mei 2010 waren de kunst
objecten van Margreet Ras 
en Ellen Kuijl tijdens een ten
toonstelling in Rotterdam te 
bewonderen. De dames wer

De dansgroep Mai'ana be
staat uit een aantal stoere 
heren en vooral mooie da
mes, die bijvoorbeeld in rie
ten rokjes en kokosnoten een 
spetterende show geven. Wat 
ook bijzonder is, is dat de dan
sers en danseressen door mu
zikanten met traditionele in
strumenten worden begeleid.

The Beach Pop Singers zullen 
op deze avond bijna hun ge
hele repertoire laten horen. 
Dit zijn hits van toen en nu, 
die op hun geheel eigen wij
ze worden uitgevoerd. Dus 
heel veel moois om naar te 
kijken en te luisteren. Deze 

SPOOR 5, een menging van 
doorgewinterde muzikanten 
als Adam Spoor (tenorsaxo
foon) en Peter van Litsenburg 
(trompet) en exponenten 
van een aanmerkelijk jon
gere generatie, krijgt steeds 
meer belangstelling in café 
Alex. Dat bleek ook afgelopen 

klanken. De eenentwintig jon
ge en getalenteerde zangers 
en zangeressen openden on
der leiding van de zeer bevlo
gen en geestdriftig gebarende 
dirigent Igor Mykhaylevsky 
dit concert met fragmenten 

den daar door het publiek 
als meest gewaardeerde 
kunstenaars gekozen. Ook de 
aanwezige jury vond hun ge
zamenlijke kunstwerken een 
unieke combinatie met het 
gesneden glas aan de voorzij

feestavond begint om 19.30 
uur, de entree is € 6 per per
soon en wordt gehouden in 
de Protestante kerk aan het 
Kerkplein. Na afloop heeft u 
de mogelijkheid de arties
ten te ontmoeten. Meer in
formatie over The Beach Pop 
Singers en hun gasten kunt 
u vinden op www.thebeach
popsingers.nl en www.mai
ana.nl. Kaarten zijn verkrijg
baar aan de zaal, maar om 
zeker te zijn van een goede 
plaats, kunt u ook reserveren 
via info@thebeachpopsin
gers.nl of telefonisch bij 
José: 0623839337 of Marijke:  
0614401006. 

zondagmiddag. Naarmate 
de avond vorderde kwamen 
steeds meer jazzliefhebbers 
naar het optreden luisteren 
en genoten zichtbaar. Voor 
de datum van het eerstko
mende concert kunt u de 
agenda in de Zandvoortse 
Courant in de gaten houden.

uit de Liturgie van de heilige 
Johannes Chrys ostomos van 
Michael Schukh.

Het 'concert voor koor' uit 
1893 van de componist Sergé 
Rachmaninov werd eveneens 
zonder begeleiding van mu
ziekinstrumenten gezongen. 
Binnen de orthodoxe traditie 
is het gebruik ervan verboden, 
uitgaande van de opvatting 
dat een muziekinstrument 
niet levend is, geen ziel heeft 
en dus niet in staat is God te 
loven. De warme, professio
nele stemmen, steeds wisse
lend van kleur en vol passie 
en overgave zorgden er echter 
voor dat de instrumenten ook 
niet gemist werden. Vooral de 
solisten, zoals Irina Denisova, 
de tenor Denis Ben'ko en even
eens de geweldige bas Vla
dimir Gomba wisten het pu
bliek regelmatig te ontroeren.

Na de pauze werd het re
pertoire wat luchtiger van 

de en het geschilderde linnen 
er achter. Het kunstwerk, ge
titeld Avis (Latijns voor vogel), 
bestaat uit drie objecten die 
ieder een gewicht hebben van 
10 kg. Het geheel is qua kleur 
harmonieus op elkaar afge
stemd. Bovendien is elk ob
ject uitzonderlijk omdat door 
een wisselende lichtinval de 
belijning en de vorm van het 
object telkens verandert. 

Kunstdag
Op de expositie van 7 no
vember in de Posthoornkerk 
zijn in totaal 80 Nederlandse 
kunstenaars aanwezig, die 
samen 240 van hun mooiste 
werken tonen. Deze kunste
naars zijn net zoals Ras en 
Kuijl eerder dit jaar bij vier 
Regionale Kunstdagen ge
nomineerd. Onder de geëx
poseerde werken zijn veel 
figuratieve en abstracte schil
derijen en beelden van steen, 

Genieten van het Krim Kamerkoor

Margreet Ras (l) en Ellen Kuijl voor hun glasschilder objecten

SPOOR 5 weer in café Alex

karakter met de vertolking 
van allerlei volksmuziek uit 
Rus land en de Oekraïne. De 
zangeressen hadden deze 
keer een prachtig en kleurig 
kostuum aangetrokken en in 
tegenstelling tot de kerkmu
ziek werden de liederen on
dersteund door een veelvoud 
aan muziekinstrumenten, 
variërend van drums, hobo, 
tamboerijn en accordeon tot 
heel bijzondere klanken voort
brengende instrumenten. Dit 
was vooral het geval bij een 
fascinerend optreden door 
drie koorleden, die aan een 
soort zeis zeer muzikale klan
ken wisten te ontlokken. Het 
concert werd afgesloten met 
een Lets volksliedje "Wind, 
waait", waarbij het volledige 
koor met kaarsen door de kerk 
liep. Het bezorgde het enthou
siaste publiek kippenvel. Het 
ovationele applaus dwong het 
koor tot twee keer toe geheel 
terecht tot een toegift, wat in 
dank werd aangehoord.

brons, keramiek en hout. De 
meeste werken zijn recht
streeks van de kunstenaars te 
koop. Naast de expositie biedt 
de Nationale Kunstdag onder 
meer een verkiezing, levende 
muziek, een loterij en elk uur 
een lezing. Een jury bestaan
de uit zeven galeriehouders 
en de keuze van de bezoe
kers bepalen samen welke 
kunstenaar de Nationale 
Kunstdagprijs 2010 in ont
vangst mag nemen. Aan het 
eind van de middag worden 
de winnende kunstenaars 
bekend gemaakt. Wellicht zijn 
de twee actieve BKZandvoort
leden Margreet Ras en Ellen 
Kuijl bij de eerste drie!

De tentoonstelling is geopend 
van 13.00 tot 18.00 uur, de toe
gangskaarten kosten aan de 
zaal € 10. Op de website www.
kunstdagen.nl zijn de kaarten 
met € 4 korting te bestellen.



Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week 

Wist u dat wij de 
nieuwe Kerstcollectie

al binnen hebben?
www.de-bode.nl

Pashouders 5% korting

TEGOEDBON 
VOOR 1 GRATIS 

ZANDKORREL

Bestel nu de ZandvoortPas 2011

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.

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

Betreft: Nieuwe ZandvoortPas (€ 7,50) 

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

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

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

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

Deze pas is geldig vanaf 1 januari 2011 tot en  
met 31 december 2011.

Uw op naam gestelde ZandvoortPas 
wordt, tezamen met een welkomstkado, 
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.

BOERENLANDWIJN 
RODE BERGERAC A.C

NU BIJ AANKOOP VAN KAAS 
SLECHTS € 3,45 PER FLES. 

Medina Woninginrichters 

www.medina-woninginrichting.nl

023-531 78 40 
Haltestraat 56
2042 LP Zandvoort

Aanbieding voor de maand oktober: Lamel parket - kleuren eiken 
naturel en eiken wit geolied - prijs v.a. € 38,95 per vierkante meter.

(Vouw)gordijnen	 Tapijt
Vitrages	 Vinyl
Luxaflex	 Laminaat
Zonwering	 Parket

 Hele maand november voor Pashouders:

Huisgemaakte Erwtensoep
Normaal liter € 4,50 nu 2 liter € 7,50

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

Voor Pashouders:
10% korting op alle ritten
(behalve actieritten)
023-8885588

ZANDVOORT PAS  

Dobey Zandvoort
Grote Krocht 28
2042 LX Zandvoort
023-5719345

 5%
korting*

Op vertoon van

*Korting geldt niet op aanbiedingen

Officieel SIKKENS dealer
Voor ZandvoortPashouders

is er een leuke verrassing
Pakveldstraat 19 - Hoek Lippleintje

Tel.: 023-571 25 54

Haltestraat 61A, Zandvoort, 023-5730240

www.blitzkickers.nl

10% korting voor pashouders
SNOWBOOTS ZIJN BINNEN!

Pashouders: 10% korting 
op de gehele collectie
Nieuw: Petrol en Ruby Rocks

Wind- en waterdichte 
winterjassen

voor dames en heren.

Burg. Engelbertsstraat 94b-2042 KP Zandvoort
www.imagezandvoort.nlUw nieuwe pas wordt 

uiterlijk 31/12/2010 toegezonden



Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week 

Algemeen:
Autobedrijf Zandvoort - K. Onnesstraat 
Taxicentrale Fred Spronk - 023-8885588
Psychologiepraktijk Ab van der Neut - 
06-31393790

Winkeliers: 
Bruna Balkenende - Grote Krocht
Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht
Kaashuis Tromp - Grote Krocht
Slagerij Horneman - Grote Krocht
Slagerij Vreeburg - Haltestraat

Verzorging en vrije tijd: 
Foto Menno Gorter - Grote Krocht
Massage bij Rosa - www.massagebijrosa.nl
Plony’s Haarwinkel - Kosterstraat
Toerkoop Reisbureau - Grote Krocht

Mode en trends: 
Belli E Ribelli Kinderkleding - Haltestraat
Bibi for Shoes - Kerkstraat
Blitzkickers - Haltestraat 61A
Graveer een keer - 023-888 77 58
Image Zandvoort - Burg. Engelbertsstraat 94b 
Sea Optiek - Haltestraat
Walk of Fame - Bakkerstraat 2A

Wonen en onderhoud:  
Avenue Living & Giving - Kerkstraat
De Bode woonaccessoires - Kerkstraat
Koene Cleaning Service - 06-1432444
Medina woninginrichters - Haltestraat 
Marlène Sjerps Internet - 06-18868837
Versteege’s IJzerhandel - Pakveldstraat
Rep-it - 023-5719666 / 06-44696001

Horeca: 
Harocamo - Kerkstraat
Mollie & Co Restaurant - Verlengde Haltestraat
Open Golf Zandvoort - Duintjesveldweg 
Zaras, Café Restaurant - Haltestraat

Lijst van deelnemende bedrijven 
(in alfabetische volgorde) 

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

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

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

Kerkstraat 14 • 2042 JE Zandvoort
Tel.nr.: 023-5712102

Geopend van 9.00 tot 22.00 uur

Voor Pashouders 
10% korting op

onze Petit Fondue

Voor ZandvoortPas houders 
10 % korting op de kaart
Week 43 special: Spies van 
ossenhaas met pepersaus 
friet en salade  €12,50
Week 44 special: Zuurkool 
stamppot met rookworst  €12,50

Open Golf Zandvoort
Duintjesveldweg 3, 2041 TZ Zandvoort
023-5715743, www.opengolfzandvoort.nl

Haltestraat 5, T 57 121 74, vrijdag koopavond

Komt u binnenkort langs 
voor een oogmeting?

Dan krijgt u de  
wand kalender 

”Great Migrations” van National 
Geographic van ons cadeau!

Top 3!
3 x 100 gram vleeswaren

     Boterhamworst +
       Gebraden gehakt +
          Achterham
        € 3,25

www.slagerijvreeburg.nl
Haltestraat 54 - T. 023-5712451

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

Woensdag en donderdag gesloten. Keuken v.a. 18.00 uur geopend.
Haltestraat 75 • Tel. 023 571 89 49 • www.mollieenco.nl

Voor pashouders: 

10% korting op onze wildspecialiteiten
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Courant 
Zandvoortse 

Word ook bekend als ondernemer in Zandvoort!

Zandvoort in Bedrijf.nl voor een ondernemend Zandvoort

Bedrijvengids
Ondernemers Nieuws
Bedrijfsonroerendgoed
Ondernemers Informatie
Vacaturebank
Evenementen
En nog veel meer...

Bezoek voor meer informatie
www.zandvoortinbedrijf.nl

ZIB - ZIB-20101027-1.indd   1 27-10-2010   9:08:23
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Hoewel het bedrijf in Heemstede gevestigd is, is in dit geval 
beslist ook sprake van een 'in Zandvoort volop in bedrijf'. 
Tel daarbij op dat eigenaar Cees van Duijn een geboren en 
getogen Zandvoorter is en hier ook woont en dat bij elkaar 
rechtvaardigt een plek in deze rubriek volledig.

Sentinel Alarm is in 1972 op
gericht. Van Duijn kwam op 1 
januari 1996 in dienst en be
sloot na vijf jaar, samen met 
zijn vrouw Sacha, het bedrijf 
over te nemen. Op 1 januari 
2011 is dus het tweede lus
trum voor het echtpaar een 
feit. Van Duijn: "Beveiliging is 
best een gevoelig onderwerp 
en het is dus van belang dat 
men een erkend specialist in 
de arm neemt. Wij zijn onder 
meer door alle Nederlandse 
verzekeringsmaatschappijen 
erkend, hebben ruim twintig 
jaar ervaring en inmiddels 
meer dan 5000 beveiligde 
objecten in ons bestand, 
waaronder veel in Zandvoort. 
Onze zes vakbekwame mon
teurs beschikken over een 
bewijs van betrouwbaar
heid, afgegeven door de po
litie Kennemerland. Jaarlijks 
wordt ons bedrijf gekeurd 
door het keuringsbedrijf van 
het Nationaal Centrum voor 
Preventie (NCP) en is daardoor 
gecertificeerd."

Nadat u Sentinel (wat zo
wel in het Frans als Engels 
schildwacht betekent) heeft 
benaderd, zal de veiligheids
adviseur op basis van een risi
coanalyse een plan opstellen, 
met daarbij uitgebreide infor
matie over de installatie en 
kosten, zodat u precies weet 
waar u aan toe bent. Zij gaan 
zeer zorgvuldig om met de 
toevertrouwde gegevens door 
deze optimaal beveiligd op te 
slaan. Het gaat voornamelijk 
om de beveiliging van onder 
andere woningen, winkels en 

Sentinel Alarm B.V.

bedrijven maar ook alarmin
stallaties voor particulieren 
worden geleverd, inclusief een 
beveiligingsbewijs ten behoe
ve van uw verzekering en de 
politie. Van Duijn: "Daarnaast 
bieden wij optimale service 
door letterlijk 24 uur per dag, 
365 dagen per jaar beschik
baar te zijn voor onze klanten, 
opdat de alarmsystemen op
timaal werken."

Bij Sentinel kunt u onder meer 
terecht voor de volgende 
(hoogwaardige) producten: 
elektronische inbraakalarmin
stallaties, overval/paniek sig
nalering, stil alarm, veiligheids 
hang en sluitwerk, inbraak  
en brandbeveiliging en video
bewaking, magneetcontacten 
en glasbreukdetectoren. Kijk 
voor een volledig overzicht 
op de website www.senti
nelalarm.nl. Sentinel Alarm 
B.V. is gevestigd aan Herenweg 
29H (bedrijventerrein Groen
hoven) in Heemstede. Tel. 
0235291987. Het kantoor is 
op werkdagen geopend van 
9.00 tot 17.00 uur.

Echtgenote Sacha van Duijn 
is, naast haar werkzaamhe
den op kantoor, per 1 oktober 
in een apart gedeelte van 
het pand gestart met Quinty 
Fashion, modieuze en betaal
bare kleding voor dames met 
een maatje (44 t/m 60) meer. 
Zij biedt deze doelgroep meer 
aandacht en privacy, alsmede 
gratis parkeergelegenheid. 
Openingstijden: di t/m vr. 
12.0018.00 uur, za. 12.00
17.00 uur. Tel. 0235296799.

doorErna Meijer

Wendy Jacobs is het (hard)lopende bewijs, dat vrijwil-
ligerswerk niet alleen iets voor ouderen is. Al vele jaren 
investeert zij heel veel tijd in andere Zandvoorters en zij 
is pas 23.  Maar daar gaat zij niet onder gebukt. In te-
gendeel, haar bezigheden voor anderen ziet zij als een 
verlengstuk van haar opleiding en vooral ook als een 
hobby. Bezige Bij Wendy noemen haar vriendinnen haar. 
Een bezige bij, die vooral zoemt voor kinderen.

Bezige Bij Wendy Jacobs ‘zoemt’ voor de kinderen

Centraal adres voor dementie 

door Tom Hendriks

Kinderen hebben haar 
hart gestolen en daar richt 
haar vrijwilligerswerk zich 
dan ook op. Haar hele le
ven woont Wendy al in 
Zandvoort. Zij zat hier op 
de Nicolaasschool, ging 
later naar het Noord zee 
College in Haarlem en 
volgde verder 4 jaar een 
mboopleiding voor peda
gogisch werk. Nu zit zij als 
eerstejaars  twee avonden 
per week op de PABO om 
haar onderwijsbevoegd
heid te krijgen en daar 
moet vier jaar hard voor 
worden geblokt.

Voor de klas staan is haar 
niet vreemd, want als 

Mensen met dementie en 
hun mantelzorgers krij
gen te maken met diverse 
professionals. Ze komen 
in contact met verpleeg
kundigen, artsen en met 

onder wijsassistente heeft  
Wendy al stage gelopen op 
de Beatrixschool en Oranje 
Nas sauschool en haar blon
de gestalte is sinds septem
ber een dag per week te zien 
in de Hannie Schaftschool. 
En dan is er nog de na
schoolse opvang in Ducky 
Duck. Genoeg kinderen om 
haar heen, zou je zeggen. 

Welnee, ga er maar even 
voor zitten. Zo’n 4 jaar 
heeft Wendy bij Pluspunt 
de kinderdisco gedraaid. 
Sinds haar zesde jaar is zij 
bij de scoutinggroep Stella 
Maris Willibrordus en nu 
leidster  bij de jongens van 
7 tot 11 jaar. En zij regelt 
daar nu ook de administra
tie. In haar jeugd nam zij 

een enkele keer deel aan 
de Rekreade, maar pas op 
haar achttiende veroverde 
dit unieke evenement haar 
hart en sindsdien is zij naast 
Maaike Cappel een van de 
drijvende krachten bij deze 
vakantiebesteding voor de 
jeugd.

De poppenkast is een van 
de grote trekpleisters van 
de Rekreade en de dames 
Cappel en Jacobs vonden, dat 
Zandvoort het hele jaar  wel 
een poppenkast verdient. 
Dankzij een geldprijs van 
de provincie NoordHolland 
tijdens de internetactie 
Gaanwedoen.tv  konden zij 
de attributen en apparatuur 
voor een poppentheater ko
pen. Zij vonden een gastvrij 
onderdak in het Zandvoorts 
Museum, waar Maaike en 
Wendy twee woensdag
middagen per maand on
der grote belangstelling de 
poppenkast tot leven bren
gen. En de dames zijn druk 
in de weer om  ook aan het 
eind van het jaar een win
terfeest voor de  Rekreade te 
realiseren. Dankzij een blik
semactie via Gaanwedoen.
tv  hebben zij alweer pro
vinciaal geld verdiend door 
met hun plan voor een 
Wintersantekraampie de 
vijfde plaats op de ideeën
lijst te veroveren. Binnenkort 
wordt bekend hoeveel euro 
ditmaal de beloning is.

Genoeg bezigheden? Eh…….., 
dan is er ook nog de toneel
vereniging Wim Hildering. 
Sinds haar 13e is Wendy 
daar lid van. Twee avonden 

per week repeteren om 
leuke rollen te kunnen 
spelen. Zoals een junkie, 
waar je eigen leven ver 
van af staat, zodat je echt 
buiten jezelf kunt treden. 
Of als kakmadam in een 
klucht als De Gevulde 
Snoeshaan. Ja, zal de le
zer zeggen, maar dat is 
toch haar eigen vrijetijds
besteding? Klopt, maar 
Wendy is tevens souf
fleur van de jeugdgroep 
van Wim Hildering en zit 
tegenwoordig ook in het 
bestuur als assistent van 
het secretariaat.

“Het is druk ja. Op woens
dagavond zwem ik ook 
nog. En tot voor kort heb 
ik op zondag nog op het 
strand gewerkt. Mijn 
vriendinnen vragen zich 
vaak af, waar ik de tijd 
vandaan haal. Maar het 
lukt allemaal. En met het 
vrijwilligerswerk voor de 
kinderen doe ik veel erva
ring op voor later”,  aldus 
Wendy. “Je moet het voor
al doen als je jong bent.”  
Ook zij vindt het jammer, 
dat niet meer jongeren 
in Zandvoort tijd beste
den aan vrijwilligerswerk, 
want vooral opvolgers 
voor de oude(re) garde 
zijn er niet genoeg. 

Op Wendy Jacobs kan 
Zandvoort echter nog 
lange tijd rekenen. Vriend 
en vriendinnenclub heeft 
zij lief, maar een week telt 
helaas maar zeven dagen 
en die zitten bijna hele
maal vol.

Wendy Jacobs

instellingen zoals de indi
catiecommissie, dagbeste
ding en zorginstellingen. 
Zandvoort heeft één adres: 
het DOCteam. De volgende 
bijeenkomst van ‘Alzheimer 

Café Zandvoort’ staat in het 
teken van die voorziening.  
Aan het woord komen verte
genwoordigers van het DOC
team aan wie de bezoekers 
ook vragen kunnen stellen. 

Het Alzheimer Café vindt 
plaats op 3 november in OOK 
Zand voort, Flemingstraat 55. 
Inloop vanaf 19.00 uur, aan
vang 19.30 uur, einde om 
21.30 uur. 
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Zondag
01.00 uur De Nacht
08.00 uur Countrytraxxx (H)
10.00 uur ZFM Jazz
12.00 uur Muziekboulevard
12.00 uur De Zomerse Zondag  van ZFM
18.00 uur Bijzonder Zandvoort
19.00 uur Zandvoortse Zaken
20.00 uur Inspiratieradio
21.00 uur Tep Zeppi
23.00 uur Het laatste Uur
Maandag
08.00 uur Zandvoort op Zaterdag (H)
11.00 uur De Watertoren
12.00 uur ZFM in de middag
18.00 uur Muziekkoerier
20.00 uur Golden ZFM
21.00 uur Knock Out FM
23.00 uur Het Laatste Uur (H)
Dinsdag
08.00 uur Zondag in Kennemerland (H)
11.00 uur De Watertoren
12.00 uur ZFM in de middag
18.00 uur Bijzonder Zandvoort
19.00 uur Zandvoortse Zaken
20.00 uur ZFM Jazz (H) 
22.00 uur Tussen Eb & Vloed
20.00 uur Gemeenteraad 
(eens per maand rechtstreeks verslag)
Woensdag
08.00 uur Vrijdagavond live (H)
10.00 uur De Watertoren
11.00 uur Inspiratieradio (H)
12.00 uur ZFM in de middag
14.00 uur De Vinyljaren
16.00 uur ZFM De Middag
18.00 uur Country tracks
20.00 uur ZFM Klassiek
22.00 uur Tussen Eb & Vloed

Donderdag
08.00 uur Goedenmorgen Zandvoort (H)
10.00 uur De Watertoren
12.00 uur ZFM in de middag
18.00 uur ZFM De Avond
20.00 uur Alternatieve FM
22.00 uur De Hoop
23.00 uur Tussen Eb & Vloed
Vrijdag
08.00 uur ZFM Jazz (H)
10.00 uur De Watertoren
12.00 uur ZFM in de middag
15.00 uur Eurobreakdown
17.00 uur Het weekend in
19.00 uur Vrijdagavond live
21.00 uur Sea It
Zaterdag
08.00 uur Toebak leeft 
10.00 uur Goedenmorgen Zandvoort
12.00 uur Muziekboulevard
14.00 uur Zandvoort op Zaterdag
17.00 uur Entertainment 4 you
19.00 uur Eurobreakdown (H)
21.00 The Groove Empire
23.00 Night Walk

Radio: 106.9
Kabel:  104.5 
Tekst TV:  Kanaal 45
Internet: 
www.zfmzandvoort.nl 

radio + tv

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

Grown Ups 

Grown Ups draait om vijf 
jeugdvrienden, die ooit 
als tiener een basketbal 
kampioenschap wonnen 
maar sindsdien elkaar een 
beetje uit het oog verloren 
zijn. Als hun toenmalige 
basketbalcoach komt te 
overlijden, zien de vrien
den  inmiddels allen de 
dertig ruim gepasseerd  
elkaar weer op diens be
grafenis. Om verder bij te 
kunnen kletsen over die 
goede oude tijd, plakken ze er een weekendje weg 
aan vast, in hun oude jeugdhonk aan het meer. Tijdens deze 
dagen aan het meer leren ze opnieuw wat de waardevolle 
zaken in het leven zijn. Ze sluiten het weekend af met een 
rematch van het basketbal kampioenschap waarbij ze gaan
deweg eveneens een les leren.

Weer

Temperatuur

Max 14 15-16 15 14

Min 9 8 10 10

Zon 40% 55% 50% 50%

Neerslag 45% 20% 30% 30%  

Wind zw. 4 z. 4-5 zzw. 4-5 zzw. 4

Tijdelijke 
temperatuuropleving 

Het weekend weerbericht van zandvoort en omgeving

De wind kiest meer voor de 
zuidhoek en daardoor kan 
het kwik wat in de lift. We 
blijven voortdurend in het 
grensgebied bivakkeren 
tussen actieve(re) regen
gebieden boven Engeland 
en een gebied met hogere 
luchtdruk ten oosten van 
ons.

Zwakke regengebieden 
schampen ons zo nu en 
dan. Dan regent het enige 
tijd licht, maar grote neer
slagsommen komen niet 
aan zet. Ook op donderdag 
kan dit nog het geval zijn.  
Wanneer de hoge druk iets 
sterker is, valt het weer
beeld mee en pikken we 
nog anderhalve, of twee 
nagenoeg droge dagen 
mee. Vrijdag wordt waar
schijnlijk de beste dag van 
de week met wat meer zon 
en dus die prima tempe
raturen. Ook  de nachten 
worden opvallend mild met 
minima in de buurt van de 
10 graden. Grote verschillen 
dus met de vrij koude nach
ten nog aan het begin van 
deze week.

Op de langere termijn is er 
overigens weinig kans op 
een stabiele(re) periode. 

Tot diep in de eerste novem
berweek blijft het licht wis
selvallig en vrij zacht. Het 
zuidwestelijke regime blijft 
oppermachtig vooralsnog.  

Ooit werd onderzocht dat 
als er gedurende het ver
loop van oktober een ge
stage (gemiddelde) tem
peratuurdaling optreedt, de 
daaropvolgende winter een 
kans heeft om kouder dan 
normaal uit te pakken. Deze 
maand begon zeer warm, 
kende een vrij koud tweede 
gedeelte en is voornemens 
om te zacht te eindigen. De 
wijnmaand van 2010 kent 
dus geen consistente da
ling van temperatuur zoals 
geschetst. 

Louter op grond van dit ge
geven zou je dus kunnen 
concluderen dat we geen 
koude winter krijgen straks. 
Er zijn echter een aantal an
dere factoren die juist wel 
duiden op een winter die te 
koud uit de bus zou kunnen 
gaan komen. 

Meer weerinfo, ook over de 
winter, is er op 
www.weerprimeur.nl

weerman Marc Putto 

In grote lijnen blijft het weer in Zandvoort licht wisselvallig 
de komende dagen. Een klein pluspunt is dat de tempera-
tuur omhoog gaat en aan het einde van de week de 15 gra-
den kan passeren. Misschien wordt het wel bijna 16 graden 
in onze omgeving. Onder dit soort omstandigheden wordt 
het in Zuid-Limburg vaak het warmst (18 graden). 

 Do. Vr. Za. Zo. 

28 okt. t/m 03 nov.



Zandvoortse Courant • nummer 43 • 28 oktober 2010

17

In tegenstelling tot wat de foto laat zien, tref ik wethouder Andor 
Sandbergen (1974) tijdens onze gastvrije meeting aan op zijn kamer 
in het raadhuis, met stropdas. Sinds kort bekleed hij deze functie met 
veel betrokkenheid en trots. Hij is een gelukkig mens en tevreden met 
wat hij heeft. Tevens is hij een groot liefhebber van reizen. Wat trekt 
hem om naar andere delen van de wereld uit te wijken? En welke link 
ontstaat er als hij zijn interesse voor het reizen verbindt met zijn werk?

door Mandy Schoorl

Andor is altijd politiek betrokken geweest. Hij ging op 
jonge leeftijd de politiek in omdat hij vond dat er te 
weinig jonge mensen een functie in de politiek bekleed
den. Die doelgroep is tenslotte ook een deel van de sa
menleving en kent andere normen en waarden dan de 
generaties erboven. Hij is in 2006 begonnen als bui
tengewoon commissielid, op plaats 2 terecht gekomen 
voor de gemeenteraadsverkiezingen 2010 en naar voren 
geschoven als wethouderskandidaat toen het CDA in de 
coalitie kon komen. Hij besloot zijn leven drastisch om 
te gooien en heeft de stap met lef genomen. Een groot 
punt op zijn agenda is de digitalisering van afhandelen 
van zaken door mensen zelf (buiten openingstijden van 
de gemeente om). In het faciliteren en enthousiasme
ren van mensen ligt zijn grote uitdaging.

Liefde voor het reizen
Maleisië, ZuidAfrika, Guatemala, Chili en Bolivia 
heeft hij al aangedaan. Wat ooit begon met een ja
renlange screensaver op zijn computer van het Frans 
Polynesische atoleiland ‘Aitutaki’ in de Stille Oceaan, is 

Deze week weer een nieuwe stelling:
Afgelopen week was een tragische week. Het ‘bijldrama’ van vorige week maandag en een dag daarvoor 

was het ook al raak op De Schelp waarbij iemand door meerdere messteken om het leven is gebracht. 
Maar ons dorp kent naast dit soort misdrijven ook andere gewelddadigheden. Wie in het weekend gaat 

stappen, is met enige regelmaat getuige van vechtpartijen. Deze week is de stelling dan ook:

nu uitgegroeid tot een passievolle hobby. Hij reist om an
dere culturen mee te maken en te ontdekken welke mooie 
dingen er op de wereld bestaan. En om één te worden met 
de natuur en zijn ziel te verrijken. Het besef hoe goed hij 
het eigenlijk heeft in Nederland, kwam toen hij voor het 
eerst met echte armoede werd geconfronteerd tijdens 
één van zijn reizen. Zien en ervaren hoe anders gelukkig 
mensen kunnen zijn. De ontmoeting met de Polynesische 
samenleving, een samenleving waar bijna nooit ruzie is, 
op het Chileense Paaseiland, heeft hem bewustwording 
meegegeven. Wellicht een utopische gedachte om een ru
zieloze samenleving te creëren, maar dat is wel het stukje 
‘ons’ wat hij binnen zijn gemeente Zandvoort, samen met 
zijn team, probeert te bereiken en wil bewerkstelligen. Het 
‘wij gevoel’ geven, samen wij zijn de gemeente. 

Eind januari staat een reis van een maand naar 
Argentinië in de planning, waar hij halsreikend naar uit
kijkt. Ongetwijfeld wordt ook dit weer een fantastische 
bestemming waar hij memorabele herinneringen mee 
kan maken.

1. De waterrace bij de Lamstraal
2. Doedelzak bij Het Wapen

3. Basketballen bij Bluijs

Stuur je reactie per e-mail naar: stelling@zandvoortsecourant.nl

‘Zandvoort wordt steeds onveiliger’

30 oktober:
DJ Pavo Solo neemt Het Patronaat over! Harlem Nights staat bol van 
de dikste Hardstyle, rauwe Techno en Hardtrance en niet te vergeten de 
lekkerste Multi-klappers uit die goeie oude tijd. Voor de hele line-up en 
meer informatie, ga naar multigroove.nl. 
Kaarten: € 20 via Het Patronaat of Primera.

5 november:
Officiële Sex & the city 2 release tour. Ter lancering van de film op DVD 
en Blue-ray, zal er een heuse Sex-and-the-city-party plaatsvinden in de 
Escape Venue in Amsterdam. Net als in de film staan feest, mode, muziek 
en de cocktails op deze avond centraal. Samen met jouw vriendinnen 
kunnen de voetjes van de vloer tijdens spetterende optredens van DJ’s 
Roog, Mike van Loon en Brian S. Kaarten: € 14 via escape.nl 

5, 6, 7 november:
Kunstlijn met ‘Lijn 1’ strijkt neer in de Lichtfabriek. Met een wervelend, 
jong en vernieuwend programma. Muziek, kunst en mode treffen elkaar in 
de monumentale zalen van ‘de Licht’. Exposities, modeshows, workshops, 
jam-sessions en de dj-battle. Toegang en parkeren is gratis. Voor meer 
informatie, ga dan naar lichtfabriek.nl  

P r o d u c t i e m e i s j e s
Iedere morgen in de trein zie ik ze: productiemeisjes. 
Allemaal struinen ze af naar Hilversum om zich te ont-
plooien op het mediapark. Hier komen ze in contact met 
belangrijke mensen, of mensen die denken dat ze belang-
rijk zijn. De meisjes zien er eigenlijk allemaal hetzelfde uit, 
ondanks verschillende haarkleuren kun je er makkelijk een 
H&M folder mee vullen. Maar ja, als ze er niet goed uit 
zouden zien, krijgen ze niks voor elkaar. Want productie-
meisjes krijgen bijna alles voor elkaar en vooral ook gratis. 
Ze lachen lief en knipperen met de wimpers. Per telefoon 
weten ze iemand zo in te pakken dat het ego aan de andere 
kant van de lijn weer voor een jaar gestreeld is. Maar ze 
doen het allemaal om jullie te vermaken, want als er geen 
productiemeisjes zouden zijn, zou heel Tv-land plat liggen. 
De meisjes maken lange dagen van zo’n 14 uur, toch krij-
gen ze evenveel uren uitbetaald als de rest van Nederland 
die gewoon 8 uur per dag werken. Door deze lange dagen 
zie je de productiemeisjes langzamerhand aftakelen, er 
verschijnen eerst lichte kringen onder de ogen, die zich 
uiteindelijk uiteenzetten in dikke wallen. De make-up is 
niet meer te onderscheiden van de donkere cirkels rond 
de ogen. Eenmaal verlept en afgedaan zoeken de meisjes 
een andere bezigheid, want oude productiedames zijn er 
bijna niet, die krijgen niks meer voor elkaar. Ik ben nu 25, 
hoelang zal ik nog hebben als productiemeisje? De krin-
gen zijn wel al gezet, maar de make-up werkt nog steeds 
uitermate goed. Gelukkig kunnen sommige productie-
meisjes ook nog andere dingen, zoals redactioneel werk. 
En als redacteur mag je er verlept uitzien, eigenlijk is dat 
zelfs een vereiste. Eerlijk gezegd heb ik nooit 1 frisse, frui-
tige en lekkere redacteur ontmoet. Zo blijft het balletje 
toch rollen en is er altijd plaats voor mij op het mediapark. 
En zo verleng ik netjes weer mijn NS maandtrajectkaart: 
Zandvoort – Hilversum Noord.

Column

Onze reislustige wethouder

Oproep afgelopen week

Vorige week deden we een oproep aan de deelnemers en toeschouwers van Rondje Dorp. 

Uit alle reacties maakten we de volgende top 3:

Get Out!

Andor Sandbergen
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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 vlak
je naast de rij of boven de kolom. 
Indien u in een donker vlakje bij
voorbeeld 4\8 ziet staan, bete
kent dat u vertikaal op 4 moet 
uitkomen en horizontaal op 8. 
Let op: er zijn soms meerdere 
oplossingen mogelijk.

   4 22       13 9

 9         11 31\13    

 4     26 11\20        

   21           29 

   15       11\15      

   11     5\24        

   7 10\17           17

 15           15    

 14           13    

De oplossing staat elders op deze pagina

De bedoeling van de breinbreker 
is de rekenkundige som op zo een 
manier op te lossen dat hij klopt. 
Gelijke letters zijn gelijke cijfers.
 

Brein
breke

rBreinbreker
Breinbreker Brein

breke
r

 JK   BC   AJKC  
   x   =    
 +   -      +  
 KD   AF      JC  
   -   =    
           
 AEC   AB   AKEG  
   x   =

De oplossing staat elders op deze pagina

600 g struisvogelsteak
  (liefst vers, anders 

uit de diepvries),
1 pot kersen op sap,

50 g boter  
(dus geen margarine),

11/2 el. aardappelzetmeel,
11/2 el. cassissiroop,

Bereiding:
Laat het gevogelte, indien bevroren, ruim van te voren in de koelkast ontdooien alvo
rens het verder te bereiden. Bestrooi de steaks met zout en peper. Verwarm de boter 
in een pan en schroei hierin de steaks aan beide zijden dicht. Neem de steaks uit de 
pan en dek deze af met aluminiumfolie en plaats in een oven op 160ºC. Bak ongeveer 
10 minuten of totdat ze mooi rosé van binnen zijn.

Kersenpepersaus: 
Verwarm de kersen met 2 dl. van het eigen sap in een pan. Meng het aardappelmeel 
aan met de siroop en bind hiermee het kersensap. Voeg het mengsel toe aan de 
bakboter van de steak en geef er gul zwarte gemalen peper door. Tip: lekker met een 
spruitjesstamppot of rode kool met aardappelpuree.

Benodigdheden:

Kook eens anders
Recept Recept

ko
ok

ru
br

ie
k

Gebakken struisvogelsteak met kersenpepersaus
Hoofdgerecht voor 4 personen

zout,
zwarte paper  

uit de molen.

    4 22         13 9

 9 3 6     11 31\13 8 5

 4 1 3 26 11\20 2 9 5 4

   21 1 4 5 9 2 29  

   15 4 5 6 11\15 7 8  

   11 8 3 5\24 7 8 9  

   7 10\17 6 1 4 5 1 17

 15 1 2 8 4   15 7 8

 14 6 8       13 4 9

Oplossing Kakuro

 67 x 25 = 1675
          +   -   +

 78 - 13 = 65
         
 =   =   =
  145 x 12 = 1740

Oplossing Breinbreker

www.sportinzandvoort.nl
“Sport is goed voor lichaam en geest”

De Zonnebloem werft leden in Zandvoort

De Zonnebloem wil graag haar activiteiten voor zieken en 
gehandicapten verder uitbreiden en is op zoek naar nieuwe 
donateurs en ondersteunende leden. Daarom houdt de Na-
tionale Vereniging De Zonnebloem van 8 tot 13 november 
aanstaande een telefonische ledenwerfactie in Zandvoort 
en de regio Zuid-Kennemerland. Uw bijdrage is hard nodig, 
omdat het beroep op de Zonnebloemafdelingen toeneemt. 

De Zonnebloem organiseert 
huisbezoek, dagactiviteiten 
en aangepaste vakanties 
voor zieken, gehandicapten 
en hulpbehoevende ou
deren. Hiermee wordt bij
gedragen aan het voorko
men van sociaal isolement. 
Tienduizenden zieken en 
gehandicapten die dreigen 

te vereenzamen, krijgen be
zoek of kunnen met hulp 
van een vrijwilliger er op 
uit of op vakantie. Via deze 
activiteiten ontstaan veelal 
bijzondere ontmoetingen. 
Ook vrijwilligers putten daar 
voldoening uit. Dat heeft 
meer dan zestig jaar praktijk 
uitgewezen.

Extra kosten
De Zonnebloem regelt al
lerlei noodzakelijke voorzie
ningen voor mensen met 
lichamelijke beperkingen. 
Zoals aangepast (rolstoel) 
vervoer, (verpleegkundige 
en medische) begeleiding 
en hulpmiddelen op locatie. 
Deze voorzieningen brengen 
extra kosten met zich mee, 
die niet worden doorbere
kend aan de deelnemers. 
Wil de Zonnebloem ook in de 
toekomst van blijvende be
tekenis zijn voor de zieke en 
gehandicapte medemens, 
dan is steun uit de samen
leving hard nodig.

Als u meer wilt weten over 
het Zonnebloemwerk in 
Zandvoort, kunt u contact 
opnemen met een van 
de bestuursleden: Th. de 
Roode, voorzitter, tel: 023
5716358; S. Kluyskens, se
cretaris, tel: 0235731225; M. 
Mettes, penningmeester, 
tel: 0235714503 of H. Bluijs, 
bestuurslid bezoekwerk, tel: 
0235736321.

Vrijwilligers van de Zonnebloem

Kostverlorenstraat 121, Zandvoort
Telefoon: 023 57 168 41
E-mail: notarissen@zandvoort.knb.nl
openingstijden: ma t/m do 9.00 tot 12.30 u. en 13.30 tot 17.00 u.
 vrij 9.00 tot 12.30 u. en 13.30 tot 16.00 u.
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ZandvoortPlus
door Edwin Gitsels

“Ik vind het leuk als ze mij vergeten”

Johnny Kraaijkamp Jr (midden, met pistool) speelt in The Hound of 
the Baskervilles naast Genio de Groot, Ad van Kempen, Wivineke van 
Groningen, en Jasper Stokman | Fotografie: Joris van Bennekom

In de nieuwe bewerking wordt de Sherlock Holmes-klassieker van een 
hedendaagse raamvertelling voorzien | Fotografie: Joris van Bennekom

Vader en zoon Kraaijkamp in The Sunshine Boys

Onze beroemde inwoner Johnny Kraaijkamp Jr. (1954) 
is sinds half september in de theaters te zien in het stuk 
‘Sherlock Holmes en de hond van de Baskervilles’. Deze 
klassieker is al talloze malen verfilmd en opgevoerd, maar 
het Thriller Theater heeft er een nieuwe, verrassende be-
werking van gemaakt. Johnny: “Het heeft meer vaart, meer 
humor. Als ik het publiek moet geloven, is het goed gelukt!”

Johnny Kraaijkamp Jr. 
speelt driedubbelrol in toneelthriller

Speellijst in de regio

Het Thriller Theater is in 
2003 opgericht door Lex 
Passchier en Rieneke van 
Nuenen. Passchier heeft ja
renlange ervaring als acteur, 
dramaturg en scriptschrijver 
voor onder meer ‘Baantjer’, 
‘Gooische Vrouwen’ en 
‘Goede Tijden Slechte Tijden’. 
Van Nuenen was als actrice 
te zien in o.a. ‘Oppassen’ en 
‘Kees & Co’. Met het Thriller 
Theater brengen ze bewer
kingen van klassieke thril
lers als ‘Tien kleine negertjes’, 
‘Arsenicum en oude kant’ en 
‘Moordspel’. En nu dus deze 
Sherlock Holmeskraker, mis
schien wel het beroemdste 
verhaal dat ooit uit de pen 
van Sir Arthur Conan Doyle 
vloeide. Johnny Kraaijkamp 
Jr: “Toen ik hiervoor gevraagd 
werd heb ik het boek gelezen, 
en ik dacht meteen: hoe is 
het mogelijk dat dit in 1890 
geschreven is en nog steeds 
zo spannend is en overeind 
blijft. Het is een thriller die 
een beetje naar de horror
kant gaat, en dat genre had ik 
in het theater nog nooit ge
daan. Op tv en in films ben ik 
er dol op, maar dat is meteen 

Sherlock Holmes en de hond van de Baskervilles 
is op 6 november te zien in de Stadsschouwburg 

in Haarlem. Verder in deze regio:

2 december – De Muze, Noordwijk
18 december – Stadsschouwburg, Amstelveen
4 januari – Stadsschouwburg Velsen, IJmuiden
21 januari – De Meervaart, Amsterdam
24 januari – De Meerse, Hoofddorp

ook de valkuil, want op het 
toneel heb je verhoudings
gewijs weinig effecten. Wat 
je daar wel hebt is het effect 
van de suggestie, en het is 
heel leuk als dat werkt. En 
Lex’ bewerking geeft het ge
heel wat meer vaart en een 
beetje humor. Als ik iedereen 
moet geloven die het gezien 
heeft, is het goed gelukt. Het 
is een mooie voorstelling.”

Johnny speelt liefst drie rol
len in het stuk. Dat is niet 
voor het eerst; in ‘Wat Zien 
Ik?’ speelde hij een dubbelrol 
en in ‘Hoofd in de Wolken’ na
men Laus Steenbeeke en hij 
maar liefst vijftien rollen voor 
hun rekening.

Wat is er zo leuk aan 
om meerdere rollen te 
spelen in één stuk? 
“De extra uitdaging dat je 
snel iemand anders moet 
worden en dat je er toch 
echte mensen van maakt.”

Probeer je mensen te 
laten vergeten dat je 
dezelfde acteur bent, 
of vind je het juist leuk 

om te laten zien hoe 
veelzijdig je bent? 
“Nou, ik vind het wel leuk als 
ze verschillende mannetjes 
zien, hoor. Ik vind het sowieso 
leuk als ze mij vergeten.”

Wat was er eerder: het 
verlangen om op een po-
dium te staan of het op 
het podium staan zelf? 
Want je was pas 10 toen 
je debuteerde in ‘Oliver’!
“Ja, maar dat was spie
lerei. Ik werd pas wakker 
toen iemand mij wees op 
de oriëntatiecursus van de 
Toneelschool. Toen was ik 18. 
Mijn vader was nog geen se
rieus acteur, die speelde ge
woon met een hoedendoos 
op bruiloften en partijen. Een 
komiek met een bühnenum
mer. Dus het kwam niet van 
hem af. Later zijn we weer 
wat dichter bij elkaar geko
men daarin.”

Wat is je favoriete 
genre om te spelen?
“Nou, ik vind komedie toch 
wel erg leuk. Er is trouwens 
niet zo heel veel verschil met 
drama hoor, het is gewoon 
een stekkertje minder erin 
steken.”

Komedie is, lees ik altijd 
in interviews met acteurs 
die beiden doen, moeilij-
ker dan serieus drama. 
“Veel moeilijker. Je ziet ook 
sneller bij mensen die het 

niet kunnen: het is niet leuk. 
Het heeft te maken met het 
serieus nemen van je karak
ter. Niet leuk doen, maar je 
rol heel serieus nemen, waar
bij dan de situatie leuk moet 
zijn. Het wordt niet onderwe
zen. Dat kan ook bijna niet.”

Maar er zijn toch wel 
bepaalde wetmatig-
heden in het komische 
genre die je kunt leren?
“Zeker, zeker! En nu ik wat 
ouder word zou ik dat ook 
kunnen onderwijzen aan 
jongeren. Maar echt leren… 
als je het niet kan, dan kan je 
het niet.”

Je hebt alle genres in  
het theater gedaan:  
komedie, drama,  
musical, noem maar op. 
Maar waar ligt je hart?
“M’n hart ligt ook wel bij te
levisie, maar niet bij de men
sen die er over gaan. En nou 
komen er ook nog die bezui
nigingen aan... Ik ben bang 
dat dat weer niet ten koste 
gaat van de niets kunnende 
managers, maar van de pro
grammabudgetten. Zeker in 
mijn vak, goed drama en goe
de komedie. Het is gevaarlijk 
dat er geen continuïteit is. Ik 
vind het belachelijk dat ik 15 
jaar aan de top heb gestaan 
met series als ‘Het Zonnetje 
in Huis’, en dat daar vervol
gens niets meer mee wordt 
gedaan.”

De highlights van 
Johnny Kraaijkamp Jr

TONEEL
1978 : ‘De verlegen versierder’, met John Kraaijkamp Sr
1989 : ‘Jan Rap en z’n maat’
1990 : ‘Geluk bij een ongeluk’, met Piet Bambergen
1993 : ‘The Sunshine Boys’, met John Kraaijkamp Sr
2003 : ‘Stones in his pocket (Hoofd in de wolken)’,   
met Laus Steenbeeke
2009 : ‘Geknipt om te leren’, met Céline Purcell
2010 : ‘Sherlock Holmes en de hond van de Baskervilles’, 
met Genio de Groot

MUSICAL
1963 : Debuut in ‘Oliver!’, met John Kraaijkamp Sr
1998 : ‘De Jantjes’, met Danny de Munk
2000 : ‘Boyband’, met Tanja Jess
2005 : ‘Pietje Bell’, met Brigitte Nijman
2006 : ‘Wat zien ik?’, met Mariska van Kolck
2008 : ‘Cabaret’, met Ellen Evers

TV
1988 : ‘Drie recht, één averecht’, met Gerard Cox
1989 : ‘Vreemde praktijken’, met Gerard Cox
1993-2001 : ‘Het zonnetje in huis’, met John Kraaijkamp Sr
1994-1996 : ‘Alle kinderen de deur uit’, 
met Jasperina de Jong
2000 : ‘Blauw blauw’, met Rick Engelkes
2005 : ‘Meiden van de Wit’, met Angela Schijf
2006 : ‘Samen’, met Cees Geel
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De informatie pagina van de sportraad
www.sportinzandvoort.nl

Omdat de MAC Zandvoort 
een club is die veel tijd op 
het circuit doorbrengt (on
der andere 7 x per jaar het 
vrij rijden), is het ook aan de 
club om te zorgen dat de le
den weten wat de diverse 
regels op en om het circuit 

Sporting O.S.S. is een ver
eniging die al bijna 40 jaar 
actief is in de regio Haarlem. 
Omdat het combineren van 
werk en sport steeds moeilij
ker bleek te worden, is er ge
kozen voor één avond sport 
per week. Dat wil zeggen 
spelen in de competitie maar 
niet trainen. Een paar seizoe

zijn. Hiervoor organiseren zij 
de zogenaamde BACO (BAan 
Commissaris) dagen. Tijdens 
deze dagen wordt uitleg ge
geven over de vlaggen, maar 
ook over het blussen van 
een brandende motor en, 
heel belangrijk, wat te doen 

nen geleden is het herenteam 
ongeslagen kampioen gewor
den en gepromoveerd naar een 
hogere klasse. In dit seizoen wil 
Sporting O.S.S. proberen een 
nieuw tweede team op poten 
te zetten. Be lang rijke informa
tie voor geïnteresseerden: uit
wedstrijden worden gespeeld 
op een doordeweekse dag in 

Motor- en Autoclub (MAC) Zandvoort Sporting O.S.S. 
MAC Zandvoort is opgericht in 1949. De vereniging telt 
ruim 600 leden die, de een meer dan de ander, sportief en 
actief bezig zijn met de motor- en/of autosport. Hoe kan 
het ook anders als je een speciale band hebt met Circuit 
Park Zandvoort.

De laatste jaren krijgt volleybal landelijk steeds meer aan-
dacht. Zowel de nationale heren- als damesploegen gooien 
hoge ogen tijdens internationale kampioenschappen. Ook 
Zandvoort kent zijn eigen volleybalvereniging.

Haarlem. Thuis wedstrijden zijn 
in de Kor ver hal op de dinsdag
avond vanaf 20.45 uur. Volleybal 
is een sport waarbij je veel ener
gie verbruikt. Sprinten, sprin
gen, duiken en bovenhandse 
baltechnieken zorgen ervoor 
dat geen enkele spier wordt 
overgeslagen. Wedstrijden du
ren gemiddeld 2 uur (4 of 5 sets) 
en na een goede wedstrijd heb 
je evenveel vocht verloren als in 
een sportschool. Het is natuur
lijk onnodig te vertellen dat een 
teamsport vele malen gezelli
ger is dan een individuele sport.

Dames en heren, maar ook 
volledige teams, kunnen zich 
aanmelden bij voorzitter Erik 
Schilpzand, tel. 5716534. Bij 
voldoende belangstelling kan 
een nieuw team per januari 
worden ingeschreven voor de 
competitie.

als een rijder bij een ongeval 
betrokken is.

Clubavond
U bent iedere week van harte 
welkom op onze clubavond, 
in de zomer en winter  op 
woensdagavond om 20.00 
uur in OCA Plaza, achter de 
hoofdtribune van Circuit Park 
Zandvoort. Op deze avonden 
worden ook een aantal acti
viteiten georganiseerd, zoals 
de dartscompetitie en de kla
verjasdrive of het kijken van 
een motorrace. Daarnaast 
organiseert de actieve club 
jaarlijks een aantal evene
menten, zoals een kienavond, 
een feestavond met live mu
ziek met dineren vooraf, avon
den over techniek of vliegen 
in een zweefvliegtuig. Meer 
informatie via www.mac
zandvoort.nl.

Ook voordelig winkelen in Zandvoort? 

De ZandvoortPas maakt het u stukken voordeliger 
om uw aankopen en boodschappen in uw eigen woonplaats te doen.

Reken zelf uw voordeel uit!

Met uw nieuwe ZandvoortPas kunt u eenmalig gratis een Zandkorrel plaatsen. 

Tevens krijgt u op elke volgende Zandkorrel maar liefst € 2,50 korting! 

Pashouders opgelet: 
Vraag alvast uw ZandvoortPas 2011 aan.
Voor € 5,- bent u verzekerd van weer een jaar
profiteren van vele aanbiedingen en voordelen.

Nog geen ZandvoortPas? 
Bestel dan nu uw eigen ZandvoortPas.
Voor € 7,50 ontvangt u:
- een ZandvoortPas 2010 (geldig t/m 31-12-2010)
- vervolgens ontvangt u een ZandvoortPas 2011 (geldig vanaf 1-1-2011)
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Zandvoort had in vervlogen tijden een meer dan uitstekende muziekkapel die 

helaas al weer een groot aantal jaren ter zielen is. Voor de oorlog telde de Zand-

voortse Muziekkapel terdege mee, mede door het directeurschap van een bevlo-

De Zandvoortse Muziekkapel

45-jarig directeurschap van de Zandvoortse Muziekkapel

&Heden  Verleden

De Zandvoortse muziekkapel met pontificaal in het midden, zonder instrument, Reinier van 't Hoff

Het gehele leven van Reinier 
van 't Hoff was gewijd aan 
de muziek. Reeds jong, in zijn 
schooljaren, speelde hij viool. 
Geen andere wens kende hij, 
dan musicus te worden en 
zijn wens ging in vervulling, 
toen hy kort na zyn schoolja
ren gedurende 7 jaar als vio
list aan 'n symphonieclubje 
verbonden was. Zijn muzikale 
talenten werden in de mu
ziekwereld spoedig bekend, 
zodat hij korte tijd daarna 
werd aangesteld als 2de cla
rinettist by het schutterij
muziekcorps te Haarlem, 
toen nog onder leiding van 
kapelmeester Muller. Dit was 
het korps, waaruit later de 
nu zo bekende Haarlemse 
Orkestvereniging voortkwam.

Na verloop van enkele jaren 
werd kapelmeester Muller 
vervangen door directeur 
Kriens, de man, die het corps 

tot ongekende hoogte wist 
op te voeren. Aan deze heer 
Kriens heeft onze jubila
ris zéér veel te danken. Hij 
was het, die de bijzondere 
kwaliteiten als musicus van 
Reinier van 't Hoff ontdekte, 
en doorging met hem clari
netles te geven, terwijl con
certmeester Van der Tasch 
hem vioolles gaf. Bovendien 
ontving van 't Hoff van de 
heer Kriens les in 't transpo
neren en in muziektheorie, 
hetgeen hem in zijn latere 
loopbaan van groot nut is 
geweest. Na 13 jaar ging onze 
jubilaris over naar het 4e re
giment infanterie te Leiden 
onder leiding van kapelmees
ter Godfried Man. Vandaar 
volgde zijn overplaatsing als 
sergeantstafmuzikant naar 
het 8e regiment infanterie 
te Arnhem. Na de kroning 
van Koningin Wilhelmina 
verliet Reinier van 't Hoff 

de militaire dienst en werd, 
na eerst enige tijd lid te zijn 
geweest van de nieuw opge
richte Kroningskapel, lid van de 
Haarlemse Orkestvereniging 
wederom ouder leiding van ka
pelmeester Kriens. Toen kwam 
zijn buitenlandse carrière.

De hoboïst van de H.O.V., de 
heer Staal, nam hem mee 
naar Duitsland, waarna deze 
zelf doorging naar Rusland. 
Duitsland was ook toen reeds 
het land, waar een muzikant, 
méér dan in enig ander land, 
in aanzien was. Bijna elke stad 
had zijn stadskapel, waarvan 
de leden een behoorlijke bron 
van inkomsten hadden. Bij de 
stadskapel van Krefeld bleef 
hij hangen en werd aange
steld als soloclarinettist en 
1e violist. Vandaar vertrok hij 
naar Mühlhausen in de El
zas, toen naar Frankrijk, eerst 
Belfort, daarna Parijs. In Parijs 

ontving hij een brief van Staal 
naar hem toe te komen in 
St. Petersburg. Hij aarzelde 
niet lang en verwisselde 
Frank rijk voor Rusland. Van 
St. Petersburg ging hij naar 
Kiev, van Kiev naar Wenen, 
van Wenen naar Budapest en 
vandaar weer terug naar Pa
rijs in Theater Thoma. Doch 
spoedig daarna trok Duits
land hem weer en als kapel
meester vestigde hij zich in 
Gera. Toen kwam een aanbie
ding voor kapelmeester in het 
Semmertheater in Duisburg, 
terwijl hij in 1902 als zodanig 
bij de marine kapel in Düs sel
dorf belandde. In 1903 had 
onze jubilaris genoeg van het 
buitenland, hij nam een enga
gement aan in theater Ger
mania te Amsterdam, bracht 
een aantal buitenlandse musi
ci mee, doch deze ondernemer 
bleek geen geld te hebben en 
dus betaalde kapelmeester 
van 't Hoff zijn muzikanten uit 
eigen zak en liet ze terugkeren 
naar Kiel, waar hij ze ook geën
gageerd had.

Reeds lang had het hem met 
zorg vervuld, dat de dillettan
tenorkesten, door gebrek aan 
goede leiding, weinig of niets 
wisten te bereiken en toen 
besloot hij, van enkele dezer 
orkesten de leiding zo moge
lijk over te nemen. Dit bleek in 
de beginne niet zo eenvoudig. 
Het was in de eerste plaats 
moeilijk het vertrouwen van 
de mensen te winnen, boven
dien was men er niet alleen 
dirigent, maar hoofdzakelijk 
leraar. Eerst kreeg hij de lei

gen musicus, Reinier van ’t Hoff. Hij was in november 1948 45 jaar aan de kapel ver-

bonden. Waarschijnlijk van de hand van Kors v.d. Meij is het onderstaande artikel dat 

op 2 november 1948 verscheen in de Zandvoortse Courant.

ding over een korps in Schoten, 
spoedig daarna, in November 
'03, over de kapel in Zandvoort. 
Er werd in die tijd heel wat 
van hem gevergd, want hij 
moest les geven op alle blaas 
instrumenten, hobo, clarinet, 
fluit, trompet, trombone, enz. 
Maar het ging! Men kreeg 
steeds meer vertrouwen in 
hem, om zijn persoonlijkheid 
niet alleen, maar ook om zijn 
muzikale kwaliteiten en spoe
dig daarna werd hij directeur 
van de E.S.M.fanfare, wat uit
groeide tot het nu zo bekende 
korps „De Tramharmonie". Een 
vaandel vol medailles en erete
kenen wegens behaalde suc
cessen op concoursen en uit
voeringen was hier de beloning 
voor zijn onvermoeid werken 
en toen hij wegens zijn ouder
dom nog niet zo lang geleden 
deze harmonie verliet, eerde 
men zijn verdiensten door hem 
een levenslang pensioen toe te 
kennen.

Reinier van 't Hoff was de 
oprichter van het Haarlems 
politiemuziekkorps en van de 
Haarlemse Postfanfare, beide 
uitgegroeid tot orkesten, die in 
ons land met ere onder de grote 
harmonie en fanfareorkesten 
worden gerangschikt. Het mu
ziekkorps van het Haarlemse 
overheidspersoneel voerde 
hij tot in de hoogste afdeling 
(Excellence), in Ben nebroek 
wist hij met zijn ook daar gedi
rigeerde kapel drie eerste prij
zen te behalen, tegelijkertijd 
had hij in die plaats een prach
tig ingespeeld mandolineen
semble. Maar ook in Zandvoort 

was het niet alleen de kapel, 
waaraan zijn gehele hart 
hing, hij voerde daar gedu
rende korter of langer tijd 
eveneens de scepter over de 
KJST.A.Zangvereniging, over 
het Mannenkoor, over, een 
kinderoperettekoor en een 
mooie mandoline vereni
ging. Hoezeer zijn hart uit
ging naar onze Zandvoorts 
kapel bleek eens op een keer, 
toen hij in Parijs was op uit
nodiging. Expres kwam hij 
toen uit de lichtstad over om 
hier een repetitie te houden, 
het was nog in de tijd dat de 
vereniging niet laten zitten. 
Wat zijn verdienste betreft 
had hij dit niet nodig te 
doen, want  men betaalde 
toen zegge één gulden per 
repetitie. Zo was Reinier van 
't Hoff jaar op jaar in touw 
de Zandvoortse kapel om
hoog te voeren en dit is hem 
ten volle gelukt. Achting en 
waardering, dankbaarheid 
en eer zullen straks zijn deel 
zijn wanneer hij 13 November 
a.s. op de grote feestavond 
te zijner ere in theater Mo
nopole zal jubileren. Want 
Zandvoort is deze man véél 
verschuldigd, onze kapel in 
't bijzonder, want hij was 
de man die de Zandvoortse 
muziekkapel heeft gemaakt, 
tot verdere groei heeft deze 
onvermoeibare musicus de 
grondslagen gelegd. Moge 
het hem gegeven zijn, nog 
vele jaren, ondanks zijn reeds 
vorderende leeftijd, actief in 
zijn schoon beroep te kun
nen arbeiden.
K.

November 1948 - 45 jaar is het deze maand geleden, dat onze kranige en nog krasse 
directeur van de Zandvoortse Muziekkapel, die in de loop zijner jaren in Zandvoort zulk 
een bekendheid verwierf, en die in Januari a.s. de leeftijd van 74 jaar zal bereiken, de 
scepter over onze kapel ging zwaaien.
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Swaluëstraat 2,  Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
info @ zandvoort.nl - www.zandvoort.nl

Gemeentelijke publicatie week 43 - 2010

Vergadering college 
De besluitenlijst van de collegevergadering van week 42 en 
de verdere in week  42 door het college genomen besluiten 
zijn in week 43 vastgesteld. De besluitenlijst is in te zien bij de 
Centrale Balie en op de website. 

Begrotingswijzigingen
Op grond van artikel 192, tweede lid, van de Gemeentewet 
liggen de begrotingswijzigingen van de agendapunten die op 
9 en 10 november 2010 aan de gemeenteraad ter vaststelling 
worden voorgelegd en die financiële consequenties tot gevolg 
hebben, vanaf heden tot en met 10 november 2010 ter inzage 
bij de balie van het gemeentehuis. 

Bekendmaking 
Bij de Veiligheidsregio Kennemerland i.o. is op 1 oktober 2010 
het Algemeen Mandaatbesluit 2010 van kracht geworden. 
Het mandaatbesluit is op 5 juli 2010 vastgesteld door het Al-
gemeen Bestuur, het Dagelijks Bestuur en de voorzitter. Mocht 
u het mandaatbesluit willen inzien, stuur dan een email naar 
brievenbus@vrk.nl.

Extra commissievergadering Raadzaken
De Commissie Raadzaken  vergadert op 2 november vanaf 
20.00 uur in de raadzaal. De deuren gaan om 19.30 uur open. 
De entree vindt u aan het Raadhuisplein. Op de agenda staat:
- Opening
- Vaststellen agenda
- Besluitenlijsten commissie Raadszaken van 21 september en 
12/13 oktober 2010 (integraal)
- Beleidsnota parkeren 2010 
- Rondvraag
- Sluiting
De agenda kan na het verschijnen van deze krant nog gewijzigd 
zijn. De meest recente agenda vindt u op de website. In deze 
commissie kunnen burgers het woord voeren over onderwer-
pen op de agenda. Aanmelding vooraf is niet nodig. 

Commissie Welstand en Monumenten
Op 4 november vergadert de Commissie Welstand en Mo-
numenten. De vergadering begint omstreeks 15.00 uur in de 
commissiekamer. De exacte begintijd is afhankelijk van de 
agenda. U kunt hiervoor het beste even contact opnemen met 
de werkeenheid Bouwen, tel. (023)5740100. 
 
 ONTHEFFING artikel 3.23 van de Wet ruimtelijke ordening
Het college van Burgemeester en Wethouders is voornemens 
om met toepassing van artikel 3.23 van de Wet ruimtelijke 

gemotiveerd bezwaarschrift indienen. De datum van bekend-
making is de verzenddatum van de vergunning. Indien het 
geen vergunning betreft is dit de publicatiedatum. U richt uw 
bezwaarschrift met vermelding van “bezwaar” in de rechter-
bovenhoek van uw brief aan het college van Burgemeester 
en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort. Het bezwaar 
schorst in beginsel niet de werking van het besluit waartegen 
het is gericht. In geval van spoed kunt u een verzoek om een 
voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter 
van de Rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, Postbus 1621 
2003 BR Haarlem. Een dergelijk verzoek dient vergezeld te gaan 
van een afschrift van het bezwaarschrift.

ordening ontheffing en bouwvergunning te verlenen voor het:

geheel veranderen van de woning en de garage op het per-
ceel Vuurboetstraat 4 te Zandvoort (bouwaanvraagnummer: 
2010-197Rv).

Voormelde bouwaanvraag met het conceptbesluit ligt met in-
gang van 29 oktober 2010 gedurende 6  weken ter inzage bij de 
Centrale Balie van het gemeentehuis tijdens de openingstijden.
Gedurende de termijn van de terinzageligging kan een ieder 
schriftelijk haar/zijn zienswijze omtrent de aanvraag kenbaar 
maken bij het college van Burgemeester en Wethouders, Post-
bus 2, 2040 AA Zandvoort. U dient in de rechter bovenhoek van 
uw brief “zienswijze” te vermelden.

Ingekomen vergunningenaanvragen
Omgevingsvergunning
Zandvoort:
- Kostverlorenstraat, perceel Zvtoo B 9022, naast nr.58, het 
verwijderen van vier bomen, ingekomen 14 oktober 2010, 
2010-VV-010.
- Prinsesseweg 18 (sloop sporthal) , Prinsesseweg 9 t/m 31 
(sloop woningen), Koningstraat 50 t/m 72 (sloop woningen) en 
Cornelis Slegersstraat 11 (sloop school), ingekomen 20 oktober 
2010,  2010-VV-011.

Let op. De hierboven genoemde aangevraagde vergunningen 
liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt deze inzien 
tijdens openingstijden. Deze publicatie betekent niet dat 
u uw zienswijze over deze aangevraagde plannen kenbaar 
kunt maken. Deze publicatie betekent ook niet dat u een 
bezwaarschrift kunt indienen. Mocht de vergunning worden 
verleend dan zal dit worden gepubliceerd en pas dan kunnen 
belanghebbenden bezwaar indienen.

Verzonden besluiten
Bouw-, sloop- en reclamevergunningen
Zandvoort:
- Haltestraat 13, 15 en 17, gedeeltelijk veranderen van de inrich-
ting van de woning, verzonden 18 oktober 2010, 2010-180Lv.
- Oranjestraat 2, bouw magazijnruimte met parkeergelegen-
heid, verzonden 20 oktober 2010, 2010-168Rv.

Bezwaarschriften
De hierboven genoemde verleende vergunningen/ genomen 
besluiten liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt ze 
inzien tijdens openingstijden. Belanghebbenden kunnen ge-
durende een termijn van zes weken na bekendmaking een 

Centraal telefoonnummer 
Alle afdelingen zijn bereikbaar via (023) 574 01 00, maandag 
t/m donderdag 8.30 - 17.00 uur en vrijdag 8.30 - 16.00 uur. 

Melding of klacht? 
Bel met de Centrale Meldlijn (023) 574 02 00, óf vul op de  
website het digitale formulier in óf stuur een brief naar de 
klachtencoördinator. 

Openingstijden Centrale Balie 
Maandag t/m woensdag:  08.30  -  16.00 uur 
Donderdag:  08.30  -  20.00 uur 
Vrijdag:  08.30  -  12.30 uur 
Tijdens de donderdagavondopenstelling kunt u maar voor een 
beperkt aantal zaken terecht: paspoorten en rijbewijzen e.d. 

Openingstijden begraafplaats 
De algemene begraafplaats en dierenbegraafplaats aan de 
Tollensstraat zijn dagelijks open tussen 08.00 - 18.00 uur. 

Collegelid spreken? 
Een afspraak maken met een collegelid doet u via het centrale 
telefoonnummer. Daarbij geeft u aan waarover u het collegelid 
wilt spreken. Het kan zijn dat u eerst naar een vakafdeling 
verwezen wordt. 

Vragen over een bouwplan? 
Voor vragen over concrete of gewenste bouwplannen is de 
werkeenheid Vergunningverlening op werkdagen telefonisch 
bereikbaar tussen 08.30 en 16.00 uur. 

Op zoek naar werk of aanbieden van vacature? 
Werkgevers en werkzoekers maken gebruik van 
www.werkeninzandvoort.com. 
Voor het vinden of aanbieden van banen in Zandvoort. 

15 november: Ondernemersavond in Club Nautique
Voor alle ondernemers in Zandvoort
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Twee eerste plaatsen voor Erik Monster
Onze plaatsgenoot Erik Monster heeft vorige week tijdens 
dressuurwedstrijden voor ruiters met een beperking twee 
fraaie eerste plaatsen behaald. De wedstrijden werden ge-
organiseerd in het hippisch centrum van de KNHS in Ermelo. 

Winnaars van de competities 
kunnen zich plaatsen voor een 
groot aantal belangrijke wed
strijden zoals Indoor Brabant, 
Jum ping Amsterdam, het 
CHIO in Rotterdam of zelfs de 
Europese Kam pioen schap pen 
in België.

Erik Monster, een leerling van 
Sabine Amnsens, doet al vele 
jaren aan dressuur. Hij startte 
in ‘grade’ 1 met zijn nieuwe 
paard Winston. De 7jarige 
Winston is de zoon van de 
hengst Iglesias en dit was zijn 
eerste wedstrijd in een van de 
hallen van het sportcentrum. 

Doelpoging van Charissa Koning

Erik Monster op zijn paard Winston

Mooie overwinning handbaldames Lions dames pakken winst
De handbalsters van ZSC hebben in de eerste wedstrijd van 
de zaalcompetitie laten zien wat hard werken is. In een 
wedstrijd waarin doelpunten in eerste instantie schaars 
waren, trokken onze plaatsgenoten met 11-9 aan het lang-
ste eind. Tegenstander WeHaVe 3, uit Weesp, was zeker 
niet naar Zandvoort afgereisd om zich naar de slachtbank 
te laten leiden, maar aan het einde van de wedstrijd liep 
het toch net nog even anders.

De dames van The Lions hebben in hun pas tweede (!) 
wedstrijd van het seizoen in Amsterdam van de reserves 
van US weten te winnen. Onze plaatsgenotes hebben de 
hele wedstrijd aan de leiding gelegen en wonnen met het 
kleinst mogelijke verschil: 62-63.

Opnieuw was er een tegen
slag voor trainer/coach Sven 
Heller te noteren en een 
behoorlijke zelfs. Romena 

Omdat er drie ploegen zijn 
teruggetrokken of uit de 
competitie zijn gehaald, 
speelde Lions pas de twee
de wedstrijd van het seizoen. 
Een daarvan is het beruchte 
FAC uit Den Helder, dat de 
laatste jaren met het groot
ste gemak kampioen werd 
maar niet wenste te pro
moveren, dat door het in ge
breke blijven van het leveren 
van gekwalificeerde arbiters 
door de rayonleiding uit de 
competitie werd genomen.

De wedstrijden tussen de 
Amsterdamse studentes en 
The Lions zijn altijd span
nend. Dan weer wint Zand
voort dan weer US maar 
nooit is het zo spannend 
geweest als afgelopen za
terdag. Interimcoach Rocus 
Driehuizen moet een geluk
kig man geweest zijn toen 

Daniëls, een van de snelste 
en trefzekerste speelsters 
van het Zandvoortse team, 
werd drie weken geleden tij

het arbitrale duo voor de 
laatste keer floot. Daaraan 
voorafgaand ontstond er 
een interessante wedstrijd 
die op het scherpst van de 
snede gestreden werd. De 
dames waren ook wel in voor 
wat fysiek geweld hetgeen 
resulteerde in foutenlast 
voor zowel Martine Loos als 
Sabine Dijkstra maar tot een 
‘fouldout’ (5 persoonlijke 
fouten) is het niet gekomen. 
Wel konden de beide belang
rijke speelsters van Lions niet 
meer voluit gaan en dat is 
natuurlijk jammer. 

Topscores: Sabine Dijkstra: 
20; Martine Loos 14 en Tessa 
de Boer: 10 punten. De eerst
komende wedstrijd van de 
dames is komende zaterdag 
als zij thuis om 20.15 uur de 
dames van BV Hoofddorp 
ontvangen.

handbal basketbal

dens de uitwedstrijd tegen 
Zaanstreek dermate zwaar 
geblesseerd dat ze onlangs 
een groot deel van haar lin
ker buitenmeniscus moest 
laten verwijderen. “Ik hoop 
voor de kerst weer mee te 
kunnen doen maar of dat 
lukt is zeker de vraag”, zei 
de duidelijk teleurgestelde 
Daniëls voor aanvang van 
de wedstrijd. Wel weer aan
wezig, na een blessure die 
weken heeft geduurd, is 
Charissa Koning die daad
werkelijk weer van zich liet 
spreken. Niet alleen maakte 
zij 2 belangrijke doelpunten 
maar vlak voor tijd schakel
de zij ook het doelpuntenka
non van de Weesper dames 
goed uit.

In het eerste deel van de 
wedstrijd waren de doel
punten vrij schaars. Dan 
weer kwam Zandvoort op 

Ondanks dat die vol staan 
met bomen, planten, vlaggen 
en tribunes met bezoekers, 
gaven paard en ruiter geen 
krimp, met als resultaat twee 
eerste plaatsen met een score 
van meer dan 62%, een eervol
le vermelding en een uitnodi
ging voor een van de komende 
wedstrijden. Een waardevolle 
dag voor Amnsens, Kiki Wolff 
de groom en Erik Monster. 
Met een goed gevulde enve
lop en oranje strikken voor 
Winston bracht Monster zijn 
paard terug naar zijn stal. Die 
staat bij pensionstal Vredehof 
in Vijfhuizen.

voorsprong dan weer de 
gasten. De ruststand van 55 
gaf de verhouding goed aan. 
Na rust opnieuw een punt
jepuntje wedstrijd. Bij 89 
kwam WeHaVe weer op voor
sprong en was er nog maar  
5 minuten tijd om op voor
sprong te komen. bij de stand 
99 werd een Weesper dame 
voor 2 minuten naar de kant 
gestuurd. In deze 2 minuten 
namen onze plaatsgenoten 
gedecideerd de leiding die 
ze niet meer afstonden. Met 
119 hebben de ZSCdames 
hun visitekaartje afgegeven. 

Scores van ZSC: Laura Koning: 
4; Naomi Kaspers, Charissa 
Koning en Daphina van 
Rhee ieder 2 en Martina Balk 
1 doelpunt. 

Komende week speelt ZSC 
om 12.00 uur in Diemen te
gen Zeeburg 2.

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:

www.sportinzandvoort.nl
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De commissie Raadszaken, die afgelopen dinsdag in 
een extra vergadering bijeen kwam, heeft er weer eens 
een lange zit van gemaakt. Op de agenda stond igenlijk 
slechts een onderwerp: de Beleidsnota Parkeren 2010. De 
commissie was op oorlogssterkte, alleen Robbert de Vries 
(D66) kon om persoonlijke reden niet aanwezig zijn. Zij 
troffen tegenover zich een zeer goed geïnformeerde wet-
houder Parkeren, Andor Sandbergen.

tekst en foto Nel Kerkman

Op straat trok een grote 
oranje reddingsboot al di
rect de aandacht. De Zand
voortse Red dings brigade, 
uit 1922, is de oudste vereni
ging. In hun stand werden 

De beraadslagingen over 
agendapunt 4, de Be leids
nota Parkeren 2010, werd 
geopend door een negental 
insprekers die allen van voor
zitter Hans Drommel drie 
minuten spreektijd kregen. 
Uitzonderlijk genoeg hiel
den ze zich aan deze tijd, dat 
is wel eens anders geweest. 
Zo vroeg Mark Versteege om 
de regels “consequent toe te 
passen”. Omdat er in Zandv
oort volgens Ad Ram pen een 
schaarste is aan parkeerplek
ken, vroeg hij om die dan “zo 
goed als mogelijk te verde
len”. Woordvoerder namens 

diverse reddingsmaterialen 
uit het verleden getoond. 
Qua verenigingsleeftijd 
volgt de folkloristische ver
eniging De Wurf, zij waren 
weer de grondlegger van 
het ontstaan van GOZ. Als 
je het goed bekijkt, heb

het Ondernemers Platform 
Zandvoort (OPZ), hotelhou
der Floris Faber brak een 
lans voor deze beleidsnota. 
Het OPZ is enthousiast er
over maar zou wel graag het 
gratis parkeren in de winter 
langs de boulevards en het 
vrij parkeren na 18.00 uur 
willen instellen. Het college 
echter stelt voor om vooral 
het gratis parkeren in de win
ter af te schaffen en is niet 
voornemens om na 18.00 uur 
gratis te laten parkeren. 

Courant 
Zandvoortse 

5 23117Actueel Actueel Cultuur Sport
Wedstrijdje
garnalen 
pellen

Jubileumnummer
kwartaalblad 
De Klink

Landelijke week 
‘Kunst met 
een kus’

Voetballers 
kruipen langzaam 
uit het dal

6e jaargang • week 44
4 november 2010
Het wekelijkse nieuwsblad 

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

De Mannetjes

Historie in 
De Krocht

‘Het gebouw leent 
zich er in ieder geval 

uitstekend voor’

Welke straten worden afgesloten 
tijdens de Feestmarkt? 

Kijk op pagina 21

vervolg op pagina 3

vervolg op pagina 3

Historisch Zandvoort
presenteert zich in De Krocht

Parkeren opnieuw 
een lange zit

ben alle aanwezige vereni
gingen en stichtingen een 
onderlinge band met elkaar. 
Zo stond menig deelnemer 
met een dubbele en som
mige met een driedubbele 
pet op achter zijn of haar 
informatiestand.

Komen en gaan
De meer dan 150 bezoekers 
kwamen niet alleen om de 
gratis jubileumkaarten voor 
de Genootschapsavond op 
19 november af te halen. 
Uiteraard werden ook de 
andere verenigingen goed 
bezocht en was er tijd om 
vragen te stellen over de his
torie van Zandvoort. Zo was 
het bij de tafels van de Ne
der landse Genealo gische 
Ver eniging een komen en 
gaan. Velen hadden be
langrijke documenten mee  
genomen om met deze 
gegevens achter hun voor
ouders te komen. Ook de 
werkgroepleden van GOZ 
waren druk bezig om het 
aangeboden fotomateri
aal vakkundig in te scan
nen. Er zat veel bruikbaar 
materiaal bij dat later in 
een artikel van de Klink 
gebruikt kan worden. De 
werkgroep Amsterdamse 
Waterleidingduinen (AWD) 
wisselde informatie uit met 
een Zandvoortse burger 
die vroeger in het gebied 
woonde. Zijn foto’s waren 
een welkome aanvulling bij 
deze werkgroep.

Aan het eind van de historische open dag in De Krocht af-
gelopen zaterdag waren alle 12 deelnemende verenigin-
gen zeer tevreden over de opkomst. Het was een gezellige 
dag met een goed resultaat en met een verscheidenheid 
aan historische verenigingen. Initiatiefnemer Genoot-
schap Oud Zandvoort (GOZ) kijkt terug op een geslaagde 
dag die ook in 2011 een vervolg krijgt.  

Desembrood wit
1,25

Tompouce
2e gratis

44

Wat?! Ze geven het 
gewoon weg!
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Geldig tot 13 november 2010

SCOOTMOBIELEN
ook met PGB (persoonsgebonden budget)

023 - 5 735 735
4-wielfietsen

BETER MOBIEL, Max Planckstraat 44

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

www.seaoptiek.com
Vrijdag koopavond

Najaarsactie bij 
Sea Optiek

Bij aanschaf van een bril met 
varilux glazen krijgt u het 
collectors item fotoboek 

Great Migrations van 
National Geographic cadeau!

Luister zaterdag 
6 november
van 10.30 tot 11.00 uur
naar het live programma
Goedemorgen Zandvoort
Met zeer belangrijk nieuws

Radio 106.9
Kabel 104.5
Teksttv kanaal  45

www.zfmzandvoort.nl

Bij de Nederlandse Genealogische Vereniging  
was het een komen en gaan
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Voor reserveringen bel  

023 - 571 57 07
Kijk ook eens op 
www.clubnautique.nl

Het hele jaar geopend!

familieberichten

dankbetuigingen

Algemene Uitvaartbegeleiding Zandvoort

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

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

023 -7515 666
Gevestigd in Zandvoort

Evert H. Schweitzer
Voor een stijlvolle en verzorgde uitvaart

Dag en nacht bereikbaar

UITVAARTZORGCENTRUM ZANDVOORT
Tollensstraat 67, 2041 PR  Zandvoort.

Telefoon (023) 571 32 78.
www.uzn-nederland.nl

UITVAARTCENTRUM HAARLEM
Parklaan 36, 2011 KW  Haarlem.

Telefoon (023) 532 87 50.
www.uitvaartcentrumhaarlem.nl

Sinds 1992
uw uitvaartondernemer in Zandvoort.
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burgerlijke stand
15 oktober - 29 oktober 2010

Geboren:
RóbinMaxime, dochter van: Deenik, Sándor en: Bouw, Mariette

Overleden:
Sparenburg, Freddy, oud 81 jaar
van Tol, Antonius Gerardus Maria, oud 76 jaar
Haakma, Jan Bene, oud 59 jaar
Borman, geb. Bermon, Ingrid 56 jaar
Van Zutphen, Wouter, 68 jaar
Rovers, Rudolf Karel,  65 jaar
Weber, Henry Cornelis Johannes, 61 jaar
Gingnagel, geb. Sterkman, Aaltje, 83 jaar
Hoogeveen, Johannes, 51 jaar
Kouer, geb. Hoekstra, Janke, 88 jaar

komende vrijdag
Lokale Raad van Kerken
Vrijdag 19.30 uur PKN Kerk
Oecumenische Taizédienst

komende zondag
Protestantse gem. Zandvoort
10.00 uur ds. mr. J.W. Verwijs
www.kerkzandvoort.nl

RK Parochie St. Agatha
10.30 uur Pastor D. Duijves
www.aap-parochies.nl

RK Parochie Antonius & Paulus
10.30 uur Pastor C. van Polvliet

kerkdiensten 

Phoenix
Begraafplaatsen- en crematoria-ondersteuning

Phoenix bco biedt ondersteunende diensten aan 
nabestaanden op het gebied van:
 
• Aanvullend opschrift op uw monument na begrafenis of crematie
• Stijlvolle grafbeplanting en aanvullen van de grindlaag
•  Opnieuw inlakken/met bladgoud vergulden van het bestaande 

opschrift
• Renovatie van verouderde monumenten
• Grafaccessoires, zoals verlichting, vazen en ornamenten
• Verzorging van monument en beplanting
• Persoonlijk advies voor complete grafbedekking

Respectvol, persoonlijk en geheel conform uw wens.

Voor een vrijblijvende offerte of advies kunt u contact 
met ons opnemen via telefoonnummer 06-397 56 604.

nov

Hartelijk Dank! 

Voor alle schitterende bloemen. 
Voor alle mooie kaarten. 

Voor alle lieve mensen die ons bijgestaan hebben na het 
overlijden van mijn man, vader en opa 

Henk Hendriks 

Wij hebben er heel veel steun aan gehad! 

Karin 
Henk jr. 

Hetty en Remco 
Levi, Cas 

Zandvoort, november 2010 

Bij deze willen we Evert Schweitzer bedanken voor 
de mooie uitvaart van onze zus en schoonzus

Alie Gingnagel

Zijn steun was voor ons van grote waarde.

Jaap en Netty Schraal
Jan en Hennie Sterkman

“Als de kaars is opgebrand 
blaas ik hem zelf uit” 

Met een hart vol verdriet, en dankbaar voor alle liefde die wij 
van haar hebben ontvangen, geven wij u kennis van het over-
lijden van mijn moeder, schoonmoeder, onze oma Totje en ouwe 
oma Totje 

Totje de Graaff 

in de leeftijd van 84 jaar. 

Wil en Ko 

Kleinkinderen en 
achterkleinkinderen 

31 oktober 2010 

Correspondentieadres: 
Pasteurstraat 21 
2041 VA  Zandvoort 

Er is gelegenheid tot afscheidnemen en condoleren op donderdag 
4 november van 19.00 tot 19.30 uur in Uitvaartzorgcentrum 
Zandvoort, Tollensstraat 67, 2041 PR  Zandvoort. 

De crematieplechtigheid zal plaatsvinden op vrijdag 5 november om 
12.00 uur in crematorium Haarlem, Vergierdeweg 271, 2026 BJ 
Haarlem-Noord. 

Na de plechtigheid is er gelegenheid tot condoleren in de ontvang-
kamer van het crematorium. 

Geen bloemen. 

waterstanden
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…heb ik er een extra uurtje 
bij. Zo voelt het als ik de klok 
terugdraai. Gewoon opstaan 
met licht is een heerlijkheid. 
Dat de avonden eerder don
ker worden is voor mij geen 
probleem. Lekker gezellig de 
openhaard en kaarsjes aan. 
Ja, ik hou wel van november. 
Het is de maand van het licht, 
duisternis, warmte en gezel
ligheid. Kinderen die met hun 
lampions langs de deur lopen, 
de intocht van Sinterklaas. 
November is ook de maand 
van de nevel en ooit de slacht
maand. Het vetgemeste var
kentje was toen het haasje. 

Vroeger was november de 
maand om de levertraan uit 
de kast te halen. Als ik daaraan 
terugdenk lopen de kriebels 
nog over m’n rug. Voor het 
slapen gaan werd de klevende 
vette fles op tafel gezet. Mond 
open! Daarbij kneep ik niet al
leen mijn ogen maar ook mijn 
neus dicht om de geur maar 
niet te ruiken. Natuurlijk zal 
het wel een doel hebben ge
had want er zat veel vitamine 
D in en het hielp je weerstand 
te verhogen. Volgens zeggen 
hadden de Zandvoortse vis
sers in de wintertijd altijd een 
flesje roggenolie aan boord. 
Ze namen daar iedere dag een 
teugje uit, om de weerstand 
op peil te houden. Een klein 
neutje om de smaak weg te 
werken was vanzelfsprekend. 
Wij kregen na de hap lever
traan een koekje.

Hoewel de VVV het seizoen 
verlengt met een natio
nale 50+dag,  is november 
de maand van ‘het dorp is 
van ons’gevoel. Op de jaar
rondpaviljoens na, zijn alle 
strandtenten weg. De Wurf 
en de toneelvereniging Wim 
Hildering zijn druk aan het re
peteren voor hun uitvoering. 
De feestverlichting hangt 
in de straten en de oliebol
lenkraam staat op het 
Raadhuisplein. Voor mij 
is deze spreuk toepas
selijk: “november warm 
en fijn, het zal een ge
zellige maand zijn!”

Volgens mij…

column
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Zandvoort klaar voor 1e Nationale 50+dag
De voorbereidingen voor de 50+ dag zijn in volle gang. 
Workshops worden ingedeeld, tasjes worden klaar ge-
maakt en de tegoedbonnen voor gratis koffie met appelge-
bak bij Beachclub Take Five, Club Nautique, De Haven van 
Zandvoort, Riche aan Zee, Sunparks Zandvoort en Wapen 
van Zandvoort liggen klaar.

“De 50+ dag begint echt te 
leven. Mensen beginnen 
zich massaal op te geven 
voor de workshops en activi
teiten”, aldus Lana Lemmens 
van de VVV Zandvoort. Dit 
ondanks het vervelende be
richt dat de treinen in het 
weekend van 6 november 
niet rijden tussen Haarlem 
en Zandvoort. “Dat was wel 

Gijs de Roode, fractievoor
zitter CDA, was van mening 
dat het een evenwichtig 
parkeersysteem is. Het CDA 
wil af van de zogenaamde 
PAP en BELgebieden, en 
dat staat er nu aan te ko
men. Wel wil hij de bezoe
kerspas handhaven. GBZ, bij 
monde van Astrid v.d. Veld, 
is in het geheel niet geluk
kig over het collegevoorstel. 
Zij is bang dat het “toeristje 
pesten” gaat worden en dat 
daardoor menige toerist uit 
Zandvoort weg zal blijven. 
GBZ is van menig dat het 
geen goed idee is om toe
risten uit de woonwijken te 
weren en zal in de raad dan 
ook tegen de beleidsnota 
stemmen. Cees van Deursen 
zei dat GL bang is voor niet 
genoeg draagvlak en wil dat 
de gemeente hiervoor gaat 
zorgdragen. Willem Paap 
(SZ) vroeg zich af waarom 
er niet twee vergunningen 

even een tegenvaller aan
gezien we op de 50+beurs 
mensen hebben gewezen 
op de goede bereikbaarheid 
van Zandvoort met de trein. 
Maar dit zijn helaas dingen 
waar je geen invloed op 
kunt uitoefenen en dus zul
len we het er mee moeten 
doen. Gelukkig worden er 
bussen ingezet”, vervolgt ze.

Iedereen die zaterdag 
nog wil meedoen aan de 
vele activiteiten en work
shops is van harte wel
kom. Inschrijven kan op de 
dag zelf, maar van te voren 
is nog beter. Activiteiten 
als een sloppieswande
ling onder leiding van een 
Zandvoortse gids, een anti
slipdemonstratie en een 
haringworkshop zijn na
tuurlijk niet alledaags en 
daarom populair. En wat 
te denken van een ware 
schilderworkshop onder 
leiding van Marianne Rebel 
voor maar € 6? Daarnaast 
een diavoorstelling over 
OudZandvoort, een Nordic 
Walkingworkshop, meerij
den in een Ferrari, een duin
wandeling met gids en er is 
nog veel meer. 

Het wordt dus een unieke 
dag met unieke activiteiten 
voor de (actieve) 50plus
ser! Meer informatie en 
een overzicht van alle work
shops vindt u op www.nati
onale50plusdag.nl.

Een van de vele activiteiten is een workshop Nordic Walking

en twee bezoekerspassen 
per adres uitgegeven kun
nen worden. Hij is bang 
dat indien thuiswonende 
jongeren hun auto niet in 
de buurt kwijt kunnen, zij 
uit Zandvoort zullen ver
trekken en dat onze woon
plaats daardoor nog meer 
zal gaan vergrijzen. Ruud 
Sandbergen (D66) zei dat 
de nota op een bijzondere 
manier tot stand was geko
men. Hij noemde het “door 
een rietje kijken naar een 
probleem”. Hij wil ook veel 
aandacht voor de bewoners 
en de gasten van Zandvoort. 
Volgens Bruno Bouberg 
Wilson (OPZ) gaat het par
keren in Zandvoort niet de 
goede kant op. Volgens zijn 
partij is het nieuwe plan al
leen maar een verplaatsing 
van het probleem. Toch zal 
zijn partij de nota steunen. 
Volgens Jerry Kramer heeft 
de VVD de nota positief ont

vangen. De VVD wil graag 
dat alle Zandvoorters vrij 
kunnen parkeren in alle wij
ken behalve in fiscaal gebied. 
Tevens wil de VVD van de 
wethouder weten waarom 
de parkeergarage ’s avonds 
dicht gaat. 

Wethouder Sandbergen 
vindt het beleid van één 
‘wijk’ in Zandvoort een 
eenduidig beleid waardoor 
er weinig verwarring kan 
ontstaan. Tevens gaf hij te 
kennen dat er maximaal 2 
vergunningen per woon
adres gaan komen en niet 
meer. Sandbergen sprak 
van een unieke gebeurtenis 
omdat er al 10 jaar met de 
materie geworsteld wordt. 
Het is echter zeker nog geen 
uitgemaakte zaak dat men 
tijdens de extra gemeente
raadsvergadering op 23 no
vember aanstaande zomaar 
tot een vergelijk zal komen.

vervolg - pagina 1 - Historische dag

Cultureel erfgoed
Op de tafel van De Wurf stond 
ondermeer de fraaie collectie 
poppen in Zandvoorts kos
tuum, gemaakt door Mieke 
Hollander. Elk jaar komt er 
een in stijl geklede pop bij. Op 
een groot scherm toonde Cor 
Draijer een keur aan bekende 
en onbekende beelden van 
oud Zandvoort. De scouting 
The Buffalo’s trok een jonger 
publiek naar hun tafel en dat 
is een goed gegeven. Immers, 
de interesse voor het cultu
rele erfgoed moet ook bij de 
jeugd aangewakkerd blijven. 
Voor informatie over het 
behoud van het Zandvoorts 
cultureel erfgoed kon men 
terecht bij de nieuwe stich
ting Behoud Zandvoorts 
Cultureel Erfgoed (BZCE). De 

Bomschuit Bouwclub en het 
Bunkermuseum i.o. worden 
altijd goed bezocht en mis
schien levert het hun weer 
extra donateurs op. Ook 
het JuttersmuZEEum was 
aanwezig en ontving enkele 
inschrijvingen voor bedrijfs
uitjes. Zonder meer is Gerrit 
Schaap de meest geschikte 
persoon om informatie te 
verstrekken over het NZH 
Vervoersmuseum. Bij de 
stand van het Zandvoorts 
Museum was Willem van der 
Heijden aangeschoven waar 
hij zijn boek over Jaapje van 
Zandvoort presenteerde en 
signeerde. De open dag was 
weer een informatief eve
nement voor iedereen die 
kennis wil maken met de 
Zandvoortse historie.

De brandweer kreeg het vuur 
snel onder controle. Hoe de 
brand heeft kunnen ont
staan, is nog niet bekend en 

wordt onderzocht. De woning 
is grotendeels uitgebrand en 
moet min of meer als verlo
ren worden beschouwd. 

Woning brandt geheel uit
In de woning boven café The Living Room aan de Zeestraat 
is zaterdagavond brand uitgebroken. Toen de brand opge-
schaald werd naar ‘brand middel’, rukte de brandweer met 
groot materieel uit. Bij de brand is niemand gewond geraakt.

De brand trok veel bekijks
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MOTORRIJSCHOOL GOEDE
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• Spoedopleidingen.
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Tel:023-5735002 – ma 13:00-18:00
di t/m vrij 9:00-18:00 za 9:00-17:00

De enige SCHOENMAKER
van Zandvoort is

te vinden op:
GROTE KROCHT 23

VOGELHOSPITAAL 
HAARLEM

ZOEKT DRINGEND
VRIJWILLIGERS

Wilt u leren meehelpen gewonde en 
zieke vogels op te vangen, steekt u 
graag de handen uit de mouwen en 
wilt u een halve dag per week  zinvol 
besteden, dan bent u van harte welkom 
om onze teams te komen versterken.

Voor informatie en/of aanmelden 
tel.: 023 - 525 53 02

De lekkerste bonbonwinkel 
van Zandvoort.

Ook voor taarten en gebak 
bent u van harte welkom.

Wij hebben dagelijks vers gebak
van Tummers.

Verjaardagstaarten en kindertaarten
v.a. 10 pers. op bestelling.

Uw bestelling wordt desgewenst
gratis thuis bezorgd.

Droge voeten, schoon water

Bekendmaking

Watervergunning

Nr. V.50914
Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft op 
25 oktober 2010 een vergunning verleend aan 
Gemeente Zandvoort voor het plaatsen en hebben 
van 10 speeltoestellen met fundering in de kernzone 
van de primaire waterkering (zeewering) en het 
hierbij verplaatsen van maximaal 5 m³ zand ter 
plaatse van de Boulevard de Favauge te Zandvoort.

De stukken liggen tot en met 8 december 2010 
ter inzage in het kantoorgebouw van Rijnland, 
Archimedesweg 1 in Leiden. Voor inzage buiten 
kantooruren moet u een afspraak maken:  
071-3063451.

Als u belanghebbende bent kunt u tijdens 
de inzagetermijn schriftelijk een gemotiveerd 
bezwaarschrift indienen. U richt dat aan dijkgraaf  
en hoogheemraden van het hoogheemraadschap 
van Rijnland, postbus 156, 2300 AD Leiden. 
Na het indienen van een bezwaarschrift blijft  
de vergunning van kracht. Wel kunt u, naast 
het indienen van een bezwaarschrift, de 
Voorzieningenrechter vragen een voorlopige 
voorziening te treffen. U richt dat verzoek aan 
de Voorzieningenrechter van de Rechtbank 
‘s-Gravenhage (sector Bestuursrechtspraak),  
postbus 20302, 2500 EH Den Haag.

Om een voorlopige voorziening kan ook digitaal 
worden verzocht bij genoemde rechtbank via  
http://loket.rechtspraak.nl/bestuur. Daarvoor  
moet u wel beschikken over een elektronische  
handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde  
site voor de precieze voorwaarden.

Voor informatie over de vergunning kunt u  
contact opnemen met de heer Th. van Urk van  
de afdeling Plantoetsing en Vergunningverlening, 
telefoon 071-3063489.

Leiden, 25 oktober 2010 

Ontwerp-Watervergunning

Nr. V.50726
Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft op  
25 oktober 2010 een ontwerp-vergunning verleend 
aan Novastar V.O.F. te Amsterdam voor het 
verstrooien van menselijke asresten vanaf een schip 
in oppervlaktewaterlichamen in het beheersgebied 
van het hoogheemraadschap van Rijnland.

U kunt de stukken van 4 november 2010 tot en met 
15 december 2010 inzien bij:
-  Het kantoorgebouw van Rijnland, 

Archimedesweg 1 in Leiden. Voor inzage buiten 
kantooruren moet u een afspraak maken:  
071-3063453.

Eenieder kan tijdens de termijn van terinzagelegging 
van 6 weken schriftelijk of mondeling zijn of haar 
zienswijzen naar voren brengen. U doet dat bij 
dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheem-
raadschap van Rijnland, Postbus 156, 2300 AD 
Leiden.

Voor informatie over de ontwerp-vergunning kunt u 
contact opnemen met de heer N. Buijsman van de 
afdeling Plantoetsing en Vergunningverlening,  
telefoon 071-3063486.

Leiden, 25 oktober 2010

DORSMAN.NL OF 023-5714534

Autoverzekering
vanaf € 6,- p/mnd

* startkorting tot 65%
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In de gemeente wordt steeds meer gebruik gemaakt van de glas-, 
papier- en textielbakken. Op jaarbasis komen hiermee vele tonnen 
herbruikbaar afval bij verwerkingsbedrijven terecht. Goed voor het 
milieu en voor de portemonnee!

Helaas wordt met regelmaat op deze containerplekken allerlei ander 
afval aangetroffen. Door  gemakzuchtige medebewoners neerge-
gooid met als gevolg dat het afval een eigen leven gaat leiden, zwer-
vend en dwarrelend door de wijk. Terwijl het makkelijk anders kan…
Samen houden we ZANDVOORT SCHOON!?  

ZANDVOORT SCHOON!?; 
afval ook naast glas- en papierbakken!

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)

vards. De parkeermeters 
zijn voor het allerlaatste 
seizoen afgedekt met een 
grijze hoes. Volgend jaar, 
als de nieuwe Parkeernota 
wordt aangenomen, wordt 
de extra service niet meer 
gehanteerd. Een aardige 
geste was dat dit jaar de 
hoezen i.p.v. 1 november al 
op zondag 31 oktober wer
den geplaatst. Alleen het 
weer werkte niet mee om 
de bezoekers vriendelijk te 
onthalen.

Gladde tegels 
Is het u ook al opgevallen 
dat de verschillende tegels 
met Zandvoortse beroemd
heden in het centrum 
nu al slecht te lezen zijn? 
Daarnaast zijn bij nat weer, 
vooral in de Bakkerstraat, 
de tegels erg glad met 
daardoor een grote kans op 
uitglijden. Het blijkt in de 
praktijk dat de afgesproken 
kwaliteit coating minder 
voldoet. De gemeente heeft 
onlangs tijdelijk een be
schermende folielaag tegen 
het uitglijden aangebracht. 
In het voorjaar van 2011 
worden de tekst en foto's 
op de 22 tegels opnieuw in
gekleurd en daarna van een 
speciale coating voorzien, 
waarna ze weer als nieuw 
zijn en gegarandeerd ruim 
10 jaar meegaan, mits ze re
gelmatig worden schoonge
maakt.

Babbeltrucs
De politie ontvangt re
gelmatig meldingen van 
mensen die slachtoffer zijn 
geworden van een bab
beltruc. Het zijn vaak ou
dere mensen die met een 
smoes worden opgelicht 
aan de deur. Op uiteenlo
pende manieren weten 
de oplichters iedere keer 
weer hun slag te slaan en 
onschuldige slachtoffers 

te maken. Bijvoorbeeld 
de aloude wisseltruc met 
het vragen van een bank
pas en pincode en deze 
om te wisselen voor een 
nieuwe bankpas. Maar er 
zijn ook meldingen dat 
mensen zich voordoen als 
medewerker van een wa
ter of energiebedrijf. De 
politie heeft de afgelopen 
weken al bijeenkomsten 
georganiseerd in de regio 
om ouderen te informeren 
over deze babbeltrucs en 
hoe ze hier het beste mee 
om kunnen gaan. In de 
komende maanden zal de 
politie in de regio nog een 
aantal presentaties over 
oplichting aan de deur 
gaan geven. Wie weet 
komen ze voor uitleg ook 
naar Zandvoort.

Superleeskring 
Met de keuze voor 'De 
grote zaal' van Jacoba 
van Velde, wordt een ver
geten parel onder het 
stof vandaan gehaald. Bij 
verschijnen in 1953, ge
schreven door Querido, 
werd deze roman over 
de laatste dagen van een 
bejaarde vrouw in een 
verpleegtehuis zowel na
tionaal als internationaal 
door toonaangevende re
censenten als een mees
terwerk bestempeld. Een 
boek dat volop stof biedt 
voor discussie. De biblio
theek organiseert daarom 
ook dit jaar weer een su
perleeskring. Iedereen die 
zijn of haar mening over 
'De grote zaal' wil delen 
met andere lezers wordt 
van harte uitgenodigd 
voor deze ideale gelegen
heid om over het boek te 
praten. Donderdagmiddag 
18 november om 15.00 uur 
is de leeskring. Deelname 
is gratis en aanmelden kan 
nog tot 15 november.

Toestand vrouw 
nog steeds kritiek
De 25jarige vrouw die 
twee weken geleden bij 
de spoorwegovergang aan 
de Vondellaan met een bijl 
werd aangevallen, is nog 
lang niet hersteld. Erger 
nog, de voorlichter van het 
parket in Haarlem meld
de aan de Zandvoortse 
Courant dat haar toestand 
nog niet veranderd is en 
dus nog steeds kritiek.

Treinen rijden niet 
In het weekend van 6 en 
7 november wordt er ge
werkt aan het spoor. Er 
rijden dan geen treinen 
tussen station Haarlem 
en Amsterdam Sloterdijk, 
Haarlem en Zandvoort aan 
Zee en tussen Haarlem en 
Leiden Centraal. De NS zet 
bussen in. De bussen stop
pen op alle tussengelegen 
stations. Zeer sneu voor de 
VVV Zandvoort die uitge
rekend in dat weekend een 
grootse nationale 50+dag 
organiseert waar de mees
te bezoekers met de trein 
naar toe komen. Want dat 
is de kracht van Zandvoort: 
de trein stopt (bijna) tot 
aan het strand!

Geen wisseltruc

De bezoekers van Zand
voort mogen van 1 novem
ber tot 1 maart weer gratis 
parkeren aan de boule

Ans Davis wint Zandvoorts 
Kampioenschap Garnalenpellen

Het eerste Zandvoortse Kampioenschap Garnalenpellen 
is sinds afgelopen zaterdag een feit. Ans Davis wist in de 
finale van 12 toppers die uit de voorronden kwamen, de 
meeste garnalen snel en efficiënt te pellen. Wegens een 
dreigend tekort aan te pellen garnalen werd de ‘peltijd’ in-
gekort tot 7 minuten.

Met maar liefst 182 gram 
werd Davis de kampioene. 
Een prachtige beker en een 
toepasselijke sculptuur in 
glas inclusief een dinerbon 
van strandpaviljoen Thalassa 
was haar ereprijs. Tweede 
werd Victor Bol, de beste man, 
met 170 gram en Els Kuiper
Zwemmer eindigde als derde 
met 160 gram.

Tijdens de voorronden werd 
Arnold Bluijs, met 197 gram in 
15 minuten pellen, getipt als 
de eerste winnaar, want nie
mand kon toen in zijn buurt 
komen. In de finale eindigde 
hij echter als 10e en ontving, 
net als de andere finalisten, 
een fles wijn en een waarde
bon namens de vele sponsors 
van dit evenement. In een 
bomvol café Oomstee kon

den deelnemers en belang
stellenden al rond half zeven 
via een gesloten TVcircuit de 
verrichtingen volgen van de 
allereerste openingsronde 
door sponsor Huig Molenaar, 
uitbater Ton Ariesen en wet
houder Wilfred Tates, in aan
wezigheid van dorpsomroe
per Gerard Kuiper. In een 5 
minuten durende sessie in 
een naastgelegen ruimte, 
pelde het trio de allereerste 
garnalen van dit ludieke kam
pioenschap.

Begonnen als een grap in 
het kwartaalblad van De 
Oprechte Oomstee Courant 
een paar maanden geleden, 
werd de redactie daarna ver
rast door de vele serieuze in
schrijvingen.  En toen was er 
al snel een enthousiaste or

ganisatieploeg die het kam
pioenschap gewoon ging in
vullen. Willem Harder, Martin 
Draijer, Marja van der Meer, 
Henk Kinneging, Gerard Bos, 
Kim Spaans, Ian Beekelaar en 
Josee Bakkers wisten dankzij 
hun inzet dit Zandvoortse 
Kampioenschap glorieus 
neer te zetten. Uitbater Ton 
Ariesen vertelde dat hij eigen
lijk zeer verbaasd was door 
de vele reacties en roemde 
de inzet van de ‘Vrienden van 
Oomstee’. Maar liefst 32 deel
nemers kwamen aan de start 
en werden via voorronde, 
halve en hele finale naar het 
ultieme hoogtepunt geleid. 
Een kampioenschap dat, luis
terend naar de vele positieve 
geluiden, volgend jaar een 
vervolg zal krijgen.

Garnalenleverancier en spon
sor Huig Molenaar heeft het 
nu al over te houden voor
rondes in zijn strandpavil
joen en een grootse finale in 
café Oomstee. Volgens zeg
gen is dit jaar ook het eerste 
Nederlandse Kampioenschap 
Garnalenpellen van toepas
sing. Dat dit juist in Zandvoort 
heeft plaatsgevonden, is na
tuurlijk niet zo vreemd.
 
De uitslag: 1. Ans Davis 182 
gram;  2. Victor Bol 170; 3. 
Els KuiperZwemmer 160; 4. 
Michel Maas 154; 5. Mandy 
Kluijver 155; 6. Jans Molenaar 
152; 7. Louise Rijn 151; 8. Maria 
Bos 144; 9. Patricia 137; 10. 
Arnold Bluijs 136; 11. Wil van 
Soolingen 132 en 12. Astrid 
Drommel 110 gram.

De eerste serie garnalen werden gepeld door (v.l.n.r.:)  
Huig Molenaar, Ton Ariesen en Wilfred Tates



6

www.musicstore.nl - Kerkstraat 8, Zandvoort.

9 november 2010 zal
Music Store Zandvoort

i.v.m. de grote release van

Call Of Duty
Black Ops

‘s nachts van 00.00 tot en met 00.30 uur
speciaal opengaan.

Vraag naar de speciale actieprijs 

Reserveer nu!

Wekelijks veel interessante aanbiedingen met uw ZandvoortPas
Vraag nu uw Zandvoortpas 2011 aan! Kijk snel op pagina 12 en 13

A.s. zondag 7 november 
live muziek met Soerta Ferta

En: een loterij met leuke prijzen

5 x cadeaubon t.w.v. € 20,00
5 x gratis hoofdgerecht
5 x fles wijn t.w.v. € 16,50
5 x gratis grand dessert

Gegarandeerd een gezellige avond 
met muziek, dans 
en natuurlijk lekker eten!

www.filo
xenia.info

 
Zandvoort

StarterS opgelet!

Deze zéér verrassende en sfeervolle 
2-kamer maisonnette is in het centrum 
gelegen doch in de luwte. De ruime 
living heeft openslaande deuren naar 
het zonnige balkon op het ZUIDEN en 
een open haard! Dit is centraal wonen 
in de nabijheid van alle voorzieningen! 

Begane grond: entree met het bellentableau en toegang naar de royale 
inpandige berging. 
Eerste verdieping: entree, hal, meterkast en badkamer. Zeer lichte living door de 
grote raampartijen, royale eetruimte met vaste kasten, de open keuken heeft een 
hoekopstelling. De sfeervolle woonkamer heeft een open haard en een balkon. 
Tweede verdieping: hier is de slaapkamer aanwezig en deze beschikt over 
een was tafel en een dakkapel waardoor er veel ruimte aanwezig is en een  
fraai uitzicht. 

• Starterslening is hier van toepassing;
• Woning centraal gelegen in het centrum; 
• C.V.-ketel Intergas 2009; 
• VVE is reeds actief geworden; 
• Lage servicekosten: € 47,50 per maand; 
• Woonoppervlakte: ca. 65 m2; 
• Zie de digitale plattegronden op onze website.

Diaconiehuisstraat 38-3 vraagPrijS: 
€ 185.000,= k.k.  

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

RESTAURANT ZUYDT
lunch / diner

ASIAN SPECIALS
NOVEMBER MENU  € 25,-

WANTAN SOUP


SECHUAN PORC
Gemarineerd mager varkensvlees uit de oven 

met baby paksoy en witte rijst
Of

NASI KUNING COMPLIT
Een samenstelling van gele rijst, rendang,sayor lodeh,

ajam bali, sambal goreng  tahoe en tempeh


SEREH CRèME BRûLéE
Met een bolletje mango ijs

Restaurant ZUYDT 
Boulevard Paulus Loot 19 • 2042 AD Zandvoort
Tel. 0235739050 • www.restaurantzuydt.nl
Ook afhalen is mogelijk - Dinsdag gesloten
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evenementen agenda

5 Oomstee Jazz - Dennis Kivit in Café Oomstee, 
aanvang 21.00 uur

6 Zandvoort 500 - Eerste race om 
Winterkampioenschap, Circuit Park Zandvoort 

6 Dansavond - Dansschool Rob Dolderman. 
De Krocht, aanvang 20.30 uur

10 Workshop herfstboeketten en pompoenen maken - 
 Wapen van Zandvoort, aanvang 15.00 uur

14 Classic Concerts - Requiem van Mozart. 
Agatha kerk, aanvang 15.00 uur 

14 Intocht Sinterklaas - 12.00 uur strand 
 (thv de rotonde)

17 ANBO middag - ‘Nieuwe leden middag’. 
 Ook alle leden zijn welkom. 

Gemeenschapshuis, vanaf 14.30 uur 

27 Genealogie inloopochtend - Familiestamboom 
 uitzoeken in het Zandvoorts Museum, 
 10.00 – 13.00 uur

28 Feestmarkt - Centrum Zandvoort 

november

VVV Zandvoort: 7 dagen per week geopend!

Nieuw Unicum 40 jaar

De Toon Hermansgroep 
gaat van start

Call of Duty, Black Ops 
binnenkort bij Music Store

Een Klink om te koesteren 
en te behouden

In het futuristische gebouw Nieuw Unicum wonen al 40 
jaar bewoners met een lichamelijke beperking. Bent u er 
nog nooit geweest dan is zaterdag 13 november van 10.00 
tot 16.00 uur de gelegenheid om tijdens de open dag eens 
langs te gaan. 

Op vrijdag 12 november start OOK Zandvoort een lotgeno-
tengroep voor  kankerpatiënten. Deze ingrijpende ziekte 
komt steeds vaker voor.  Op verzoek van een aantal (ex-)kan-
kerpatiënten starten wij een lotgenotengroep, waar men er-
varingen kan uitwisselen en informatie kan verkrijgen. 

Nog een paar nachtjes slapen en de nieuwste versie van Call 
of Duty, Black Ops, ligt bij de Music Store in de Kerkstraat 
voor je klaar. Er is nu al de mogelijkheid om deze populaire 
game te reserveren maar ook heeft Marcel van Kuijk van de 
Music Store een ludieke actie in voorbereiding.

Het jaar 2010 is voor het Genootschap Oud Zandvoort een 
jubileumjaar. De vereniging bestaat 40 jaar en daarvan 
wordt al 30 jaar de Klink uitgegeven. Het jubileumnummer, 
nummer 120, is extra dik en telt maar liefst 64 pagina’s. 

Het thema van de open dag 
is: ervaren hoe het is om met 
een beperking te leven. Wat 
is er voor nodig om zoveel 
mogelijk dingen zelf te kun
nen blijven doen? Bezoekers 
kunnen meedoen aan ver
schillende activiteiten, test
jes, workshops en spelletjes. 
De rondleiding gaat langs 
alle afdelingen: het fraaie 
dagbestedingcentrum, het 
zwembad en de behandelaf
deling, technische zaken, de 

Veel mensen hebben na een 
operatie, bestraling of che
motherapie langdurige of 
permanente bijwerkingen. 
Het wordt als steunend er
varen om hierover te kunnen 
praten en ervaringen uit te 
wisselen. OOK Zandvoort 
vindt het daarom belangrijk 
dat mensen in het dorp op de 
hoogte zijn van deze moge
lijkheid om ervaringen uit te 
wisselen. Tijdens de bijeen
komst zal een specifiek the
ma besproken worden. Het 
thema van de 1e bijeenkomst 
is, naast kennismaken, het 
onderwerp vermoeidheid.

De ondernemer gaat op dins
dag 9 november, de dag dat 
het spel gelanceerd wordt, 
tussen 00.00 uur en 00.30 
uur speciaal open voor en
thousiastelingen die niet 
kunnen wachten tot de vol
gende dag. Tevens is het spel 
bij Music Store dan tegen een 
speciale actieprijs te koop.

Opheldering
De Music Store is tegen 
alle berichten in, als keten, 
niet failliet gegaan. Wel 
het moederbedrijf Avalon, 
waar Music Store onder
deel van was. De Music 
Store keten van fran
chise en eigen zaken 
is overgenomen door 
Hermans Retail Europe 
(HRE), onderdeel van de 
Hermans Holding, en 

Peter Bluijs en echtgenote

Nieuw Unicum viert feest

bouwplaats van het nieuw 
te bouwen Union gebouw, 
de boerderij, de keuken en 
een aantal zorgafdelingen. 
Op de zorgafdelingen wordt 
u verwelkomd door cliënten 
in hun appartement. Op de 
Brinck is een informatie
markt ingericht en u kunt er 
terecht voor een hapje en een 
drankje. Iedereen is van harte 
welkom, er is kinderopvang 
aanwezig: Nieuw Unicum, 
Zandvoortselaan 165.

Daarna bepalen de deelne
mers zelf welk onderwerp 
behandeld wordt. De groep, 
de Toon Hermansgroep ge
heten, wordt begeleid door 
de oncologie verpleegkun
dige Betsy Lankhorst. OOK 
Zandvoort is blij de naam van 
Toon Hermans te mogen ge
bruiken voor de Zandvoortse 
lotgenotengroep. Opgave 
vooraf is niet noodzakelijk. 
Deelname is gratis. De bij
eenkomsten vinden elke 
2e vrijdag van de maand 
plaats bij Steunpunt OOK 
Zandvoort, Flemingstraat 55 
van 10.3012.00 uur. 

gaat op dezelfde voet door. 
HRE is tevens sinds kort ei
genaar van de Jamin keten 
en heeft veel voor de enter
tainment divisie van V&D 
gedaan. Daarvoor is onder 
andere het Ear & Eyeconcept 
ontworpen.

door Nel Kerkman

De nieuwe Klink is tevens de 
afscheidseditie van hoofd
redacteur Peter Bluijs. Op 
de laatste pagina ‘ten af
scheid’ onderstreept Bluijs 
het vele werk wat een 
Klink maken met zich mee 
brengt. Samen met zijn 
vrouw Marianne, die het 
redigeren voor haar reke
ning nam, kijkt hij terug op 
10 jaar Klink. Met veel liefde 
een voldoening heeft hij 5 
grandioze collector items 
voor u samengesteld. 

Zandvoort 
na de opbouw
De bijzondere uitgave van 
deze Klink is dat het ei
genlijk een blad in een 
blad is. De twee voor
pagina’s en de twee 
laatste pagina’s om 
armen uiteindelijk 
56 pagina’s met het 
thema ‘de wederop
bouw: Zand voort 
bruist weer’. Zeker 
voor de Zand
voorters geboren 
na deze periode 
is het een Klink 
met herkenning 
met “o, ja dat 
weet ik nog” of 
“tjee, dat is ook al 

weg”. Veel bekende en on
bekende foto’s illustreren 
wat er vanaf 1945 tot 1960 
in Zandvoort veranderd is. 
Ook de altijd boeiende me
dewerking van kunsthisto
rica Anne Marion Cense met 
specialisatie Zandvoortse 
schilderkunst is in dit num
mer verrassend. 

Begin november is het 
nummer verspreid onder 
de GOZ leden. Voor geïn
teresseerden en niet leden 
is deze bijzondere Klink  
bij boekhandel Bruna voor € 

5 te koop. Mede dankzij het 
echtpaar Bluijs houdt het 
Genootschap Oud Zand
voort het verleden levend. 

Klink nummer 120
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op zaterdag 13 november 2010 

Open huis

van 10.00 - 16.00 uur
U bent van harte welkom:Zandvoortselaan 165, 2042 XK Zandvoorttel. 023 - 576 12 12

Nieuw Unicum biedt professionele ondersteuning aan

mensen met een lichamelijk beperking. Bezoek onze website:
www.nieuwunicum.nl

 Nieuw Unicum

     viert

40-jarig j
ubileum
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Jubileumconcert ‘Voor Anker’ 
in volledig uitverkochte Krocht

Zin in Zandvoort voor iedereen!?

Twee jazzmusici van 
uitzonderlijke kwaliteit 

Collecteren voor kinderen 
met een handicap

Zondagmiddag genoten rond de 140 personen, een zoge-
naamde ‘volle bak’, van het jubileumconcert van ANBO-
koor Voor Anker in De Krocht. Een feestelijk gebeuren 
waarbij ook de burgemeester en echtgenote gedeeltelijk 
aanwezig waren. Een echt jubileumconcert om het feit van 
een 40-jarig bestaan in Zandvoort duidelijk te onderstre-
pen. Het koor is niet meer weg te denken uit Zandvoort. 

De vakanties zijn achter de rug, menigeen kijkt halsrei-
kend uit naar een nieuwe bestemming in 2011. Zo ook het 
echtpaar Kremers uit Tegelen, zij gaan al 15 jaar met veel 
voldoening op vakantie in bungalowpark Sunparks Zand-
voort aan zee. Volgend jaar willen zij weer naar Zandvoort 
en hebben al een aangepaste villa bij het park geboekt. 
Echter zoals het zich nu laat aanzien zal dat niet meer gaan 
lukken. De aanpassingen in de twee villa’s voor lichamelijk 
gehandicapten worden per 2011 verwijderd. 

Voor de derde keer dit seizoen heeft ‘Jazz in Zandvoort’ 
een fantastisch concert voor u samengesteld. Komende 
zondag, 7 november, komen er twee speciale jazzmusici 
van uitzonderlijke kwaliteit naar De Krocht. Saxofonist Jan 
Menu en drummer John Engels.

‘NSGK voor het gehandicapte kind’ houdt van 15 tot en met 
20 november 2010 haar landelijke collecte. Duizenden vrij-
willigers gaan dan op pad om geld in te zamelen voor kin-
deren met een handicap. De stichting zoekt nog helpende 
handen in Zandvoort. 

Het ANBO-koor zong voor een volle zaal

Wim de Vries is al 15 jaar als 
dirigent en repetitor actief 
maar ook vaak als solist. 
Hij heeft bij het 30 zangers 
sterke ANBOkoor flink de 
wind eronder. Steeds weer 
worden er vlijtig liederen 
ingestudeerd die beslist niet 
gemakkelijk zijn om te kun
nen zingen, gewoon moeilijk 
dus,  maar die voor elk lid van 
het koor dan weer een uit

door Nel Kerkman

Eind augustus stuurde 
Kremers de Zandvoortse 
Cou rant een brief waarin hij 
vertelde dat hij al aan vele 
deuren had geklopt om te 
zoeken naar een oplossing. 
“Het is toch onbegrijpelijk, 
dat in een bekende badplaats 
als Zandvoort een aange
paste accommodatie niet te 
vinden is. Graag willen we 
dit naar buiten bekend ma
ken in de hoop dat iemand 
zich geroepen voelt hier iets 
aan te doen. Want kennelijk 
heeft Sunparks geen solida
riteit met mensen met een 
functiebeperking en voorals
nog niemand in Zandvoort”, 
aldus Kremers.

Van het kastje 
naar de muur
Een poging om er achter 
te komen waar de schoen 
wringt, levert in eerste in
stantie weinig op. Navraag 
bij Sunparks landelijk heeft 
geen resultaat en mana
ger Sunparks Zandvoort, 
Boudewijn van Vilsteren 
beantwoordt de voicemail 
niet. Later blijkt dat hij per 

Het doel van de concerten
reeks is van meet af aan ge
weest om op concertmatige 
wijze te genieten van kwa
litatief hoogstaande jazz
muziek. De basis van al deze 
concerten wordt gevormd 
door het Trio Johan Clement 
met Johan Clement op piano, 
Eric Timmermans op contra
bas en Frits Landesbergen op 
slagwerk. 

Als eerste gast is Jan Menu 

Met de opbrengst van de 
collecte steunt NSGK onder 
andere speciale vakanties, 

daging vormen om daar dan 
juist toch die perfectie in te 
brengen die een amateur
koor als Voor Anker siert en 
veel waardering brengt. Ook 
zondagmiddag kwam dat tot 
uiting.

Samen met de geroutineerde 
pianist Theo Wijnen wist De 
Vries de prestaties van de 
koorleden naar weer een 

1 november vertrekt bij 
Sun parks. Alleen de recep
tie weet te vertellen dat 
de villa’s inderdaad in 2011 
worden veranderd, of het 
echtpaar dan terecht kan 
is onbekend. Inmiddels is 
Gert Toonen, wethouder 
Maatschappelijke Zaken en 
Welzijn, ingelicht over de 
gang van zaken en geeft 
aan het probleem te on
derzoeken. Ook wordt de 
toegestuurde brief in een 
vergadering van de WMO 
raad besproken. Die is van 
mening dat er actie moet 
worden genomen en stuurt 
een ongevraagd advies naar 
het college om haar invloed 
aan te wenden om de faci
liteit van de aangepaste ac
commodatie te behouden.

Beter aanbod
Intussen heeft Van Vilsteren 
de gemeente benaderd en 
benadrukt dat Sunparks niet 
de bedoeling heeft om men
sen met een functie beper
king van het park te weren. 
“De aanpassingen in de twee 
woningen zijn ongedaan ge
maakt omdat Sunparks een 
beter alternatief voor deze 

(saxofoon) aanwezig. Hij is 
als vast lid van het Greetje 
Kauffeld Trio veel op binnen 
en buitenlandse podia te 
vinden. Ook was hij present 
tijdens het Zandvoortse 
Jazzfestival in augustus van 
dit jaar. Menu is verbonden 
aan de jazzafdeling van het 
Koninklijk Conservatorium 
in Den Haag als hoofd
va kd o c e nt  s a xo fo o n . 
Oorspronkelijk speelde hij 
in hoofdzaak tenorsaxo

hoger niveau te brengen, tot 
groot genoegen van het pu
bliek. Ook de solisten Martha 
Koper, Afra Schaper en De 
Vries zelf kregen een warm 
applaus voor de goed geko
zen liederen en de perfecte 
uitvoering daarvan. Een jubi
leumconcert waar het plezier 
van zingen van afstraalde 
met zeer afwisselende lie
deren. Ook de toelichting van 
elk nieuw lied van de dirigent 
was zeer onderhoudend en 
maakte het meteen voor het 
publiek goed te volgen.

Na afloop waren er de beken
de toespraken om het koor 
en alle medewerkers daar
van nog eens extra te eren 
en van feestelijke bloemen 
te voorzien. Plannen voor de 
volgende concerten zijn er 
ook al. De Vries zou graag nog 
wat 50plus mannen erbij 
willen hebben. Bel mevrouw 
De Vries (5715168) of Wim 
de Vries (5713949) en wordt 
lid van dit ambitieuze zang
koor. Vanwege het 40jarig 
jubileum sloten de leden en 
aanhang de zondagmiddag 
af met een prachtig buffet in 
De Krocht. 

doelgroep heeft. In plaats 
van het aanbieden van twee 
vaste woningen met stan
daardaanpassingen, bieden 
we nu gasten met een func
tiebeperking een vrije keuze 
op het park aan waarbij voor
zieningen op maat geleverd 
kunnen worden zodat het 
verblijf in de vakantiewoning 
prima kan plaatsvinden. Zo 
ontstaat hiermee een gelijk
waardig aanbod”, aldus de 
scheidende directeur.

Wordt vervolgd
Een mooi verhaal van Sun
parks maar de vraag blijft 
hoe het in de praktijk uitpakt. 
Want zijn de deuren voldoen
de breed zodat men er met 
een elektrische rolstoel door 
kan? Is er voldoende draai
ruimte in de badkamer en 
het toilet? Is de badkamer 
aangepast, zodat een ge
handicapte zich zelfstandig 
kan douchen met een vaste 
douchestoel die niet kan om
kiepen, een verhoogd toilet 
met beugels en zijn er geen 
drempels? Als je dat aanbiedt 
dan ben je als park goed be
zig voor de mindervalide! Dus 
niet alleen een hoog/laag bed 
en ergens handvatten plaat
sen. Eigenlijk zou Sunparks 
eens moeten kijken naar 
collega Landal Greenparks 
die wel begrijpt wat licha
melijk beperkt zijn betekent. 
Conclusie: de aanpassingen 
gelden niet voor mensen in 
een rolstoel dus kan het echt
paar Kremers, ondanks hun 
aanbetaling voor 2011, niet 
meer terecht in Zandvoort.

foon, maar de laatste jaren 
heeft Menu zich toegelegd 
op de baritonsaxofoon. De 
tweede gast is John Engels 
(76), hij is een Nederlandse 
jazz drummer van inter
nationale allure. Ondanks 
zijn leeftijd is hij nog altijd 
zeer actief in het jazzcircuit, 
speelt in diverse formaties 
en is een geliefde mentor in 
masterclasses. 

Voor een goed jazzconcert 
hoeft u niet zo ver te gaan. 
Kom gewoon op zondag 7 
november naar De Krocht 
in Zandvoort. Het concert 
begint om 14.30 uur en de 
kosten zijn € 15, studenten 
betalen € 8. 

aangepaste speelplaatsen en 
kleinschalige woonvormen. 
Zodat kinderen en jongeren 

met een handicap volwaardig 
kunnen leven. Helpt u mee? 
Het kost maar een paar uur 
van uw tijd. Voor aanmelding 
of informatie kunt u con
tact opnemen met Maurice 
Bracco Gartner, telefoonnum
mer 0622574663 of email 
mbraccogartner@hotmail.
com. Zie ook www.nsgk.nl.
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ZANDKORRELS

ZANDKORRELS INVULBON
Met ZandvoortPas korting op een zandkorrel

Particuliere zandkorrel €7,50
Met ZandvoortPas €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 zandkorrel €12,50 (excl.BTW)
Met ZandvoortPas €10,-
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, Kleine Krocht 2
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 verkeerde of onjuiste inhoud 
van Zandkorrels. Zet en typefouten voorbehouden. 

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 

www.arnoldnijkamp.nl 
.........................................................

Autobedrijf Trade Ard. 
Lid BOVAG en NAP. 

Max Planckstraat 44, 
tel. 5730519 / 
0653498304 

www.trade-ard.nl
.........................................................

Uw auto kopen 
of verkopen 

via een professional !!! 
Kijk voor meer informatie 

en ons aanbod op 
www.autoverkoper.nu 

of bel Patrick van Kessel 
0655383624

.........................................................
L. Paap medische 

hulpmiddelen
PRODUCTEN VOOR 

SLECHTZIENDEN
i.d.m. vergoeding via 

zorgverzekeraar.
Bel voor een afspraak bij 

u thuis: 0651815360.
Inloopspreekuur: 

maandag 9.00 12.30 
Flemingsstraat 55 

(Pluspunt)
.........................................................

Het Pakhuis, 
een kring  loopwinkel 

waar van alles te koop is! 
Van serviezen en

 glaswerk tot meubels 
en van kleding tot boeken. 

De winkel is geopend 
op donvrijzat 1017 uur. 

Info: 06  53693409
Noorderduinweg 48,  

(Corodex) 
Zandvoort.

Nieuwe cursus 
Inzoomen op Van Gogh, 

Picasso en Dalí
door drs. Liselot de Jong 

11, 18, 25 novem
ber in Zandvoort 

0648443623
www.kunstinvorm.nl

.........................................................
Appartement te huur, 

max. 2 personen. Gelegen 
in Zandvoort centrum. 
2822011 is einddatum. 

650 p.m. Tel. 5713127
.........................................................

Te koop gevraagd:
Garage op De Schelp

Tel.nr. 0615275204
.........................................................

Carolien, hartelijk 
gefeliciteerd met je 

eigen webshop
 www.mammarina.nl 

Veel succes, mama en Marc 
.........................................................

Te huur: 
appartement in Zandvoort. 

Inclusief G/W/E  
€ 685, maand, 1 maand borg, 

geen huisdieren. Bel voor 
informatie of bezichtiging 

Bob Kluft: 0629527140.
.........................................................

Te huur op de Schelp: 
gezellig 2 kamer 

hoekappartement 
op 1e etage, met balkon. 

Huur € 750 p.m. Voorschot 
g.w.l. enz. € 125 p.m. 1 mnd 

borg, geen huisdieren. 
Voor inl. en/of bezichtiging:

Paul Olieslagers 
0235719536 of 0628562373
.........................................................

Voor een goede 
voetbehandeling naar 

Pedicure Carla. Provoet lid. 
Meer dan 10 jaar ervaring. 

0646098919, 
www.massagebijrosa.nl

VAN AACKEN 
GLASZETTERSBEDRIJF 
levering en plaatsing alle glassoorten.

NU OOK:
vernieuwen kozijnen & schilderwerk.

vrijblijvende offerte!
023-5720480 / 06-41374921
email: aacken@kpnmail.nl

Wintertijd, gezellig…..
bloementijd!

Specialist voor al uw bloemwerken.

Bemesting gazon voor
de wintermaanden.

AZ kalk in combinatie
met gazon AZ

Van Stolbergweg 1 - Tel. 57 170 93 - Dinsdags gesloten

APK KEURING
Alle merken vanaf € 29,-

vraag naar de voorwaarden

Bij grote beurt gratis!

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

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

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

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

www.sportinzandvoort.nl
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C U L T U U R

Zoekplaatje
Bij het zoekplaatje van vorige week is per abuis door uw 
vakantievierende beheerder van deze rubriek de verkeer-
de tekst geplaatst. Nou, dat hebben we geweten want 
voor het zoekplaatje met nummer bld05093 werden wij 
al snel gebeld door mevrouw Weber, die de hoofdkap van 
de vrouw herkende als een Scheveningse kap. 

En daarna belden er nog een aantal mensen, waaronder 
mevrouw Koper van Engel de Pumper uit de Koningstraat. 
Ook zij gaf aan dat de linkervrouw uit Scheveningen kwam 
en noemde de naam De La Court en de naam Molenaar. 
Kort daarna belde Willem van Duin dat het jonge stel in 
het midden Coby Molenaar (de dochter van) en Arie De La Court (de schoonzoon) is en dat die vier kinderen kregen 
en op de foto er nog aan moesten beginnen. De man rechts en de vrouw met Scheveningse klederdracht werd door 
Gabrielle Viveen herkend als haar overgrootouders Leen Molenaar (Leen de Bokkum) die ook dorpsomroeper was 
en zijn vrouw Coby (de Scheveninger). De op de foto jonge Coby is vorig jaar overleden op 96-jarige leeftijd. Ook 
Sietske Molenaar mailde ons met de mededeling dat de foto in de tuin van de Hobbemastraat is genomen en dat het 
opa en oma betreft. Voorts nam Carla Hoogendijk-Bisenberger contact op omdat zij vroeger op de Tollenstraat had 
gewoond en de personen op haar foto herkende als haar vroegere buren. Frits van Caspel kwam ik een paar weken 
geleden tegen en die meldde ons dat het volgens hem de familie La Court was maar wie die anderen waren wist hij 
niet. En als laatste mailde Wim de la Court vanuit Steveson BC, Canada ons het volgende: Ja, dat zijn mijn vader en 
moeder Arie en Jacoba Helena de la Court-Molenaar met mijn moeders ouders Leenderd en Jacoba Molenaar-Kuyt 
(de Scheveningse). Arie en Jacoba hebben op de Van Lennepweg 7 en Tollensstraat 17 gewoond en Leenderd (de 
Bokkum) en Jacoba (de Scheveninger of het Scheveningse vrouwtje) hebben voor de oorlog in de Oosterparkstraat 
gewoond en na de oorlog in de Hobbemastraat, waar ook de foto is genomen. 

Waarbij dit zoekplaatje ook is opgelost met dank aan iedereen die een bijdrage hiervoor heeft geleverd.

door Cor Draijer

bld05093

Requiem van Mozart bij Classic Concerts Kunst met een Kus
Volgende week zondag is de grote productie van Classic 
Concerts in de Agathakerk aan de Grote Krocht. 

Atelier Akwaaba aan het Schelpenplein is het enige Zand-
voortse atelier dat met 42 galerieën, kunstmusea en kun-
stenaars deelneemt aan de jaarlijkse Kunstweek. Deze lan-
delijke kunstweek ‘Kunst met een Kus’ is van 6 tot en met 
14 november. Ellen Kuijl van Atelier Akwaaba organiseert 
tijdens deze week tal van kunstactiviteiten en de deur staat 
uitnodigend open voor het publiek.

Het Randstedelijk Be ge 
leidings Orkest (RBO) Sin
fonia en het GeldersUtrechts 
Cantatekoor onder leiding 
van Harry Brasser, zullen 
voor de pauze een werk van 
W.A. Mozart, Divertimento in 

Tijdens de hele kunstweek 
exposeren Jan van de Bos 
met ruimtelijk werk van 
staalplaat, Rian Verbeek 
met steigerArt, het echt
paar Veenendaal met 
bronzen beelden als gast
exposanten en laat Ellen 
Kuijl haar glaskunst zien. 
Op woensdag 10 november 
zijn de gastexposanten zelf 
aanwezig van 14.00 uur tot 
17.00 uur.

Nationale 50+dag
Bij de nationale 50+dag op 
zaterdag 6 november wor
den er bij atelier Akwaaba 
drie lezingen gegeven door 
Herbert Willems over het 
aankopen van kunst. Niet 
zozeer ‘Grote Kunst’ maar 
het aankopen van kunst 
op een kunstmarkt of bij 
een kunsthandel. De lezing 
gaat onder meer over waar 
u op moet letten, wat mag 
en wat niet mag en hoe 
moet u het aan moet pak
ken. De lezingen zijn op de 
volgende tijden: 12.00, 14.00 
en 16.00 uur. Op donder
dag 11 november is er een 
demonstratie workshop 

Ddur KV 136, en van J.S. 
Bach, Cantate BWV 131 
“Aus der Tiefen rufe ich, 
Herr, zu dir”, brengen. Na 
de pauze de hoofdmoot, 
het Requiem van Mozart. 
Solistisch medewerking 
wordt gegeven door 
Kai Yi Min (sopraan), 
Martine Straesser (alt), 
Rein Kolpa (tenor) en 
Martijn Sanders (bas).

Harry Brasser heeft ei
genlijk geen introductie 
nodig. Al een aantal ke

ren heeft hij met zijn Gelders
Utrechts Cantatekoor en –or
kest aan de wieg gestaan van 
grote producties van Classic 
Concerts, waaronder de 
schitterende uitvoering van 
de Mattheus Passion van J.S. 

‘glasfusing’ van 12.00 tot 
16.00 uur en is het atelier 
geopend tot 21.00 uur.

Wereldbeelden
Drie beeldende kunste
naars, Renate Schwarz, Hilly 
Jansen en Ellen Kuijl volgen 
al geruime tijd elk een, voor 
hen bijzondere, kunstvorm 
of kunstenaar(s). Op zater
dag 13 en zondag 14 novem
ber brengen zij deze bijzon
dere kunst in een speciale 
verkoopexpositie samen in 
atelier Akwaaba onder de 
noemer: Wereldbeelden. 
Ada Mol, Dichter bij Zee, 
opent op zaterdag 13 no
vember om 15.00 uur de 
verkoopexpositie met een 
speciaal voor deze gelegen
heid gemaakt gedicht. 

Naast dit volle programma 
kunt u tijdens de kunstweek 
van 12.00 tot 18.00 uur op 
uw gemak langs komen. 
Dan laat Ellen Kuijl vol trots 
haar atelier Akwaaba zien 
in de oude smederij aan 
het Schelpenplein 12. Voor 
meer informatie zie www.
glaskunstellenkuijl.nl.

Bach, tijdens Zandvoort 700 
(overigens met een ander 
koor en orkest), en het prach
tige Weihnachtsoratorium, 
eveneens van dezelfde com
ponist. Ook nu zal hij dus 
garant staan voor de spec
taculaire uitvoering van het 
Requiem van Mozart.

Het requiem is in de rite van 
de katholieke kerk de Latijnse 
gezangen en gebeden tijdens 
een uitvaart. Het kent vele 
uitvoeringen van nogal wat 
zeer bekende componisten. 
Deze ‘dodenmis’ is behalve 
door Mozart ook gecompo
neerd door: Fauré, Berlioz, 
Dvorak, Verdi en Cherubini. 
Echter die van Mozart is wel 
de meest bekende uitvoe
ring. Het Requiem in dmoll 
(KV 626) is de laatste maar 
onvoltooid gebleven compo
sitie van Mozart, hij mocht Ellen Kuijl in haar atelier Akwaaba | Foto: Rob Bossink

slechts één deel afkrijgen. 
Dat het Requiem van Mozart 
kon ontstaan en inmiddels 
tot de meest geliefde en 
gewaardeerde werken van 
Mozarts gehele oeuvre wordt 
gerekend, is te danken aan 
zijn oudleerling, vriend en 
collega Frans Xaver Süssmayr, 
die het afgebroken composi
tieproject van het requiem 
op een zeker moment ter 
hand nam en de meerstem
mige muziek completeerde. 

Het concert, waarvoor de 
entreeprijs slechts € 17,50 
is, wordt op zondag 14 no
vember in de Agathakerk 
vanaf 15.00 uur gegeven. 
De kerk gaat om 14.30 uur 
open en kaarten zijn in de 
voorverkoop te verkrijgen 
bij Kaashuis Tromp en Bruna 
Balkenende, beide aan de 
Grote Krocht.

Dirigent Harry Brasser



Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week 

Wist u al dat wij een 
nieuwe collectie schilderijen 

binnen hebben?
www.de-bode.nl

Pashouders 5% korting

TEGOEDBON 
VOOR 1 GRATIS 

ZANDKORREL

Bestel nu de ZandvoortPas 2011

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.

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

Betreft: Nieuwe ZandvoortPas (€ 7,50) 

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

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

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

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

Deze pas is geldig vanaf 1 januari 2011 tot en  
met 31 december 2011.

Uw op naam gestelde ZandvoortPas 
wordt, tezamen met een welkomstkado, 
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.

ROOMBOTER VAN DE BOER
ZO HOORT ROOMBOTER TE SMAKEN!! 

NU PAKJE 250 GRAM: € 1,79 

Medina Woninginrichters 

www.medina-woninginrichting.nl

023-531 78 40 
Haltestraat 56
2042 LP Zandvoort

Aanbieding voor de maand november: 
Karpetten deze maand 10% korting op alle merken.

(Vouw)gordijnen	 Tapijt
Vitrages	 Vinyl
Luxaflex	 Laminaat
Zonwering	 Parket

 Hele maand november voor Pashouders:

Huisgemaakte Erwtensoep
Normaal liter € 4,50 nu 2 liter € 7,50

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

Voor Pashouders:
10% korting op alle ritten
(behalve actieritten)
023-8885588

Uw nieuwe pas wordt 
uiterlijk 31/12/2010 toegezonden

Voor persoonlijk advies en begeleiding in relaties 
(partners en ouder/kind). 

Praktisch, kortdurend en doeltreffend.
Eerste consult 15% korting 

Ab van der Neut - psycholoog NIP
 06 31393790 • info@abvanderneut.nl 

Mental Coach
Ab van der Neut



Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week 

Algemeen:
Autobedrijf Zandvoort - K. Onnesstraat 
Taxicentrale Fred Spronk - 023-8885588
Psychologiepraktijk Ab van der Neut - 
06-31393790

Winkeliers: 
Bruna Balkenende - Grote Krocht
Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht
Kaashuis Tromp - Grote Krocht
Slagerij Horneman - Grote Krocht
Slagerij Vreeburg - Haltestraat

Verzorging en vrije tijd: 
Foto Menno Gorter - Grote Krocht
Massage bij Rosa - www.massagebijrosa.nl
Plony’s Haarwinkel - Kosterstraat
Toerkoop Reisbureau - Grote Krocht

Mode en trends: 
Belli E Ribelli Kinderkleding - Haltestraat
Bibi for Shoes - Kerkstraat
Blitzkickers - Haltestraat 61A
Image Zandvoort - Burg. Engelbertsstraat 94b 
Sea Optiek - Haltestraat
Walk of Fame - Bakkerstraat 2A

Wonen en onderhoud:  
De Bode woonaccessoires - Kerkstraat
Koene Cleaning Service - 06-1432444
Medina woninginrichters - Haltestraat 
Rep-it - 023-5719666 / 06-44696001
Versteege’s IJzerhandel - Pakveldstraat

Horeca: 
Harocamo - Kerkstraat
Mollie & Co Restaurant - Verlengde Haltestraat
Open Golf Zandvoort - Duintjesveldweg 
Zaras, Café Restaurant - Haltestraat

Lijst van deelnemende bedrijven 
(in alfabetische volgorde) 

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

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

Ondernemers opgelet:
Meedoen aan de ZandvoortPas 
vergroot uw vaste klantenkring

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

	 Enkele	voordelen	voor	u	op	een	rijtje:
•		 Ruim	1000	huishoudens	zijn	in	het	bezit	van	een	zandvoortpas
•		 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.zandvoortsecourant.nl/zandvoortpas
•		 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…)
•		 Ter	ondersteuning	zijn	gratis	toonbankstandaards	en/of	raamschildjes	verkrijgbaar,		
	 waarop	u	zelf	uw		ZandvoortPas	aanbiedingen	kenbaar	kunt	maken
•		 Vraag	naar	de	zeer	voordelige	tarieven	en	de	uitgebreide	mogelijkheden	

Plony’s
Haarwinkel

Kabel-internet/adsl installateur
helpt bij alle
PC-PROBLEMEN.
Advies en aanleg (draadloos) netwerk.
Ook avonden/weekend.
Rep-it, totaalservice voor
computergebruikers.
023-5719666 of 06-44696001.
Met garantie en KvK.

Startaanbieding:
Pashouders 25% korting Schilder- en Onderhoudsbedrijf v.o.f.

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

ZandvoortPas houders 10% korting Kom kijken !!
Dé Herenmode zaak 
voor al uw kleding.

    Walk of Fame

Bakkerstraat 2A, Zandvoort - 023-5735902
Geopend van dinsdag t/m zondag 

www.walkoffameshirts.nl
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Opleidingen voor Eerste hulpverleners; 

Opleidingen professionele hulpverleners;. 

Advies en verkoop van AED’s 

Evenementen hulpverlening 

Bedrijfsnoodplannen, BHV 

Verpleegkundige consultaties 

T 06 50 221 383  E info@medi-rent.nl  I www.medi-rent.nl

Van Speijkstraat 2/79 
2041 KL Zandvoort
Tel. 023-8887237
Mob.  06-20857974
Email: alltrust@casema.nl

salarisadministratie
en accounting

Ursula van Dansik
Interim manager

ALLTRUST

ZandvoortPas 2011: zie pagina 12 en 13

Word ook bekend als 
ondernemer in Zandvoort!

Zandvoort in Bedrijf.nl

Bedrijvengids
Ondernemers Nieuws
Bedrijfsonroerendgoed
Ondernemers Informatie

Vacaturebank
Evenementen
Interviews
En meer...

Bezoek voor meer informatie
www.zandvoortinbedrijf.nl

ZIB - ZIB-20101102-1.indd   1 2-11-2010   13:45:59
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                  Gerda Calzado-Korthof

naar Engeland, waar zij een opleiding tot leerlingverpleegster 
volgde. Na een korte periode in Zandvoort, waar zij natuurlijk 
weer in de winkel assisteerde, zocht zij het avontuur voor twee 
zomerseizoenen als serveerster in Oostenrijk en daarna kwam 
Zwitserland in beeld. Om het internationale aspect in haar le
ven nog verder te benadrukken: in Davos ontmoette zij haar uit 
Andalusië afkomstige Spaanse echtgenoot Felix Calzado (wat 
grappig vertaald kan worden als 'gelaarsde kat'). Het huwelijk 
werd weliswaar in 1970 in Zandvoort voltrokken maar pas in 
1975 kwam het gezin, inmiddels uitgebreid met dochters Karin 
en Manuela die drietalig opgroeiden, weer naar Nederland. "Ook 

nu weer bleef de winkel trekken. Weliswaar veranderde 
het assortiment steeds en op het laatst verkoch

ten wij voornamelijk fournituren en lingerie. 
Moeder Truus was nog steeds dagelijks 

aanwezig (van haar 16e tot haar 82e!), 
doch uiteindelijk hebben wij in 1994 

besloten, en niet omdat wij failliet 
zouden zijn zoals werd beweerd, 
de winkel te sluiten. In 2000 is 
mijn moeder op 88jarige leef
tijd overleden", vertelt Gerda 
met veel passie. Natuurlijk nam 
zij (een deel van de) ladekasten 
mee naar haar huis.

Haar werkzame leven werd ver
volgd bij 'Modern Art' in Zandvoort 

en Beverwijk, waarna zij tevens tien 
jaar lang op de kinderen van de tandarts 

heeft gepast. Sinds de komst van haar eigen 
kleinkinderen, "het leukste wat er kan gebeuren", nu 

10 en 5 jaar en een baby van 9 maanden, nemen zij een belang
rijk deel van haar vrije tijd in.

Als Gerda en Felix, die met veel plezier dertig jaar lang bij de 
Hoogovens heeft gewerkt, niet in Zandvoort te vinden zijn, wo
nen zij in hun flat in Asturië, aan de noordwest kust van Spanje. 
"Ook de oudste kleinkinderen komen dan regelmatig logeren en 
in de omgeving gaan wij dan bijvoorbeeld op zoek naar grotte
keningen en zijn er voetafdrukken van dinosaurussen te vinden. 
Heel belangrijk blijft in ieder geval voor mij de zee. Zowel hier 
als in Spanje moet ik dagelijks de zee zien en ruiken! Duidelijk 
een dorpsgenote, die met veel liefde en passie in het leven staat!

Dorpsgenoten

Gerda Korthof is in 1942 geboren, hetzelfde jaar waarin de 
winkel van haar moeder uit de Burg. Engelbertstraat moest 
verhuizen naar de Haltestraat 7, waar het gezin al woonde. 
Modemagazijn T.C. van der Schelde is heel lang een begrip ge
weest in Zandvoort, met een boeiende ontstaansgeschiede
nis. Gerda's oma van vaderskant was al in 1916 in de Van 
Baerlestraat in Amsterdam een chique modezaak 
met kleding uit Parijs en Berlijn gestart. Haar 
vader, oorspronkelijk operazanger van be
roep en een zeer cultureel aangelegd 
persoon, kreeg op zijn 18e verkering 
met moeder Truus, die op haar 16e 
in de modezaak kwam werken. 
Het paar trouwde in 1939, nadat 
Truus in 1938 na het overlijden 
van haar schoonmoeder de mo
dewinkel in de Engelbertsstraat 
had overgenomen.

Gerda: "Ik heb een hele fijne jeugd 
gehad nadat wij in de zomer van 
1945 met recht op terugkeer weer 
in Zandvoort kwamen wonen in de 
Haltestraat. De Hannie Schaftschool was 
voor die tijd zeer modern en daar kreeg ik veel 
vriendinnen. Met enkelen heb ik nog steeds contact." 
Op het Kennemer volgde zij de  MMS, waar vooral de talen, 
muziek en geschiedenis haar belangrijkste vakken waren. “Mijn 
moeder stond altijd in de winkel, maar nam altijd alle tijd voor 
mij en mijn zusje en broer. In het atelier achter de winkel za
ten wij als tieners met lekkere rock & rollmuziek petticoats te 
maken, maar ik hielp toen al zeer regelmatig in de winkel. Mijn 
vader nam ons, inclusief mijn vriendinnen, vaak mee naar musea 
en het Tuschinski theater. Op een gegeven moment heeft hij in 
de Zuiderstraat een plasticfabriek opgericht, die mijn broer in 
1975 heeft overgenomen en die nu in Hillegom staat.”

Al op jeugdige leeftijd vertrok Gerda naar het buitenland. Eerst 

Gerda Calzado-Korthof

tekst en foto Erna Meijer

Wat in het gezellige huis van onze dorpsgenote onmiddellijk 
opvalt, is de geweldig mooie kastenwand, bestaande uit tien-
tallen grote en kleine laatjes. Niet zomaar een fraai meubel-
stuk, maar eentje met een lange historie in het Zandvoortse.

Weer

Temperatuur

Max 14-15 14-15 12-13 10

Min 12 12 10 6

Zon 15% 15% 20% 70%

Neerslag 65% 85% 90% 25%  

Wind zw. 5 zw. 5-7 wzw. 6 nnw. 4-5

Volop	herfstachtig	
weerplaatje			

Het weekend weerbericht van zandvoort en omgeving

Depressies vanaf de oceaan
kant worden wat brutaler 
over de hele linie en maken 
het weer geleidelijk dyna
mischer. Over dynamiek 
gesproken. We moeten een 
diepe stormdepressie even 
in de gaten houden die 
voornemens is om richting 
de Noordzee te koersen be
gin nieuwe week. Mocht die 
raddraaier inderdaad het 
midden van de Noordzee 
opzoeken is een flinke storm 
niet onmogelijk in de noor
delijke randstad.

Herfststormen zijn trouwens 
behoorlijk zeldzaam gewor
den de afgelopen tien jaar. 
Alleen in 2002 gaf een vlie
gende novemberstorm ook 
in onze regionen behoorlijk 
wat schade. De wind haalde 
toen korte tijd uit tot boven 
de 135 kilometer per uur. 

Een pluspuntje en schrale 
troost wellicht, is dat de 
temperatuur omhoog gaat 
vanaf vandaag en rond de 15 
graden kan uitkomen in de 
middagperiode. Maar ja, als 
het daarbij regent heb je er 
ook niet veel aan.

We blijven voortdurend in 
het grensgebied bivakkeren 

tussen actieve(re) regen
gebieden boven Engeland 
en een gebied met hogere 
luchtdruk ten oosten van 
ons. Een aantal van die re
gengebieden schampt ons 
zo nu en dan. Dan druppelt 
het enige tijd (meest licht), 
maar grote neerslagsommen 
in korte tijd komen niet aan 
zet. Tussendoor is het uiter
aard ook wel eens een (half) 
dagdeel nagenoeg droog. 

Na toch wel een natte zater
dag belooft het zondag beter 
te zijn met meer zon en het 
koelt dan ook weer een paar 
graden af. Op de langere ter
mijn is er overigens weinig 
kans op een stabiele(re) pe
riode. Het zou best eens zo 
kunnen zijn dat het weer tot 
half november zo blijft. Ook 
de recentste oplossingen 
van de belangrijkste weer
modellen laten de voortva
rende zuidweststromingen 
gewoon nadrukkelijk aan
wezig zijn. 

Het zeewater voor onze kust 
zit op dit moment op zo’n 
1213 graden. Meer weerinfo 
(ook over de winter) is er op 
www.weerprimeur.nl

weerman Marc Putto 

In grote lijnen blijft het weer in Zandvoort behoorlijk wis-
selvallig de komende dagen. Veel novemberzon hoeven we 
niet te verwachten in onze westelijke regionen.  Regelma-
tig regent het en bovendien wakkert de wind aan. Af en toe 
kan er met name in de meer open gebieden een krachtige 
tot harde zuidwester staan.

 Do. Vr. Za. Zo. 

Grand Café De Vier Geboden 

Gaat weer wild doen
Ook dit jaar veel

heerlijke wildgerechten
als aanvulling op onze kaart.

Kijk voor meer info op onze website
www.deviergeboden.nl

Kerkstraat 27 tel.5712537

 

 

 

 

Seniorenmenu: € 7,00 
Ma 14-09-09  Gebakken tartaar met gebakken aardappelen en spinazie 

Di 15-09-09  Kibbeling met frites, sla en sausjes 

Wo 16-09-09  Macaroni met een gebakken ei 

Do 17-09-09 Andijvie stamppot met een bal gehakt 

Vr 18-09-09  Vissticks met frites, doperwten en wortelen 

Za 19-09-09  Nasischotel met 1 stokje saté en een gebakken ei 

Zo 20-09-09  Kippotje met frites en sla 

Ma 21-09-09  Gebakken lever met aardappelpuree en rode kool 

Di 22-09-09  Scholfilet met gebakken aardappelen en wortelen 

Wo 23-09-09 Hutspot met warme worst en gebakken spek 

Do 24-09-09  Schnitzel met frites en witlof 

Vr 25-09-09 Gestoofde kabeljauw met aardappelpuree en bloemkool 

Za 26-09-09  Kippenbout met frites en sla 

Zo 27-09-09  Bal gehakt met gebakken aardappelen en bloemkool 

Bestellen voor 11.00 en bezorgd tussen 12.00 en 14.00 uur of eventueel tussen 16.00 en 
17.30 uur.  U kunt ook een plaatsje reserveren in ons restaurant om gebruik te maken 
van het seniorenmenu. Bent u in bezit van de ZandvoortPas, dan krijgt u een toetje 
gratis. 

Brasserie restaurant Harocamo 

Kerkstraat 14  |  023-5712102 

Geen zin om te kokkerellen? Gewoon Harocamo even bellen!
Wij bezorgen voor ieder wat wils, zoals broodjes, saté, 
spareribs, diverse visgerechten of een uitgebreid diner.
U kunt het zo gek niet bedenken!

Let op: Wij bezorgen gratis!
Ook de seniorenmenu’s à € 7,-- en de daghap à € 10,--

  Bel: 5712102 
  kijk voor meer info:
  www.harocamo.nl 

Brasserie restaurant Harocamo 
Kerkstraat 14, 2042 JE Zandvoort
Geopend van 9.00 tot 22.00 uur
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Pluspunt Zandvoort
Flemingstraat 55

023. 574 03 30
www.pluspuntzandvoort.nl

Klussen voor vrouwen
De thema's zijn: elektra, water, boren en zagen.
Vrijdag 13:30 – 15:00 5 november – 10 december

Digitale fotobewerking voor kinderen
Digitaal fotograferen. Leer wat kun je allemaal kunt 
doen met deze foto’s.
Vrijdag 16:00 – 17:15 uur    5 november – 10 december.

Peuters in Beweging 2 t/m 4 jaar
Samen met je (groot)ouders de wereld  
spelenderwijs verkennen
Woensdag 9:30 – 10:30  2 februari – 13 april.

Typevaardigheid voor Kinderen vanaf 8 jaar
Als je 8 jaar of ouder bent is er de mogelijkheid om blind te leren 
typen volgens het tienvingersysteem.
Vrijdag 16:00 – 17:15 uur 28 januari – 29 april.

Website bouwen en onderhouden
Stap voor stap wordt u uitgelegd hoe u zelf uw  
eigen website kunt bouwen.
maandag 20:00 - 22:00 8 november – 13 december 
(extra cursus!)
Woensdag 20:00 – 22:00 9 maart – 13 april 2011.

Digitale fotobewerking
Vergroten, verkleinen, diverse effecten toepassen, kleuren bijwerken 
en het geschikt maken voor uitprinten en fotoboeken.
Woensdag 10 maart – 14 april 20:00 – 22:00 uur.

Houding en Conditie op muziek 55 plus
Instromen kan tegen een gereduceerd tarief!
Donderdag 14:30 -15:30 uur  23 september t/m 16 december.
Donderdag 14:30 -15:30 uur  13 januari t/m 28 april 2011.

Intuïtief tekenen en schilderen
Intuïtief tekenen en schilderen doen we vanuit ons hart  
en onderbewuste.
Woensdag 19:30 – 21:30 uur    2 maart – 30 maart.

Glas in Lood
Stap voor stap Glas in Lood zetten om zo je eigen  
ontwerp te gaan maken.
Woensdag 19:30 – 22:00 uur   5 januari – 23 februari.

Senioren Computer cursussen
Elke dinsdag en donderdag 10:00 – 12:00 uur
Snuffelcursus    Donderdag 25 november 10:00 -12:00 uur.

Haarknippen
Mooi het voorjaar in volgens Iranese methode!
Maandag 14 maart – 18 april 20:00 -21:30 uur.

Tienerdisco HipHop 
vrijdag 5 november 19:00 – 22:00 uur. 12 t/m 15 jaar.

Koffie-in elke maandag 10:30- 12:00 uur. 
Ontmoet dorpsgenoten en maak nieuwe kennissen 
onder het genot van koffie met wat lekkers.

voor meer informatie en inschrijfformulieren: 
www.pluspuntzandvoort.nl

Tapasbar Piripi
 Presenteert

Viva Granada
Tijdens ons borreluur dagelijks van 16.00 - tot 18.00 uur 
een tapa van het huis bij elk drankje aan de bar
Wij zijn in de winter op maandag en dinsdag gesloten. 

Graag tot ziens in Piripi
Kerkstraat 27 tel.5712537
www.piripi.nl

365 dagen per jaar geopend !

ZATERDAG 6 NOVEMBER 
50 + DAG ?

DOEN WE AAN MEE, 
MAAR NATUURLIJK IS 
IEDEREEN WELKOM IN 

DE HAVEN VAN ZANDVOORT !!!

Strandpaviljoen 9, tel. 023-5718888
www.dehavenvanzandvoort.nl

Pak nu je kans en haal eruit wat erin zit.
Maak een afspraak of loop even binnen.
Voor meer info kijk op onze website:
www.lavogue-zandvoort.nl
Bij Lavogue Coiffures. Dames + heren 
Haltestraat 22, 2042 LM Zandvoort 
Tel.:023-5730172
Wij zijn geopend
van dinsdag t/m vrijdag van 09.00- tot 17.30 uur. 
Op zaterdag van 08.30 - tot 15.00 uur.

Uitnodiging
1 November waren wij al weer 

2 jaar open!
Daarom geven wij deze maand 

november aan de jongerengroep 
”studenten” een korting van 15% 

en voor de volgende afspraak
 een korting van nog eens 10%!!!
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Wat Jolanthe Baars in haar gedachte heeft, dat gebeurt ook. ‘Vast-
beraden’ en ‘hard werken’ zijn twee van de belangrijkste begrippen 
waardoor zij de status van tweevoudige directrice heeft bereikt. En 
als men bedenkt dat zij ook een stevige fundering is van haar gezin 
dan kan men zelfs spreken van drievoudig.

door Maxim Roos

Al heel wat jaren is zij samen met haar man Pierre de 
drijvende kracht van Baars Verhuizingen. Dit familie
bedrijf hebben zij overgenomen van haar vader en is 
misschien wel de bekendste verhuisservice in de omge
ving. Maar dit bedrijf zorgt ook voor de nodige stress en 
jarenlang heeft zij haar ontspanning weten te vinden in 
de paarden. Voor 1 juni 2007 was dit puur recreatief maar 
ze had een nieuwe batterij nodig om voor de nodige 
energie te zorgen en heeft dan ook sinds die datum ma
nege en pensionstal De Baarshoeve, voorheen manege 
Sandevoerde, overgenomen. Haar filosofie is dat door 
middel van hard werken en haar liefde voor paarden, zij 
haar energie verkrijgt om het verhuisbedrijf in goede 
banen te leiden.

Tijd is voor haar zowel de grootste vriend als vijand. 
Voor de ene is drie jaar tijd een eeuwigheid maar voor 
haar is het voorbij gevlogen. Vele veranderingen aan 
de manege  zijn nu een feit. Een paar voorbeelden zijn: 
nieuwe buitenbak, vernieuwd hek om de weitjes waar de 
paarden in los gelaten kunnen worden, nieuwe bodem 
in de ‘binnenbak’, de zogenaamde stands (boxen waar 
de paarden alleen in kunnen staan) zijn vervangen voor 

Deze	week	weer	een	nieuwe	stelling:
Het is weer tijd voor de herten om de bloemetjes buiten te zetten. Het paringsritueel is weer aangebroken en dat maakt 

de natuur die Zandvoort kent nog mooier dan het al is. Veel mensen gaan dan ook de Amsterdamse Waterleidingduinen in 
om deze dieren op de foto te zetten of om simpelweg van de geluiden te genieten die zo kenmerkend zijn in de bronsttijd. 

De vraag is wel hoe we als dorpsgenoten hiervan genieten. Is het voor ons een gewenning en laten we de duinen links liggen 
of is het ieder jaar toch weer prachtig om een dagje natuur in onze agenda te zetten? De stelling van deze week is dan ook:

normale slaapplekken en de kantine is opnieuw geschil
derd en ingericht.

Inmiddels is zij aan het grootste project begonnen: de oude 
boxen vervangen voor moderne die groter en makkelijker 
uit te mesten zijn. Er zijn er al zeven vervangen en bin
nen drie jaar tijd is het de bedoeling dat de gehele oude 
gedeelte van de stallen vernieuwd is. In het beleid heeft 
zij haar draai gevonden. Saskia Wagenaar is haar steun en 
toeverlaat als bedrijfsleidster en zo kan zij twee belangrijke 
speerpunten tot uitvoer brengen. Zo is Wagenaar verant
woordelijk voor dier, het welzijn daarvan en alles wat daar
bij komt kijken. Dit principe houdt in dat zij ervoor zorg
draagt dat de klanten op een verantwoorde manier met 
de dieren omgaan en dat de paarden niks tekort komen.
Baars hoeft zich nu alleen nog te ontfermen over 
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Punten als 
werkplekvoorziening, milieu en verantwoord omgaan met 
energie staan hierin centraal. Dat laatste punt is misschien 
wel haar favoriet want ze heeft nu energie voor tien en 
dat kan ze dan weer gebruiken voor de overige twee di
recteurschappen.

+ "Te veel drank en veel te veel jongelui die weten niet meer hoe ze zich moeten gedragen"

+ "Vooral vanuit Sunparks komt de ellende in nachten van zaterdag op zondag"

- "Het is alleen rondom de kroegen vaak raak maar dat was vroeger ook al zo"

Stuur je reactie per e-mail naar: stelling@zandvoortsecourant.nl

‘Dit jaar ga ik weer een dagkaart kopen om van de
liefdesverklaringen te genieten in de Amsterdamse Waterleidingduinen.’

Zaterdag 6 november:
De echte racefans onder ons, kunnen nu ook in de winter genieten 
van een sensationele race op Circuit Park Zandvoort! Veel coureurs 
en monteurs maken zich namelijk gereed voor het Winter Endurance 
Kampioenschap 2010-2011, waarvan de Zandvoort 500 de openings-
race vormt. Entree duinterrein is gratis, voor het rennerskwartier en 
het pitdak bedraagt de entree € 12. Check het uit op www.circuit-
zandvoort.nl.

Zaterdag 6 november:
Van 23.00 tot 04.00 uur staat het Patronaat in Haarlem volledig in het 
teken van zwoele dancebeats en sexy moves tijdens Latinlovers! Laat 
je verrassen door sensationele trommelplaten en sensuele latinhouse. 
Kaarten verkrijgbaar via www.patronaat.nl : voorverkoop € 14 en aan 
de deur € 16. Leeftijd: 18+.

Zondag 7 november:
DJ’s in de dop strijden vanavond in de halve finale van de DJ contest 
Zandvoort 2010. Dus kom naar Fame Zandvoort en check het nieuwe 
talent! De jury wordt vertegenwoordigd door niemand minder dan DJ 
Raymundo! Ondermeer gaan Virgil Goudmijn, Human Beatz, DJ Martel, DJ 
Psiertje en DJ MG de strijd met elkaar aan. Als publiek bepaal jij samen 
met de jury wie doorgaat naar de finals. Verschillende stijlen van R&B 
tot House slepen je mee in deze waanzinnige battle, so be there van 
21.00 tot 01.00 uur! 

S c h a k e l e n
Zijn we robots? We schakelen niet alleen in de auto, maar ook 
in emoties. Van vreugde naar verdriet en van ergernis naar 
trots. Hebben we dan toch een hoop knopjes in ons brein die 
we aan en uit kunnen zetten? Ik begin het zo langzamerhand 
wel te geloven. Zo ben ik vol passie over het uitbrengen van 
mijn eerste dichtbundel en zo bied ik een schouder aan een 
ingestorte vriendin. Zo spar ik tijdens een wekelijkse mee-
ting met collega’s op het werk en zo ga ik in gevecht met 
een telefoonaanbieder. Zo ontwerp ik een uitnodigingskaart 
en organiseer een feestje, zo ondersteun ik manlief in het 
proces met zijn terminaal zieke vader. Zo bedenk ik een lieve 
tekst voor op een kaart, zo troost ik ons pleegkind na een 
enerverend bezoekje aan haar ouders. Ik leer haar vaardig-
heden en geef complimenten. Incasseer een woedeaanval. 
Stimuleer haar en beantwoord 100 vragen op een dag. En 
net als ik denk even te mogen genieten van wat rust, gaat 
op vrijdagavond de telefoon. Mijn vader belt vanuit het AVL 
ziekenhuis met de vraag of we thuis zijn want dan komen 
hij en mijn moeder zo even langs. Mijn hart slaat over. Dat 
is slecht nieuws, op zo’n tijdstip op zo’n locatie. Er stond 
vandaag geen onderzoek ingepland, geen MRI, geen gesprek, 
geen uitslag, geen bloedmeting. Het is nu 4 jaar geleden dat 
mijn wereld op zijn kop werd gezet door die drie dodelijke 
woordjes van mijn moeder: ik heb kanker. Ongeloof, emoties, 
toekomstbeelden totaal verstoord. Het zijn verhalen die je 
altijd alleen over andere mensen hoort. Maar kracht ont-
stond, bij haar en zeker ook bij ons. Doorgaan, positiviteit, 
genieten wat er te genieten valt. En dat deden we, totdat 
de medicijnen haar zo lieten doemdenken. Mensen kunnen 
daardoor zichzelf verliezen. Slopende periodes braken aan. 
Maar lichamelijke pijn liet op zich wachten. Tot die vrijdag-
avond, 20.00 uur.

Column

Paardenkracht

Met	de	stelling	van	vorige	week:	

‘Zandvoort wordt steeds onveiliger’ 
was 59% het eens en 41% oneens. 

Een greep uit de reacties:

Get Out!

Jolanthe Baars
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Zandvoort à la carte is een maandelijkse rubriek van de Zandvoortse 
Courant waarin wij de restaurants die Zandvoort rijk is aan u voor willen 
stellen. Joop van Nes zal aan de hand van zijn indrukken van het etablis-
sement, gesprekken met de eigenaren, exploitanten of chef-koks en een 
analyse van de kaart u een beeld geven van dit restaurant. De volgorde 
die uw recensent aanhoudt, is puur willekeurig en niet beïnvloedbaar.

Grieks	restaurant	Filoxenia
Deze keer nemen wij u mee naar Mediterrane sferen en prach-
tige gerechten die authentiek Grieks zijn. In een schitterend 
opgeknapt pand aan de Haltestraat 49 bevindt zich het Grieks 
restaurant Filoxenia van Kostas en Lianne Bampatsias. Kostas 
is een super gastheer en zijn ouders bestieren de keuken op 
de manier zoals ‘mama en papa’ thuis altijd hebben gekookt; 
dus met verse een smakelijke ingrediënten die hij ook uit zijn 
geboortestreek haalt. Gaat u mee naar Filoxenia?

Gastvrijheid staat hoog in het vaandel bij Filoxenia, niet 
alleen is het ook echt waar maar tevens staat de Griekse 
naam van het restaurant voor gastvrijheid. Direct al bij bin
nenkomst wordt u hartelijk welkom geheten door Kostas 
en naar een tafel geleid. Als u dan om u heen kijkt valt direct 
de kleurstelling op. Niet dat afgezaagde blauw/wit van de 
nationale Griekse vlag, maar modern. Strakke pasteltinten 
met accenten en veel foto’s aan de muur, allemaal sfeervol.

Als u een avondje uit wilt zijn en van wijn houdt, moet u 
eens de huiswijn van Filoxenia proberen. Een topwijn die de 
beide echtelieden zelf bij wijnboer Zacharias in de heuvels 
van de Peleponnesos uit allerlei druiven, waaronder de zui
vere Griekse Agiorgitiko, hebben samengesteld. “Daar zijn 
we wel een poosje mee bezig geweest maar straf is erger”, 
zegt Lianne en haar ogen twinkelen. Het is dan ook iets heel 
speciaals geworden, door de Zandvoortse wijnhandel Gea 
geïmporteerd. Een volle wijn, fruitig en zeer makkelijk drink
baar, die in de prijsklasse rond de € 20 thuishoort maar door 
Filoxenia verkocht wordt voor slechts € 15,50! Een buitenkans 
zou ik zeggen.

Kostas en Lianne hebben in de aanloop naar hun jubileum, 
volgend jaar zijn ze alweer 10 jaar bezig, een prachtige ac
tie opgezet. Vanaf komende maandag kunt u, wekelijks van 
maandag tot en met vrijdag, een keuze maken uit 5 authen
tieke Griekse gerechten voor maar € 10! U krijgt daar nog 
frites, rijst, gemengde salade en tzatziki bij! De gerechten 
waaruit u kunt kiezen zijn Giros (gegrilde reepjes varkens
vlees), kipfilet, Souzouki (gekruide vleesspies), Mousaka (oven
schotel met vlees en aubergines) of Souvlaki (vleesspiesje van 

Zandvoort	à	la	carte

de houtgrill). Let wel: alles is super vers en vol smaak, daar kan 
de grootgrutter echt niet tegenop.

Ook een noviteit bij Filoxenia is de live muziek op iedere eer
ste zondag van de maand, beginnend komende zondag, 7 
november. Heerlijke Griekse klanken die uitnodigen om te 
dansen (volgens Kostas wordt er zelfs op de tafels gedanst!). 
Tijdens deze dinerdansants ook weer een leuke actie. U doet 
automatisch mee aan een ludieke loterij met mooie prijzen. 
Zo worden er iedere zondag 5 cadeaubonnen van € 20, 5 keer 
een gratis hoofdgerecht, 5 keer een mooie fles wijn en 5 keer 
een gratis grand dessert verloot. Geen kinderachtige actie dus.

Goed, dat waren de speciale acties. Nu gaan we even de ‘nor
male’ kaart bekijken en die is niet bepaald klein te noemen. 
Een keuze maken is echt niet gemakkelijk maar ik probeer het 
toch. Typisch Griekse gerechten als Garides Voetiro, scampi’s 
in kruidenboter (€ 11,50) is een echte aanrader temeer om
dat Kostas niet de droge Black Tigers gebruikt maar sappige 
grote Mediterrane garnalen, die ook nog eens in de oven 
worden bereid. Ook de Kalamarakia, gebakken inktvisringen 
met kruidensaus (€ 8,50) zijn zeker aan te bevelen. Bent u 
niet zo van het vissige dan bent u bij Filoxenia ook aan het 
goede adres. Keftedakia, gehaktballetjes in tomatensaus  
(€ 7) of Spanakopita, bladerdeeg gevuld met spinazie en feta 
(maar dan de echte!) voor slechts € 7,75 staan gebroederlijk 
naast Dolmadakia, met gehakt en rijst gevulde wijnbladeren 
in een mooie saus (€ 8,50) of een mooi vegetarisch gerecht 
als Feta Sto Fourno, feta met tomaten, ui, en olijven uit de 
oven (€ 9,50). Topschotel om uw intieme avond te beginnen 
is zeker de Pikilia, een schotel met diverse warme en koude 
hapjes (€ 13,50).

Dat Griekenland een zeer grote diversiteit aan gerechten kan 
leveren blijkt uit de hoofdgerechten. Wat dacht u van Tsipoura, 
een filet van de dorade royale die van de gril komt (€ 18,50) 
of Xifias, een mooie moot zwaardvis, eveneens van de gril  
(€ 18,50)? Of van Paidakia, 5 lamskoteletten met Giros (€ 19,50) 
en de Mega Mixed Grill, met Souzouki, Souvlaki, Schnitzel, 
Lamskotelet, kipfilet en Giros (€ 18,50)? Zeker mooie gerech
ten voor zowel vlees als visliefhebbers. Ook hier weer een 
aantal vegetarisch gerechten zoals vegetarische Pikilia, met 
Sagamaki, tzatziki, auberginesalade, gebakken courgette en 
Spanakopita voor € 17 of de  beroemde Moussaka, een oven
schotel met aardappelen, aubergine, diverse groenten en be
chamelsaus voor € 16. Uitgebreide porties en alle hoofdge
rechten worden geserveerd met salade, frites, rijst en tzatziki. 
Ook voor kinderen is Filoxenia zeer aanbevolen met diverse 
gerechten en altijd een cadeautje voor de kleinsten.

Filoxenia is dagelijks van 18.00 tot 23.00 uur geopend. Niet 
alleen voor a la carte maar er is tevens een aparte zaal voor 
een groter gezelschap aanwezig. Informeert u er eens naar 
bij Kostas of Lianne, tel. 5734920. Meer informatie vindt u op 
de prachtige website www.filoxenia.info.

door Joop van Nes jr.

Vanaf maandag 8 november
elke maandag tot en met vrijdag
een keuze uit 5 gerechten
voor maar € 10,- per gerecht.

1  Giros
2  Kipfilet
3  Souzouki
4  Mousaka
5  Souvlaki
Deze gerechten worden geserveerd 
met frites, rijst, salade en tzatziki. 
U kunt natuurlijk ook van de 
gewone menukaart bestellen.

www.filo
xenia.info

Karim en Mo
www.autobedrijfkarimo.nl

Curiestraat 10, 2041 CD Zandvoort T. 023-5733792
F. 023-5733793 E. autobedrijfkarimo@planet.nl

Onderhoud en reparatie alle merken
Occasions in - en verkoop

APK

Kostas en Lianne



Zandvoortse Courant • nummer 44 • 04 november 2010

19

ZandvoortPlus
door Edwin Gitsels

“Ik wou dat ik meer voor ze kon doen” Ons lelijke buurjongetje

Op 30 september jl. werd in Ecuador de staat van beleg af-
gekondigd omdat er een opstand was van politieagenten. 
Het was chaos in het land, er zou sprake zijn van een staats-
greep, er vonden plunderingen plaats en de Nederlandse 
ambassade waarschuwde alle Nederlanders in het land bin-
nen te blijven. De Zandvoortse Cecile Bleijs heeft in 2001 een 
school gebouwd in een dorp in Ecuador, en heeft nog altijd 
een sterke band met de inwoners. Maakt ze zich zorgen?

Cecile	Bleijs	bouwde	een	school	in	Ecuador

Tegenwoordig runt Cecile, die 
op 15 oktober 50 is geworden, 
samen met haar soulmate 
Rob Delies het Australische 
restaurant Boomerang aan 
de Passage. Nog elk jaar be
zoekt zij het Indiaanse dorpje 
Santa Rosa, waar de Cecile 
Bleijs school staat. Over ge
volgen van de onlusten in 
Ecuador voor de dorpsbewo
ners is ze niet bang geweest. 
“Ze wonen daar in de bergen, 
ver van de bewoonde wereld. 
Ik denk niet dat ze er ook 
maar iets van merken.” Maar 
Cecile volgt het nieuws over 
Ecuador wel op de voet, en 
had daags na de poging tot 
staatsgreep al contact met 
Nederlanders in Ecuador om 
te informeren naar de situ
atie. In 1992 kwam ze voor 
het eerst in Ecuador terecht. 

“Ik had jarenlang een Ar gen
tijns restaurant gehad in 
Zandvoort (op de plek waar 
nu Mollie & Co zit, EG) en 
toen dat over was, dacht ik: 
nu wil ik een keer naar Zuid
Amerika. Ik koos voor Ecuador, 
lekker goedkoop. Ik vond het 
een heel leuk land, dus ver
volgens ben ik er jaarlijks 

Mag ik u voorstellen: dit gem
berkleurige wezen is Macavity, 
één van onze drie katten. Het 
is een nogal bijzonder exem
plaar. Eigenlijk is het hele
maal onze kat niet. Het is de 
kat van de buren. Die hadden 
twee van deze Britse kortha
ren, want dat zijn het. Ze he
ten Freddy en Macavity. Freddy 
en Macavity zijn broertjes, en 
hebben precies dezelfde kleur. 
Verder is Freddy verreweg de 
knapste van het stel. Prachtige 
vacht, strak lijf, mooie volle 
staart. Macavity is een soort 
Quasimodo: hij heeft krom
me achterpoten, een enorme 
hangbuik, een miezerig staart
je en van tijd tot tijd vervilt zijn 
vacht, waardoor hij eruitziet 
als een stuk hoogpolig tapijt 
dat te lang op de vliering heeft 
gelegen. Als hij rent – wat hij 
verbazingwekkend hard kan! 
– ziet hij eruit als zo’n driewie
lig invalideautootje dat met 
150 kilometer per uur over de 
snelweg scheert, Toch stapt 
hij door het leven met een air 
alsof hij Leonardo DiCaprio is. 

Toen Macavity nog ons buur
jongetje was, kwam hij elke 
dag op visite. Zo gauw we 
’s morgens de klep van het 
kattenluik haalden om onze 
eigen twee katten naar bui
ten te laten, kwam Macavity 
binnenstappen. ’s Avonds als 
we naar bed gingen moesten 
we hem bij kop en kont pak
ken en weer naar huis bren
gen, anders ging hij niet weg. 
Dat ging zo elke dag, maan
denlang. Uiteindelijk zijn we 
opgehouden met hem terug

steeds twee maanden heen
gegaan. De rest van het jaar 
was ik in Zandvoort om geld 
te verdienen, tot ik weer ge
noeg gehad, en dan hup, weer 
weg. Ik heb ook Peru gedaan, 
door Bolivia rondgetrok
ken, en toen kreeg ik in 1999 
een baan als reisleidster, bij 
Baobab Reizen.” Tijdens dat 
werk kwam ze met een reis
gezelschap in de bergen in 
het dorpje Santa Rosa terecht. 
“Er was daar zo een armoe 
dat ik vond dat ik iets moest 
doen. Dus ik vroeg: hoe kan 
ik helpen? Onze school is te 
klein, en in slechte staat, zei
den ze. Er waren maar twee 
lokalen voor 120 kinderen.”

Terug in Zandvoort zamelde 
Cecile genoeg geld in om een 
nieuw schoolgebouw te kun
nen neerzetten. Die school 
is dus met Zandvoorts geld 
gebouwd; dat is toch wel 
heel bijzonder. De bewoners 
hebben het gebouw zelf ont
worpen en gebouwd. “Elke 
dag was er een lijst met de 
namen van 50 inwoners erop 
die verplicht mee moesten 
werken aan de bouw, anders 
kregen ze 1 dollar boete, wat 

veel geld is daar. Zo is dat 
schooltje in zes weken neer
gezet.” 

De emoties 
liepen hoog op
Het lijkt een sprookje van 
goedertierenheid, maar er 
ontstonden toch ook snel wat 
barsten in de warme band 
tussen Cecile en de dorps
bewoners. Een voorbeeldje. 
“Een alleenstaande vrouw 
met een huis vol kinderen 
had een kapot dak. Ze had het 
een beetje met plastic tasjes 
gerepareerd, maar dat leek 
nergens op. Het vriest daar 
op 3600 meter hoogte in de 
Andes elke nacht, 365 dagen 
per jaar. Toen heb ik uit eigen 
zak betaald dat haar dak ge
repareerd werd. Vervolgens 
was er een dorpsbijeen
komst, en ze vielen allemaal 
over haar heen omdat zij geld 
dat voor de gemeenschap be
doeld was had ingepikt. De 
emoties liepen enorm hoog 
op. Toen heb ik uitgelegd dat 
ik dat uit eigen zak betaald 
had, en ik heb ook gezegd: het 
is jullie familie, jullie hadden 
ook wel eens iets voor haar 
kunnen doen!” Nog een voor
beeldje. “Ze moesten van mij 
lijsten bijhouden met verant
woording van de uitgaven, 
voor de belasting. Bij een van 
mijn jaarlijkse bezoeken werd 
er een tafel bezorgd voor de 
school, en toen ik op de lijst 
keek zag ik dat ze die tafel 
nog even snel besteld had

den om te laten zien dat ze 
het geld dat ze jaarlijks kre
gen wel degelijk opmaakten. 
Ja, dan houdt het voor mij wel 
een beetje op.”

Zwanger op hun 14e
Desondanks bezoekt Cecile 
Santa Rosa nog elk jaar, 
vooral voor de kinderen, voor 
wie ze steevast cadeautjes 
meeneemt. Ze zijn met sim
pele dingen dolgelukkig, zo
als schriften en kleurstiften, 
vaak afkomstig uit de aan
biedingenbakken bij Dirk van 
den Broek. Cecile laat me het 
fotoalbum zien van de bouw 
van het schooltje, en de kin
deren van Santa Rosa met 
wie ze sterke connectie voelt. 
“Ik wou dat ik meer voor ze 
kon doen, maar ik ben er te 
kort. Vrouwen en meisjes zijn 
daar bijvoorbeeld zo achter
gesteld! Meisjes kunnen nog 
zo goed zijn op school, ze 
moeten gewoon op het land 
werken. Ze raken zwanger 
als ze 14 zijn, moeder als ze 
15 zijn en als ze 20 zijn, heb
ben ze al vier kinderen. Dat 
is hun lot. Ik zou best de op
leiding van zo’n meisje wil
len betalen, dat ze naar de 
middelbare school kan gaan. 
Maar ja, zo gauw je weg bent 
wordt het geld gewoon aan 
iets anders uitgegeven. Dan 
gaat ze nooit naar school en 
werkt ze nog op het land. Het 
schiet niet op, je kan het geld 
niet achterlaten. Je moet er 
bij zijn.”

Cecile Bleijs in poncho tussen de kinderen uit Santa Rosa

Cecile overziet de bouwwerkzaamheden

KATTENKWAAD Nr. 1

brengen: hij mocht blijven 
logeren. Onze eigen katten, 
Tommy en Polo, hadden ge
lukkig weinig moeite met 
hun opdringerige buurjon
getje. Hij was jaren jonger 
dan zij, dus ze vonden hem 
wel nogal druk. Als hij tè druk 
werd, of met zijn volwassen 
buurmannen wilde spelen, 
dan bliezen ze even stevig te
gen hem om hem zijn plaats 
te wijzen. Wat echter nogal 
genant was voor Tom en Polo 
was dat ‘die kleine rooie’, zo
als wij hem inmiddels waren 
gaan noemen, zich werkelijk 
niets aantrok van deze pogin
gen tot intimidatie. Macavity 
heeft namelijk twee ijzerster
ke eigenschappen: hij heeft 
altijd een goed humeur en 
hij is nergens bang voor. Dus 
ook niet voor twee volwassen 
kerels in hun eigen territori
um. Als ze niet wilden spelen, 
haalde Macavity zijn schou
ders op en ging iets voor zich
zelf doen. Vrij worstelen met 
een Perzisch kleedje bijvoor
beeld (ik lieg het niet!). Of in 
een stokbroodmandje boven 
op de keukenkast een sterke 
imitatie van een stokbrood 
liggen doen. 

Met kerst kregen we een 
kaartje van de buren, ge
richt aan mijn vrouw en mij, 
Tommy, Polo en… Macavity. 
Dat ze blij waren dat hij zo’n 
goed tehuis had gevonden. 
Wat een edelmoedige men
sen. Maar ja, nu zaten wij met 
die haarbal met Xbenen. Het 
begin van een avontuurlijk le
ven. Waarover later meer. 

foto: Jolanda Meier - koning



20

Swaluëstraat 2,  Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
info @ zandvoort.nl - www.zandvoort.nl

Gemeentelijke publicatie week 44 - 2010

Vergadering college 
De besluitenlijst van de collegevergadering van week 43 en 
de verdere in week 43 door het college genomen besluiten 
zijn in week 44 vastgesteld. De besluitenlijst is in te zien bij 
de Centrale Balie en op de website. 

Raadvergadering
De gemeenteraad vergadert dinsdag 9 november en woensdag 
10 november 2010. De vergadering wordt vervolgd op woens-
dag 10 november 2010. Beide vergaderingen beginnen om 
19.00 uur en worden gehouden in het raadhuis. 

Op de agenda staat:
- Opening
- Loting
- Ingekomen stukken en mededelingen 
- Vaststellen agenda
- Vaststellen notulen van 5 oktober 2010 inclusief besloten deel. 
- Hamerstukken:  a. Begroting Paswerk 2011
   b. Middenboulevard: Beeldkwaliteitteam 
- Benoeming voorzitter commissie Projecten en Thema’s 
- Raadsprogramma 2010-2014 
- Ontwerpbegroting 2011 
- Belastingvoorstellen 2011 
- Sluiting

De vergaderingen beginnen om 19:00 uur in de raadzaal. De 
entree vindt u aan het Raadhuisplein. De deuren gaan om 18.30 
uur open. De agenda kan na sluiting van deze krant nog wijzi-
gen. U vindt de meest recente agenda op de website. Van de 
definitieve agenda zijn tijdens de vergadering ook exemplaren 
beschikbaar. Agenda, raadsvoorstellen en conceptbesluiten 
liggen tijdens openingstijden ter inzage bij de Centrale Ba-
lie en zijn tevens tegen betaling algemeen beschikbaar. De 
raadvergadering wordt tussen 19.00 uur en 00.00 uur live 
uitgezonden door ZFM (kabel FM 104.5, ether FM 106,9) en op 
internet via de gemeentelijke website.

Mededeling Milieudienst IJmond
Het college van Burgemeester en Wethouders heeft op 16 
maart 2010 mandaat verleend aan de secretarisdirecteur van 
de Milieudienst IJmond om namens hen handhavingbesluiten 
met betrekking tot de naleving van het Besluit bodemkwaliteit 
te nemen en te ondertekenen. Tevens is besloten dat onder-
mandaat kan worden verleend aan de teamleiders van de Mi-
lieudienst IJmond. De secretarisdirecteur van de Milieudienst 
IJmond heeft op 24 maart 2010 deze ondermandaten verleend. 
Deze besluiten treden in werking op de datum van deze pu-
blicatie en liggen gedurende zes weken ter inzage. Tegen deze 
besluiten kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.

Ter inzage
Het mandaatbesluit en het ondermandaatbesluit liggen voor 
eenieder ter inzage bij de centrale balie van het stadhuis en bij 
de Milieudienst IJmond. Voor inzage bij de Milieudienst IJmond 
kunt u op werkdagen telefonisch een afspraak maken tussen 
09.00 uur en 17.00 uur. 
Bezoekadres: Wijckermolen 2, Beverwijk. Postadres: Postbus 325, 

- Van Ostadestraat 11A, geheel plaatsen van een dakopbouw, 
verzonden 27 oktober 2010, 2010-185Rv
- Zandvoortselaan 165, plaatsen van 14 appartementen, ver-
zonden 27 oktober 2010, 2010-158Rv

Verkeersbesluit Feestmarkt
Het college van Burgemeester en Wethouders heeft besloten, 
ten behoeve van de Feestmarkt, om gedurende het evenement:

1. over te gaan tot de plaatsing van fysieke afsluitingen inclusief 
de borden conform model C01 van bijlage I van het Reglement 
Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, op zondag 28 november 
van 05:30 tot in beginsel 19:00 op de volgende locaties:
- in de Achterweg direct ten noorden van de Haltestraat;
- in de Haltestraat direct ten zuiden van de Zeestraat;
- in de Diaconiehuisstraat direct ten westen van de Nieuw-
straat;
- in de Koningstraat direct ten westen van de Oosterstraat;
- in de Koningstraat direct ten oosten van de Haltestraat;
- in de Kanaalweg direct ten westen van de Oosterstraat;
- in de Kanaalweg direct ten oosten van de Haltestraat;
- in de Willemstraat direct ten westen van de Schoolstraat
- in de Willemstraat direct ten oosten van de Haltestraat;
- in de Schoolstraat direct ten westen van de Willemstraat;
- in de Schoolstraat direct ten noosten van de Haltestraat;
- Op het Raadhuisplein direct ten westen van de Louis Davids-
straat;
- in de weg tussen de Grote Krocht en de Cornelis Slegersstraat 
direct ten zuiden van de Cornelis Slegersstraat;
- in de Grote Krocht direct ten noorden van de Hogeweg;
- in de Oranjestraat direct ten noorden van de Hogeweg;
- in de Swaluëstraat direct ten zuiden van de Pakveldstraat;
- in de Rozennobelstraat direct ten westen van de Swaluëstraat;
- in de Gasthuisstraat direct ten zuiden van de Agnetastraat;
- in de Kruisstraat direct ten zuiden van de Agnetastraat;
- in het Wagenmakerspad direct ten westen van de Sandri-
nastraat;

2. op woensdag 24 november de borden E01 van bijlage I 
van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 
met onderbord “Zondag a.s.” te plaatsen op de locatie van de 
Feestmarkt;

3. dat het op zondag 28 november van 05:30 tot in beginsel 
19:00 verboden is te parkeren op de locatie van de Feestmarkt;

4. vergunningshouder voor de desbetreffende wegen kunnen 
parkeren op  het De Favaugeplein vanaf zaterdag 27 november 
20:00 tot maandag 29 november 09:00;

De gemeente neemt dit verkeersbesluit om de Feestmarkt 
veilig en gezellig te laten verlopen. Inwoners en ondernemers 
worden vriendelijk verzocht rekening te houden met de geno-
men verkeersmaatregelen. 

Bezwaarschriften
De hierboven genoemde verleende vergunningen/ genomen 
besluiten liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt ze 
inzien tijdens openingstijden. Belanghebbenden kunnen ge-
durende een termijn van zes weken na bekendmaking een 

1940 AH Beverwijk. Telefoon: (0251) 26 38 63. Fax: (0251) 26 38 
88. E-mail: info@milieudienst-ijmond.nl 

Uitnodiging openbare vergadering Wmo-raad
Op 8 november vergadert de Wmo-raad over welzijnszaken 
die van belang zijn voor alle burgers. Iedereen is van harte 
uitgenodigd de openbare bijeenkomst bij te wonen. De ver-
gadering vindt plaats in Gebouw De Krocht, kleine zaal, en 
begint om 19.30 uur. 

Ingekomen vergunningenaanvragen
Omgevingsvergunning aanvragen

Zandvoort:
- Burgemeester Engelbertstraat 40, plaatsen van een dakkapel 
aan de voorzijde van de woning, ingekomen 25 oktober 2010, 
2010VV012
- Grote Krocht 23 A/B, geheel plaatsen van een dakopbouw, 
ingekomen 22 oktober 2010, 2010VV013
- Boulevard Barnaart 12, realiseren van een duikschool, ingeko-
men 25 oktober 2010, 2010-210RvF2
- Patrijzenstraat 3, kappen van één conifeer i.v.m. overlast, geen 
herplantplicht, ingekomen 6 augustus 2010, 2010-10-5084

Bentveld:
- Teunisbloemlaan 1, kappen van 3 naaldbomen, ingekomen 25 
oktober 2010, 2010VV014
- Westerduinweg 38, kappen van 2 Corsicaanse dennen en 2 
Leylandiis, ingekomen 27 oktober, 2010VV015

Let op. De hierboven genoemde aangevraagde vergunningen 
liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt deze inzien 
tijdens openingstijden. Deze publicatie betekent niet dat 
u uw zienswijze over deze aangevraagde plannen kenbaar 
kunt maken. Deze publicatie betekent ook niet dat u een 
bezwaarschrift kunt indienen. Mocht de vergunning worden 
verleend dan zal dit worden gepubliceerd en pas dan kunnen 
belanghebbenden bezwaar indienen.

Monumentenvergunning aangevraagd 

Zandvoort:
- Swaluëstraat 2, vernieuwen van het dakkapel, ingekomen 
25 oktober 

De hierboven genoemde aangevraagde monumentenvergun-
ning ligt bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt deze inzien 
tijdens openingstijden. Belanghebbenden kunnen binnen 
een termijn van twee weken na publicatie schriftelijk hun 
zienswijzen/bedenkingen kenbaar maken bij Burgemeester 
en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort.

Verzonden besluiten
Omgevingsvergunning besluiten

Zandvoort:
- Boulevard Barnaart 12, verbouwen pand tot duikschool, ver-
zonden 22 oktober 2010, 2010-157RvF1
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gemotiveerd bezwaarschrift indienen. De datum van bekend-
making is de verzenddatum van de vergunning. Indien het 
geen vergunning betreft is dit de publicatiedatum. U richt uw 
bezwaarschrift met vermelding van “bezwaar” in de rechter-
bovenhoek van uw brief aan het college van Burgemeester 
en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort. Het bezwaar 
schorst in beginsel niet de werking van het besluit waartegen 
het is gericht. In geval van spoed kunt u een verzoek om een 
voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter 
van de Rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, Postbus 1621 
2003 BR Haarlem. Een dergelijk verzoek dient vergezeld te gaan 
van een afschrift van het bezwaarschrift.

Indien het een vergunning betreft voor evenementen, verto-
ningen op of aan de weg, het houden van optochten, snuf-
felmarkten, verruiming sluitingsuur, ontheffing Zondagwet, 
exploitatie of speelautomaten, dient u uw bezwaarschrift aan 
de burgemeester te richten. 

Vervolg gemeentelijke publicatie week 44

Centraal telefoonnummer 
Alle afdelingen zijn bereikbaar via (023) 574 01 00, maandag t/m 
donderdag 8.30 – 17.00 uur en vrijdag 8.30 - 16.00 uur. 

Melding of klacht? 
Bel met de Centrale Meldlijn (023) 574 02 00, óf vul op de  
website het digitale formulier in óf stuur een brief naar de 
klachtencoördinator. 

Openingstijden Centrale Balie 
Maandag t/m woensdag:  08.30  -  16.00 uur 
Donderdag:  08.30  -  20.00 uur 
Vrijdag:  08.30  -  12.30 uur 
Tijdens de donderdagavondopenstelling kunt u maar voor 
een beperkt aantal zaken terecht: paspoorten en rijbewij-
zen e.d. 

Openingstijden begraafplaats 
De algemene begraafplaats en dierenbegraafplaats aan de 

Tollensstraat zijn dagelijks open tussen 08.00 - 18.00 uur. 

Collegelid spreken? 
Een afspraak maken met een collegelid doet u via het 
centrale telefoonnummer. Daarbij geeft u aan waarover 
u het collegelid wilt spreken. 
Het kan zijn dat u eerst naar een vakafdeling verwezen 
wordt. 

Vragen over een bouwplan? 
Voor vragen over concrete of gewenste bouwplannen 
is de werkeenheid Vergunningverlening op werkdagen 
telefonisch bereikbaar tussen 08.30 en 16.00 uur. 

Op zoek naar werk of aanbieden  
van vacature? 
Werkgevers en werkzoekers maken gebruik van 
www.werkeninzandvoort.com. 
Voor het vinden of aanbieden van banen in Zandvoort. 

Geen best weekend voor The Lions
De vertegenwoordigende teams van The Lions hebben een 
slecht weekend gehad. Zowel de dames als de heren heb-
ben in eigen huis de punten aan de tegenstanders moe-
ten laten. De heren verloren met 82-89 van Sea Devils uit 
Castricum en de dames waren met 56-63 niet opgewassen 
tegen BV Hoofddorp.

Misschien zat het wel in 
het gemis van Dave Kroder, 
de trainer/coach van beide 
teams kon niet aanwezig 
zijn. Bij de heren was dat 
gemis opmerkelijk want 
Kroder, die playing coach is, 

is gemiddeld toch wel goed 
voor 12 tot 15 punten; net het 
verschil waardoor er aan het 
kortste eind werd getrok
ken. Kroder is tevens goed 
in staat om de rust en het 
overzicht te bewaren. 

basketbal

De aanval van de Zandvoortse 
heren was bepaald niet opti
maal. Veel individuele acties, 
en geen zicht op vrijstaande 
medespelers, is niet bepaald 
hoe er basketbal gespeeld 
moet worden. Ook een aan
tal standaard zaken, zoals 
bijvoorbeeld achter een 
schot aangaan en proberen 
de rebound te pakken, werd 
niet goed uitgevoerd. Verder 
was het verdedigend niet 
veel beter. Als spelers van de 
tegenstanders, puur door 
opstelling in de basket, in 
staat zijn om meer dan re
gelmatig de eigen rebound 
te pakken, getuigd dat van 
onoplettendheid. Deze za
ken waren de doodslag voor 
de Zandvoortse heren. “We 
maakten veel fundamente
le fouten. Vaak kwam daar 
balverlies uit. Ook misten 
we Dave Kroder, met name 
in het vierde kwart was zijn 
strakke hand en ervaring een 
gemis. Dit is al onze tweede 
nederlaag dit seizoen, maar 

Verdedigend werk van Tessa de Boer

nog steeds gelooft het team 
in een hoge eindklassering 
en daar blijven we ook voor 
gaan!”, aldus speler Robert 
ten Pierik.

Dames
De dames gingen in eerste 
instantie goed mee met 
de sterke tegenstanders 
uit Hoofddorp. Bij rust was 
de stand 3131 en het pu
bliek vermaakte zich goed. 
Gaande het derde kwart 
kwamen de Hoofddorpse 
dames op voorsprong maar 
in het derde kwart kwamen 
de Lions dames steeds dich
terbij en ontstond een span
nende strijd die uiteindelijk 
voor Zandvoort niet goed 
eindigde.

Komende zaterdag gaan de 
heren om 19.15 uur bij BV 
Hoofddorp op visite en gaan 
de dames naar Alkmaar 
om daar tegen Alkmaar 
Guardians te spelen. Die wed
strijd begint om 20.15 uur.

ZSC moet meerdere erkennen
In Amsterdam waren afgelopen zondag de reserves van 
Zeeburg met 26-12 veel te sterk voor de Zandvoortse hand-
baldames van ZSC. Opnieuw zou een clubarbiter van door-
slaggevend belang zijn voor de thuisploeg in deze fysiek 
harde en snelle wedstrijd.

handbal

Het verschil werd al in de eer
ste helft gemaakt. De gast
vrouwen waren in staat om 
het Zandvoortse doel liefst 
zestien keer te vinden waar
tegenover de Zandvoortse 
dames slechts zeven keer 
raak schoten. “Zij kregen 
maar liefst elf (!) strafwor
pen te nemen. Dat aantal is 
niet bepaald normaal in een 
wedstrijd. Daarvan stopte ik 
er nog 2 maar het verschil 
kan je niet meer goedma
ken. Van onze vier strafwor
pen gingen er drie in”, her
innert doelvrouw Angela 

Schilpzand zich. Toch geeft zij 
eerlijkheidshalve toe dat de 
tegenstandsters veel sterker 
waren dan haar ploeg maar 
dat het verschil onnatuurlijk 
groot was. “Eerlijk is eerlijk, 
Zeeburg was sterker maar 
deze uitslag vond ik niet ken
merkend voor ons spel. We 
hebben gevochten voor elke 
bal, maar de scheidsrechter 
was blijkbaar van mening dat 
we dit niet helemaal regle
mentair hebben gedaan. Als 
verdedigster ga je dan twij
felen en dat is net genoeg”, 
aldus Schilpzand.

www.sportinzandvoort.nl
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Monsterzege voor hockeydames

Bridgedrive weer een succes

Nieuwe Sportraad

Winter Endurance start met Zandvoort 500

De dames van de Zandvoortsche Hockeyclub hebben met 
grote overmacht gewonnen van het zesde team van Rood 
Wit. Niet alleen was het surplus aan techniek belangrijk, 
ook het feit dat de tegenstandsters geen voltallig elftal op 
de been konden krijgen, was debet aan de 9-2 zege.

Zondag jongstleden struinden 152 bridgeparen het cen-
trum van Zandvoort af. Zij waren op zoek naar de acht res-
taurants, waar men zeven rondjes bridge kon spelen. Twee 
paren waren helaas zonder bericht weggebleven.

Hoewel het raceseizoen nog maar net is afgelopen, zijn 
er rijders en monteurs die er niet genoeg van krijgen of 
hebben. Waar in de jaren negentig de gebruiksartike-
len zoals een raceoverall en een helm tijdens de winter-
maanden diep werden weggestopt in een kast, wordt 
sinds begin deze eeuw in de maanden november, januari, 
februari en maart gewoon races verreden in een winter-
kampioenschap. 

“Ik kon vandaag gaan ex
perimenteren met diverse 
aanvalsvormen omdat we 
sowieso met twee ‘man’ 
meer waren. Ik ga er name
lijk van uit dat we na de win
terstop twee klassen hoger 

Net als het afgelopen jaar 
staan weer vier races op het 
programma. De Zandvoort 
500 op zaterdag 6 novem

gaan spelen en dan moet ik 
weten wat de individuele da
mes in huis hebben. Om zo 
een sprong te maken, moe
ten we uit de komende drie 
wedstrijden 6 punten halen 
(een gewonnen wedstrijd 

ber is de eerste. Op 9 janu
ari volgt de Nieuwjaarsrace 
die zo goed als zeker deels 
in het licht en deels in het 

hockey

bridge

autosport

levert drie punten op, red.)”, 
zei een trotse coach Cees 
van Deursen. Ook gaf Van 
Deursen een aantal jonge 
speelsters de gelegenheid 
om wat langer te spelen, 
waaronder de pas 15jarige 
Bjuniore Isa Knotter, die in 
zeer positieve zin van zich liet 
spreken.

De wedstrijd had een redelijk 
eenzijdig karakter. Zandvoort 
demonstreerde wat zij in 
huis hadden en Rood Wit kon 
niet meer doen dan zo hard 
mogelijk werken om de an
gel uit de Zandvoortse aan
val te halen. Na de 10 van Ilja 
Noltee en de 20 van Knotter, 
binnen de kortste keren, wa
ren indicatoren voor een 
grote overwinning. Toch zou 
dat de ruststand zijn omdat 
een doelpunt van Irma Keur, 
naar later bleek onterecht, 
was afgekeurd.

De Lions, afdeling Zand voort, 
organiseert dit toernooi jaar
lijks en de opbrengst in 2010, 
circa € 4.000, wordt gebruikt 
voor hulp aan kansarme kin
deren, zowel in Nederland 
als in het buitenland. De 
hoofdprijs ging met een 
score van 67,05% naar Henk 
en Esther Kruiswijk, gevolgd 
door Liesbeth Groenewegen/
Gré Sellmeijer met 66,71% 
en Bert Slisser/Raymond 
van Dortmond op de derde 

Vorige week woensdag 
is de nieuwe Sportraad 
Zandvoort aangetreden. 
Tijdens een vergadering in 
de Korver Sporthal droeg 
het dagelijks bestuur van de 
oude Sportraad de beschei
den en lopende zaken over 
aan de nieuwe. Omdat het 
nieuwe lid Leo Steegman 
niet aanwezig kon zijn, zijn 
er nog geen namen van het 
dagelijks bestuur bekend. 

donker wordt afgewerkt. Op 
6 februari staan de vier uur 
van Zandvoort op het pro
gramma en de Final Four is 
op zondag 6 maart. 

De deelnemerslijst kent 
weer een aantal bekende 
namen. Zo ook die van 
Zandvoorter Ronald van 
de Laar en Haarlemmer 
Sebastiaan Bleekemolen. Zij 
zijn de titelverdedigers van 
het afgelopen jaar en ko
men uit in de spectaculaire 
Divisie I, de wagens boven 
de 3000cc. In deze klasse 
zijn bijvoorbeeld een Saker 
Sportscar GT, een Renault 
Megane en een Porsche 997 
GT3 te zien. Nieuw is dat er 
nu maar liefst vijf DNRT V8 
wagens in actie gaan komen 
waaronder ook de equipe 
Storm/Verschuur.

In de Divisie I komt naast 
Zandvoorter Ronald van de 
Laar ook dorpsgenoot Peter 

Het onterecht afgekeurde doelpunt van Irma Keur

De BMW van Furth en Fontijn start in de Divisie I

Na de thee was het Eva van 
Delft die de productie weer op 
gang bracht waarna Knotter 
liet zien waarom zij door Van 
Deursen was uitgenodigd om 
mee te spelen. Twee fraaie 
goals achter elkaar zorgden 
ervoor dat de Zand voortse 
ploeg op een comfortabele 
voorsprong van 50 kwam. 
Zandvoort nam wat gas terug 
waardoor de Aerdenhoutse 
dames wat terug konden 
doen, 51. Vervolgens was het 
weer Zand voort dat de klok 
sloeg. Op nieuw stond Van 
Delft op de goede plaats voor 
de 61. Onoplettendheid in de 
experimentele Zandvoortse 
verdediging was debet aan 
de 62 maar drie snelle doel
punten in de laatste tien mi
nuten, Julia Buchel zorgde 
voor 72 en Keur was daarna 
alsnog twee keer trefzeker, 
waren genoeg voor een 92 
monsterzege. 

Furth in actie. Hij rijdt sa
men met Hillegommer Peter 
Fontijn in de BMW M3 GTR. 
De wagen is opvallend ver
beterd en bovendien hebben 
de beide Peters de steun van 
sponsor NVD. “Wij moeten 
hebben van onze tactiek en 
ervaring. We denken dat we 
dan voor een verrassing kun
nen zorgen”, aldus het opti
mistische tweetal. 

Het veld bestaat verder uit 
wagens uit de Divisie II, met 
wagens van 2000cc tot 
3000cc, de Divisie III met wa
gens onder de 2000cc en in 
Divisie IV rijden de diesels die 
normaal gesproken ook in de 
Argos Toerwagen Diesel Cup 
rondrijden. 

Het programma begint om 
10.15 uur. De race over 116 
ronden, wat neerkomt op on
geveer vier uur rijden, start 
om 12.00 uur. Verdere infor
matie op www.cpz.nl 

plaats met 65,38%. Het beste 
Zandvoortse paar was Maria 
Emmelot/Ineke Romviel, met 
een score van 59,95%.

In navolging op de strand
bridgedrive werd onder de 
deelnemers eveneens een 
enquête gehouden welk 
restaurant volgens hen de 
beste lunch serveerde. Deze 
eer ging naar Amazing Asia, 
op de voet gevolgd door 
Filoxenia en Hong Kong.

Vooralsnog zal Francien v.d. 
Aar als interim voorzitter 
functioneren. De overige le
den zijn Floris Goezinne,Teun 
Vastenhouw, John Lemmens 
en bewegingswetenschap
per Maarten Minkman. De 
nog in te vullen namen voor 
de functies van voorzitter, 
secretaris/vicevoorzitter en 
penningmeester worden na 
de eerstkomende vergade
ring bekendgemaakt.

Wielertoertocht op circuit
Volgend jaar 2 april zal een wieler toertocht op Circuit Park 
Zandvoort worden georganiseerd, waarvoor onlangs de 
inschrijving is geopend. Het gaat om de Vacansoleil4chal-
lenge, waaraan tevens een tijdrit gekoppeld is.

wielersport

Voor de toertocht op Circuit 
Park Zandvoort waren afge
lopen weekend nog 573 start
bewijzen beschikbaar dus wie 
mee wil doen, moet er snel bij 
zijn. De toertocht is er een in 
een reeks van vijf. De eerste 
750 inschrijvingen voor vier 
toertochten kunnen deelne
men aan een 4,3 kilometer 
lange tijdrit: precies een ron

de over het circuit. Er zijn vijf 
categoriën. Cat. 1: heren tot 
35 jaar, cat. 2: heren tussen 
35 en 50 jaar, cat. 3: heren van 
50 jaar en ouder, cat. 4: dames 
tot 40 jaar en cat. 5: dames 
boven de 40 jaar. Inschrijven 
kan voor diverse afstanden: 
30, 60, 120 en 160 kilometer. 
Meer informatie op www.
wielerland4challenge.nl.
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Het Plein
Hoogheemraadschap 
 van Rijnland
La Bonbonnière
Lavogue
MediRent
Motorrijschool Goede
Music Store
P. van Kleeff
Phoenix bco
Pluspunt
Restaurant ZUYDT
Sea Optiek
Shanna's Shoe 
 Repair & Leatherwear
Sentinel Alarm b.v.
Stichting Nieuw Unicum
Stox
Tapasbar PIRIPI
Uitvaartcentrum Haarlem
Van Aacken 
 Glaszettersbedrijf
Van Vessem & Le Patichou
Vogelhospitaal Haarlem
ZFM radio

Administratiekantoor
 K. Willemse
Algemene uitvaartbegeleiding
 Zandvoort
Alltrust
Autobedrijf KariMo
Autobedrijf Zandvoort 
Beter Mobiel
Bloemsierkunst
 Jef & Henk Bluijs
Café Koper
Café Oomstee
Cense en van Lingen
Circus Zandvoort
Club Nautique
De Haven van Zandvoort
De Vier Geboden
Dorsman Assurantiën
Elvitaal
Filoxenia Greek Cuisine
Gall & Gall
Greeven, Makelaardij o.g.
Groenestein & Schouten
  Fin. diensten
Harocamo 

adverteerders

Jorrit Schmidt stompt de bal weg, John Keur (r.) kijkt toe Kenzo Elsas passeert een man

De clinic straattennis in de Korver Sporthal

Opnieuw drie punten voor SV Zandvoort Zaalvoetballers spelen gelijk

Fraaie afsluiting Jeugd Vakantie Sportweek

Het vlaggenschip van SV Zandvoort heeft opnieuw drie 
punten aan het totaal kunnen toevoegen. In een wedstrijd 
met twee gezichten werd de nummer drie van de ranglijst, 
Hellas Sport, op eigen kunstgrasveld met het kleinst mo-
gelijke verschil met een kluitje in het riet gestuurd, 0-1. 

Afgelopen vrijdag speelde ZSC’04 een thuiswedstrijd tegen 
DSS 4 uit Haarlem. In de Korverhal kende vooral ZSC’04 een 
prima begin. De Zandvoorters speelden behoorlijk vooruit 
en gaven de Haarlemmers niet echt kans. 

In de herfstvakantie heeft de tweede Jeugd Vakantie 
Sportweek plaatsgevonden. Tijdens deze week organiseer-
den Sportservice Heemstede-Zandvoort en de gemeente 
Zandvoort in samenwerking met verschillende Zandvoort-
se sportverenigingen en andere sportaanbieders elke dag 
leuke sportcursussen voor kinderen tussen de 6 en 12 jaar. 

Het was de tweede wedstrijd 
op rij die het elftal van inte
rimcoach Sander Hittinger, 
die een ongeslagen status 
koestert, in winst wist om te 
zetten. Twee weken geleden 
wonnen de Zandvoorters thuis 
met 10 van Jong Hercules. Een 
aantal belangrijke spelers van 
Zandvoort is nog niet wed
strijdfit en Michel de Haan 
zat zijn tweede van drie ge
schorste wedstrijden uit.

Zoals hierboven al vermeld, 

In de eerste helft wist ZSC’04 
een voorsprong te nemen. 
Na het wisselen van speel
helft gaven de Zandvoorters 
nog een beetje extra gas 
en liepen zelfs uit naar 20. 
Lang mocht de thuisploeg 
niet van deze voorsprong ge
nieten, omdat DSS snel met 
een aansluittreffer kwam. 
Soms vergat ZSC’04 even 
de verdediging waardoor de 
bezoekers gevaarlijk voor het 
doel van Wouter Schuiten 
verschenen. De gelijkmaker 
liet dan ook niet lang op zich 

was het een wedstrijd met 
twee gezichten. De eerste 
helft konden onze plaatsge
noten nog geen deuk in een 
zacht pakje boter slaan. Iedere 
pass van een Zandvoorter 
werd bijna direct door Hellas 
Sport onderschept. De druk 
lag dus op het doel van Jorrit 
Schmidt die zich, samen met 
John Keur, zou onderschei
den. Keur werd zelfs voor alle 
Zandvoortse supporters ge
roemd om zijn werklust en 
zijn rust, die hij overbracht 

wachten. Toch ging ZSC’04 
goed door en liep de ploeg 
weer uit. De 42 van Kenzo 
Elsas leek ZSC’04 in veilige 
haven te brengen, maar op
nieuw sloop er gemakzucht 
in de ploeg. Wouter Schuiten 
maakte er fraai 54 van, maar 
ZSC’04 gaf de zege in de 
slotfase toch nog uit han
den, door DSS de 55 te laten 
aantekenen. Er volgden nog 
hectische momenten, maar 
de thuisploeg bleef op de 
been en kon een nederlaag 
tenauwernood voorkomen.

voetbal zaalvoetbal

sportweek

op zijn medeverdedigers 
waardoor de Zandvoortse ver
dediging stond als een huis. 
Zandvoort kon dan ook, on
danks de geweldige druk van 
de gastheren, de ‘nul’ vast
houden tot de rust. Vlak voor 
die rust zou een incident de 
wedstrijd een geheel andere 
wending geven. Een meer dan 
onbeschofte aanslag op de 
enkels van Faisel Rikkers, met 
twee gestrekte benen en dui
delijk gemikt, was in de ogen 
van de arbiter een directe 
rode kaart waard waardoor 
Hellas Sport een hele tweede 
helft met 10 man moest door 
zien te komen en dat lukte ze 
niet. 

Na de hervatting waren de rol
len meteen omgedraaid. Waar 
Zandvoort eerst met man en 
macht moest verdedigen, ging 
Zandvoort van meet af aan in 
de aanval en creëerde direct al 
wat kleine kansjes. Gedurende 
de strijd kreeg Zandvoort een 
aantal mooie kansen maar de 
finesse ontbrak om die tot een 
doelpunt te kunnen verheffen. 
Tot de 60e minuut. Door een 
kapitale blunder in de verde

De Jeugd Vakantie Sportweek 
is een uitgelezen mogelijk
heid om de jeugd kennis te 
maken met sporten die ze 
normaal gesproken niet zo 
snel zult doen. Het aanbod 
tijdens de Jeugd Vakantie 
Sportweek bestond uit maar 
liefst 13 sportcursussen. Voor 
een ieder was er wat wils dus! 
Meer dan 150 kinderen schre
ven zich voor één of meerdere 
sporten in. Populair waren 
onder andere het schermen, 
paardrijden, tafeltennis, 
straatvoetbal en mountain
biken.

In het eerste weekend van 
de sportweek vond de een
malige clinic straatvoetbal 

diging van Hellas Sport kreeg 
Maurice Moll zomaar het leer 
in de voeten, wist daar wel 
raad mee en bracht zijn ploeg 
op een, voor dat moment, ver
diende voorsprong, 01. Hellas 
Sport probeerde met man en 
macht een aansluiter te force
ren maar de man minder brak 
ze op. Moll kreeg later nog een 
dot van een kans maar zijn 
snoeiharde schot teisterde het 
aluminium. 

Door deze overwinning en 
het verlies van Haar lem/
Kennemerland en Cast ri cum, 
stijgt Zandvoort twee plaat
sen en staat het nu 11e met 
slechts drie punten achter 
op plek 4! Komende zaterdag 
speelt het eerste elftal van SV 
Zandvoort om 14.30 uur thuis 
tegen de nummer twee, ZOB, 
dat zaterdag in eigen huis niet 
van AFC kon winnen (00). 

Overige uitslagen 2e klasse 
A: Aalsmeer – Haar lem /Ken
nemerland: 21; Amstelveen 
– Mon nicken dam: 22; DVVA 
– Overbos: 21; Jong Hercules 
– Castricum: 21 en TOB – 
Voorland: 11.

plaats in de voetbalkooi aan 
de Vondellaan. Verder werd er 
gestart met de cursus Redder 
in 3 dagen gegeven en von
den er door de week diverse 
binnensporten plaats in de 
Korver Sporthal.  Op de laatste 
dag, afgelopen zondag, werd 
een groot straattennisevene
ment georganiseerd. Wegens 
de aanvankelijke regenbuien 
werd besloten om uit te wij
ken naar de Korver Sporthal, 
waar een echt straattennis
veld werd neergelegd. Met 
deze activiteit kwam er een 
eind aan een zeer geslaagde 
tweede editie van de Jeugd 
Vakantie Sportweek, die vol
gend jaar zeker een vervolg 
zal gaan krijgen.
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De Mannetjes

50plus dorp

‘Als die “oudjes” maar 
niet straks ook massaal 
op de ijsbaan afkomen!’

De nieuwe gemeentegids wordt 
vanaf 15 november verspreid!

Het begint al aardig koud te worden en ook de onlangs 
weer ingevoerde wintertijd wijst er op dat de donkere 
dagen voor Kerstmis al snel naderen. Voor de één is dat 
een reden om zich in huis terug te trekken, maar voor de 
Ondernemers Vereniging Zandvoort (OVZ) juist een uitda-
ging om in de maand december veel activiteiten te ont-
plooien. Eén heel bijzondere actie springt er ver boven uit: 
van 12 december tot en met 2 januari ligt op het Raadhuis-
plein een heuse ijsbaan van 15 bij 15 meter!

De VVV Zandvoort had geen 
idee wat ze moesten ver-
wachten op zo een eerste 
Nationale 50+dag. “Naast 
het feit dat het de eerste 

Begin december zal aan 
de blinde muur op het 
Raadhuisplein gestart wor-
den met de voorbereidingen 
om een echte ijsvloer mo-
gelijk te maken. Ruim drie 
weken lang kan er iedere 
dag geschaatst worden met 
gezellige muziek uit de luid-
sprekers, verzorgd door ZFM. 
Natuurlijk ontbreekt ook 
een koek-en-zopie niet. De 

keer was, hadden we ook 
wel wat pech: de treinen re-
den niet tussen Zandvoort 
en Haarlem en ook qua 
weer begon de dag niet 
ideaal. En dus hebben we 
maar gewoon vol spanning 
afgewacht en het over ons 
heen laten komen”, aldus 
Lana Lemmens, directeur 
van de VVV Zandvoort. Rond 

ijsbaan is al die weken elke 
dag geopend, in principe van 
10.00 tot 20.00 uur, maar dat 
zal mede afhankelijk zijn van 
de inzet van vrijwilligers. 
Op de website www.win-
terwonderlandzandvoort.
nl zullen onder andere de 
exacte tijden te vinden zijn.

vervolg op pagina 3

50+dag is Zandvoort-promotie 
in optima forma!

Zandvoort krijgt 
een ijsbaan!

de 1000 50+’ers hadden de 
moeite genomen om deze 
eerste 50+dag van dichtbij 
mee te maken. 

In de ochtend liet het weer 
het afweten, maar in de mid-
dag liepen hele horden men-
sen met de bekende VVV-tas 
in de hand door het dorp. In 
de tas zaten allerlei vouchers 
voor workshops en kortin-
gen. “Ik weet niet wat ik 
meemaakte. Zoveel mensen”, 
zei men in Chocoladehuis 
Willemsen waar de gasten 
werd verteld hoe men be-
paalde technische hande-
lingen zelf zou kunnen doen. 
Ook Marianne Rebel, die in 
het Zandvoorts Museum 
twee masterclasses schilde-
ren organiseerde, was meer 
dan enthousiast. “Ik ben wel 
helemaal stuk maar dit was 
werkelijk geweldig en ze-
ker voor herhaling vatbaar”, 
meldde zij de Zandvoortse 
Courant na afloop. Patrick 
Berg van De Zeemeermin 
meldde dat dit een van de 
mooiste initiatieven was die 
hij ooit heeft meegemaakt. 
Voor de ‘sloppiestocht’ moes-
ten zelfs drie gidsen worden 

De nationale 50+dag, die afgelopen zaterdag door de 
VVV Zandvoort werd georganiseerd, is een doorslaand 
succes gebleken. Al vroeg stonden er rijen bij het VVV-
kantoor en dat bleef tot diep in de middag. Een betere 
gelegenheid om Zandvoort te promoten kan men zich 
bijna niet voorstellen!

Het was al vroeg druk bij de VVV

Voorbeeld van een ijsbaan in Gorinchem

Auto Strijder
Zandvoort

www.autostrijder.nl

Locatie: R.K. St. Agathakerk, Grote Krocht 45 te Zandvoort
Aanvang: 15.00 uur (kerk open: 14.30 uur) Toegang: € 17,50
Voorverkoop bij: Kaashuis Tromp en Bruna Balkenende
en op 14 november aan de zaal.

www.classicconcerts.nl

Zondag 14 november 2010
Divertimento in D-dur KV 136 van W.A. Mozart

Het Kerkpleinconcert van 14 november wordt verschoven naar 28 november!!

Cantate BWV 131 "Aus der Tiefen rufe ich, Herr, zu dir" van J.S. Bach
REQUIEM in d-moll KV 626  van W.A. MOZART 

o.l.v. dirigent Harry Brasser
RBO Sinfonia, Gelders-Utrechts Cantatekoor, Kai Yi Min – sopraan, 

Martine Straesser – alt, Rein Kolpa – tenor, Martijn Sanders - bas

ingezet om alle belangstel-
lenden door de kleine straat-
jes van Zandvoort te kunnen 
rondleiden. Het treintje, dat 
gratis rondritten maakte, 
was doorlopend vol met 
mensen die Zandvoort be-
ter wilden leren kennen. De 
Babbelwagen, die ’s middags 
een voorstelling verzorgde 
bij Beachclub Take Five, 
mocht ook van een doorslag-
gevend succes spreken. Het 
Juttersmuseum heeft op 1 
persoon na maar liefst 400 
(!) bezoekers mogen ontvan-
gen, die voor de gratis rond-
leidingen veelal spontaan 
een vrijwillige bijdrage do-
neerden in de jutterspot.

Dat de dag volgend jaar weer 
op het programma staat, is 
nu al zeker. Bezoekers, in-
woners en ondernemers 
van Zandvoort waren laai-
end enthousiast. De VVV 
Zandvoort hoopt u, ook onze 
Zandvoortse 50+’ers, op 5 no-
vember 2011 opnieuw te mo-
gen verwelkomen voor de 2e 
Nationale 50+dag.

Op pagina 6 vindt u een uit-
gebreid (foto)verslag.
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Voor reserveringen bel  

023 - 571 57 07
Kijk ook eens op 
www.clubnautique.nl

Het hele jaar geopend!

familieberichten

UITVAARTZORGCENTRUM ZANDVOORT
Tollensstraat 67, 2041 PR  Zandvoort.

Telefoon (023) 571 32 78.
www.uzn-nederland.nl

UITVAARTCENTRUM HAARLEM
Parklaan 36, 2011 KW  Haarlem.

Telefoon (023) 532 87 50.
www.uitvaartcentrumhaarlem.nl

Sinds 1992
uw uitvaartondernemer in Zandvoort.
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Phoenix
Begraafplaatsen- en crematoria-ondersteuning

Phoenix bco biedt ondersteunende diensten aan 
nabestaanden op het gebied van:
 
• Aanvullend opschrift op uw monument na begrafenis of crematie
• Stijlvolle grafbeplanting en aanvullen van de grindlaag
•  Opnieuw inlakken/met bladgoud vergulden van het bestaande 

opschrift
• Renovatie van verouderde monumenten
• Grafaccessoires, zoals verlichting, vazen en ornamenten
• Verzorging van monument en beplanting
• Persoonlijk advies voor complete grafbedekking

Respectvol, persoonlijk en geheel conform uw wens.

Voor een vrijblijvende offerte of advies kunt u contact 
met ons opnemen via telefoonnummer 06-397 56 604.

nov

burgerlijke stand
29 oktober - 5 november 2010

Geboren:
Kane Ronaldo, zoon van: Kaales, Ronald Franciscus en: Grebe, 
Hortense Hendrina Elisabeth.
Milan Dean, zoon van Vooijs, Ferry en: Faas, Ellen

Gehuwd:
Poelman, Michel en: Beijne, Marjan.

Overleden :
van der Linden, Marijke Irene, oud 68 jaar. 
Zwart geb. Dijkzeul, Christina Alida Gertruda, oud 90 jaar.
Rudenko geb. Linders, Cornelia Johanna, oud 88 jaar.
Gelman geb. Gelman, Natalia Nikolajevna, oud 66 jaar.
Hovers, Wilhelmus Engelbertus, oud 65 jaar.

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

~ Begeleiding voor nabestaanden ~ 

~ Persoonlijke aandacht voor U en Uw dierbare ~ 

	 	 023	-7515	666
	 	 		Gevestigd	in	Zandvoort
	 	 		Evert	H.	Schweitzer
        Voor een stijlvolle en verzorgde uitvaart

	 	 	 							Dag	en	nacht	bereikbaar

Algemene Uitvaartbegeleiding Zandvoort waterstanden

Protestantse gem. Zandvoort
10.00 uur ds. N. Paap uit Leidschendam
www.kerkzandvoort.nl

RK Parochie St. Agatha
10.30 uur Mevr. T. Boddaert
www.aap-parochies.nl

RK Parochie Antonius & Paulus
10.30 uur Pastor D. Duijves

kerkdiensten - a.s. zondag 

In zijn dromen kon hij vliegen. 
Met zijn ogen keek hij naar de vogels, 

de vlinders en de bloemen. 
Met zijn handen tekende hij alles wat hij zag. 

Met zijn voeten heeft hij hoge bergen beklommen. 
Nu, aangekomen op de top van de hoge levensberg, 

is hij van ons weggevlogen. 

Jan Hellingman 

 17 juni 1930                Zandvoort             7 november 2010 

Echtgenoot van : Maartje 

Pappa van : Monique en Wim 
Fons 
Manon 
Vala en Hans 

Opa van : Douglas en Valerie 
Niki 

Voltastraat 8 
2041 CK  Zandvoort 

Jan is thuis, er is gelegenheid tot afscheid nemen en condoleren 
op donderdag 11 november van 16.00 tot 19.00 uur. 

De crematieplechtigheid zal plaatsvinden op vrijdag 12 november 
om 14.30 uur in de aula van crematorium Haarlem, Vergierde-
weg 271 te Haarlem-Noord. 

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

Verschijnt iedere donderdag en wordt gratis
huis-aan-huis bezorgd in heel Zandvoort en Bentveld!
Kantooradres: Kleine Krocht 2 • 2042 JN Zandvoort 
Tel 023 – 5732 752 • info@zandvoortsecourant.nl
Openingstijden: maandag en dinsdag 09.00 - 17.00 uur.
Overige dagen op afspraak.
Advertentie acquisitie: Letty van den Brand-Kinderdijk 
Tel. 06 – 4342 9783 • letty@zandvoortsecourant.nl
advertenties@zandvoortsecourant.nl
Bladmanager: Gillis Kok 
Tel. 06 - 460 460 26 • gillis@zandvoortsecourant.nl
Centrale redactie: Joop van Nes 
Tel. 06 – 1448 2685 • joop@zandvoortsecourant.nl
Vormgeving: IR Design Zandvoort 
Kleine Krocht 2 - 2042 JN Zandvoort
Druk: Dijkman offset 
Visseringsweg 40 - Diemen
Verspreiding: ZVO Verspreiders 
Tel. 06-1139 1478 • www.zvo-verspreiders.nl
Uitgever: Zandvoort Press B.V.
Oplage: 9.250 exemplaren

colofon

Iets te (ver)kopen?

Plaats een Zandkorrel
Zie pagina 10



3

Zandvoortse Courant • nummer 45 • 11 november 2010

Natuurlijk was het mijn eigen 
schuld. ’s Morgens snel weg-
gereden voor een  potje ten-
nis. Hup, snel de auto gepakt. 
Met 11 graden vind ik fietsen 
naar Aerdenhout wel wat te 
fris. Tennistas in de achter-
klep. Tennisschoenen in een 
plastic zak, om het gravel uit 
de auto te weren. 
Op de terugweg naar huis, 
autoradio aan. Lekker mu-
ziekje. En ja hoor. Bij het ‘Huis 
in de Duinen’ staat een agent 
te zwaaien. Is er een onge-
luk gebeurd? Moeten we 
omrijden? “Nee, algemene 
verkeerscontrole mevrouw. 
Mag ik uw rijbewijs zien?” 
Ships. Mijn rijbewijs zit in 
mijn knip, en die ligt thuis. 
Ik kijk in het strenge gezicht 
van een agente. “Sorry, ben ik 
vergeten mee te nemen. Mag 
ik het thuis even ophalen?” 
De agente is onvermurw-
baar: “U moet uw rijbewijs 
altijd bij u dragen mevrouw. 
Ik moet u een bekeuring ge-
ven.” Ik sputter tegen dat ik 
hier vlakbij woon, en dat het 
in mijn andere portemonnee 
zit. Maar praten als Brugman 
helpt niet, ik ben gewoon de 
klos: 60 euro boete.
Wat heeft dit met verkeers-
veiligheid te maken? Ik tele-
foneerde niet in de auto. Reed 
keurig rechts. Had alleen 
maar water en koffie gedron-
ken. Netjes de autogordel om. 
En reed, niet te hard, in een 
nieuwe Fiat. Bumperkleven 
had ik óók niet gedaan! “Het 
lijkt wel of ik een crimineel 
ben”, mopper ik boos. De 
agente schrijft stoïcijns haar 
bon uit. “U kunt nog een pro-
test indienen mevrouw. Het 
staat allemaal op de achter-
kant van de bon.” Ik bedenk 
dat het gewoon mijn eigen 
fout is. “Zal ik u even begelei-
den bij het wegrijden”, biedt 
ze poeslief aan. “Dat kan ik 
zélf ook wel”, brom ik kwaad. 
Als ik de auto heb gekeerd 
zie ik, dat de politie 
de pionnen opruimt.
De actie is afgelopen. 
Ik was als laatste de 
klos… Dan komen er 
écht stoomwolkjes uit 
mijn oren!

Boete 
column
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vervolg - pagina 1 - Zandvoort krijgt een IJsbaan

Bomen maken onze buurt
Landelijk wordt de Nationale Boomfeestdag op een andere 
dag gehouden dan in Zandvoort. De keuze van afdeling 
Reiniging en Groen voor 3 november als boomfeestdag is 
bewust gemaakt, omdat bomen die in het najaar worden 
gepland meer kans van slagen krijgen om aan te slaan dan 
in het prille voorjaar. Dit komt mede door de geringe hoe-
veelheid vocht in de Zandvoortse bodem. 

Op het ijs mag uitsluitend met ijshockey- of kunstschaat-
sen gereden worden (dus geen noren), maar mocht u 
deze niet in het vet hebben liggen, dan kunnen de juiste 
schaatsen ter plekke gehuurd worden. Voor slechts € 5 in-
clusief schaatsen en € 3,50 met eigen materiaal kan men 
baantjes trekken over de ijsbaan. 

Op het juiste moment 
scheen de zon toen de leerlin-
gen van de Duinroosschool, 
Nicolaasschool en de Bea-

Voor scholen is dit een goe-
de gelegenheid om eens de 
gymnastiekles te verruilen 
en in plaats daarvan met de 
hele klas de ijzers onder te 
binden. Neem dan van te vo-
ren even contact op, zodat de 
baan dan exclusief voor een 
bepaalde tijd gereserveerd 
kan worden.

trix school de eerste bomen 
van de Boomfeestdag in het 
groene hart van Zandvoort 
gingen planten. In wis-

Vrijwilligers 
De bezetting van de ijsbaan 
berust geheel op de schou-
ders van vrijwilligers. De kwa-
liteit van het ijs wordt door 
zes 'ijsmeesters', die hier-
voor een eendaagse cursus 
gevolgd hebben, in de gaten 
gehouden. De organisatie is 
echter dringend op zoek naar 

seldienst hanteerden bur-
gemeester Niek Meijer en 
wethouder Groen Andor 
Sandbergen, samen met de 
leerlingen de scheppen om 
de bomen een goede plek te 
geven. 

Het zogenaamde groene 
hart van Zandvoort krijgt na 
de omvangrijke riolering-en 
herinrichtingwerkzaamhe-
den zijn groene kleur weer 
terug. De gekozen boomtype 
is bepaald door het klimaat 
met de harde zoute zeewind, 
structuur van de kroon, bloei-
wijze, verkleuring van het 
blad of de geur van de bomen. 
In de Wilhelminaweg zijn bo-
men geplant die niet zo heel 
groot worden. In de andere 
straten zijn bomen geplant 
die wel groter kunnen wor-
den. De laatste bomen wor-
den in een andere fase door 
de aannemer gepland. 

vrijwilligers voor zowel de 
kassa als de schaatsuitleen 
en roept enthousiaste men-
sen (vanaf 16 jaar) op zich te 
melden bij Ingrid Muller (in-
grid@miescompany.nl), 06-
24530167 of via het contact-
formulier op de website. Het 
gaat om een tijdsperiode van 
maximaal vier uur. Zonder uw 
hulp wordt het moeilijker een 
volledige bezetting te garan-
deren, dus meld u massaal 
aan! Aangezien de huur van 
deze ijsbaan flink in de papie-
ren loopt, zijn ook sponsors 
van harte welkom. Gert van 
Kuik (06-13281586) neemt uw 
bijdrage graag in ontvangst.

Winterwonderland
De maand december staat 
niet alleen door de ijsbaan in 
het teken van 'winterwonder-
land'. Naast extra koopavon-
den en de lotenactie worden 
meerdere activiteiten met dit 
thema georganiseerd, zoals 
onder andere een sprookjes-
wandeling, het optreden van 
koren en een etalagewed-
strijd. Meer informatie hier-
over volgt binnenkort.

Wethouder Andor Sandbergen plant een boom

IJsbaan in een stadscentrum

Sinterklaas zal rond 12.00 uur 
met de Zandvoortse KNRM-
reddingsboot Annie Poulisse 
vlak voor de Rotonde aan wal 
worden gezet. Daar zal hij 
welkom worden geheten al-
vorens hij te paard vanaf de 
Rotonde via de Kerkstraat 
naar het Raadhuisplein, be-
geleid door de Pietenband, 
zal rijden. Op het bordes van 
het raadhuis zal dan burge-
meester Niek Meijer hem 
met open armen ontvangen 

Het verkeer wordt Zand voort-
uit over de Hogeweg omge-
leid. De omleiding loopt over 
de Cort van der Lindenstraat, 
Frans Zwaan straat, dr. Gerk e-
straat naar de Zand voortse-
laan of dat vanuit het centrum 
Zand voort uit ‘boven over’ 
naar de boulevard Barnaart 

en officieel welkom heten in 
onze gemeente. Vervolgens 
zal de Sint via een korte 
toer door het centrum van 
Zandvoort rijden alvorens 
naar de Korver Sporthal te 
gaan waar vanaf 14.15 tot 
circa 16.30 uur het grootse 
Sinterklaas Spektakel zal los-
barsten. Als er nog kaarten 
beschikbaar zijn, bij Bruna 
Balkenende of snackbar De 
Oude Halt, dan moet u snel 
zijn want vol is vol.

of via de Van Lennep weg, 
Sophia straat, Kost ver loren-
straat, dr. Gerkestraat naar 
de Zandvoortselaan. Ondanks 
dat deze omleidingen nogal 
omslachtig zijn, heeft de ge-
meente er toch voor gekozen 
omwille van mogelijk groot 
verkeersaanbod.

Sinterklaas komt zondag 
naar Zandvoort

Hogeweg afgesloten bij 
aansluiting Grote Krocht

Nog een paar nachtjes slapen en de Goede Sint zal ook in 
Zandvoort weer voet aan wal zetten. Voor de kleinste Zand-
voortertjes uiteraard het hoogtepunt van de winterperiode. 
In zijn gevolg neemt de Sint maar liefst 50 Zwarte Pieten 
mee om hem te ondersteunen.

Op donderdag 11 november wordt gestart met de tweede 
fase van de rioleringswerkzaamheden aan de Hogeweg/ont-
sluiting parkeergarage Louis Davids Carré. De werkzaamhe-
den gaan ongeveer 8 weken duren afhankelijk van de weers-
omstandigheden. Gedurende de afsluiting zal het verkeer 
via omleidingen Zandvoort in en uit worden geleid.
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MOTORRIJSCHOOL GOEDE

www.goede-rijschool.nl

• In Zandvoort opstappen.

• Spoedopleidingen.

• Ook bromfietsexamens.

023 5714420
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365 dagen per jaar geopend !

ZONDAG 14 NOVEMBER 

SINTERKLAASINTOCHT 
12.00 uur

ALLÉÉN DAAROM AL IS DIE HAVEN 
EEN GOED IDEE GEWEEST !

Strandpaviljoen 9, tel. 023-5718888
www.dehavenvanzandvoort.nl

Dierenartsenpraktijk

Mevr. A.C. Dekker - Lukkassen

Spreekuur: ma. t/m vr. 13.00 - 14.00 uur
 ma.- wo.- vr. avond 19.00 - 20.00 uur
 en volgens afspraak

Lijsterstraat 7  -  2042 CH Zandvoort  -  Tel. (023) 571 58 47

Uitvaartverzekering
Snel en eenvoudig te regelen

DORSMAN.NL OF 023-5714534

‘Sporten is gezond!’

www.sportinzandvoort.nl

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:

Voor structurele bezorgklachten: ZVO-verspreiders, tel. 06-1139 1478 of www.zvo-verspreiders.nl

• Centrale balie Gemeente Zandvoort
• Bruna Balkenende (Grote Krocht)
• Greeven Makelaardij (Oranje buitenhuisje)
• Pluspunt Noord (Flemingstraat)
• Shell Duinzicht (pompstation Dr. Gerkestraat)

BY CHRIS KUIN

Vrijdag 19 november

Live muziek tijdens diner 
met 

Grooving Dutch 
Reserveren is aan te raden

Ook voor feesten en partijen
Dinsdag gesloten

Zeestraat 36,  2042 LC  Zandvoort
023-5736680

www.restauranthugoos.nl

Grand Café 
Restaurant

Aankondiging
Voor alle ventjes en grietjes:

20 november komt de Sint met zijn Pietjes

Hij komt van overzee en neemt voor alle 
kindertjes uit Zandvoort een kadootje mee.

Zaterdag 20 november
Aanvang 15.00 uur

Sinterklaas en zijn Pieten
in Grand café XL

Grand Café Hotel Restaurant XL
Kerkplein 8, tel. 5712252 | 06-53344660

www.xl-zandvoort.nl
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De herfst brengt veel schoonheid in de natuur. De keerzijde is een 
enorme hoeveelheid bladafval die dak- en straatgoten verstopt 
en de wegen glad maakt. De gemeente zet in deze periode veeg-
wagens in en bladblazers om tonnen blad op te ruimen. Gelukkig 
helpen steeds meer bewoners een handje door zelf bladafval op 
te ruimen rondom hun woning. Dit afval kan gewoon in de groen-
emmer, en als deze vol is, mag dat ook in de grijze bak. Het is niet 
wenselijk om bladafval aan te bieden in plastic zakken, omdat dit 
problemen geeft bij de verwerking.
Meer informatie? Bel de meldlijn van de gemeente: 023-5740100.

HERFSTBLADEREN en ZANDVOORT SCHOON!?

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)

danks het slechte weer en de 
moeilijk bereikbare Agatha 
kerk toch nog een geweldig 
resultaat van 2 ton kleding 
opgeleverd. De organisatie 
van deze actie wil via deze 
weg iedereen weer hartelijk 
bedanken voor het brengen 
van de kleding.

Klaproos actie
Ook the Royal Canadian 
Legion (RCL) wil iedereen 
bedanken die de ‘Poppy 
Campaign’ 2010 ondersteun-
de en veel interesse toonde 
in de herdenkingsactivitei-
ten. De actie wordt ieder 
jaar twee weken voor 11 no-
vember gehouden. Op deze 
dag wordt om 11 uur in vele 
landen alle geallieerde mili-
tairen herdacht die hun leven 
voor onze vrijheid gaven. Tot 
die dag wordt de ‘poppy’ (een 
klaproos) gedragen. Al uw bij-
dragen worden gedeponeerd 
in de ‘RCL Poppy Funds’ in 
Ottawa, Canada en gebruikt 
voor de ondersteuning van 
veteranen in nood.

Taarten van Abel
Kringloopwinkel Het Pakhuis 
aan de Noorderduinweg in 
Zandvoort speelt 14 novem-
ber in de nieuwste aflevering 
van het bekende kinderte-
levisieprogramma Taarten 
van Abel een belangrijke 
rol. In de uitzending bakt de 
Zandvoortse Tim Besselink 
als verrassing een taart voor 
zijn vader. Tim is door een 
ziekte aangewezen op een 
Segway als vervoermiddel. 
Vader Bob probeert zijn zoon 
zoveel mogelijk bij te staan. 
Als hobby gaf Tim het snuf-
felen op tussen de technische 
apparatuur in de kringloop-
winkel Het Pakhuis. Vandaar 
dat er in de winkel op het 
Corodex complex is gefilmd. 
Taarten van Abel is een be-
kroond programma van de 
VPRO. De uitzending is ko-
mende zondag om 19.00 uur 
op Nederland 3.

Afscheid radiotijgers

Vorige week zaterdag heb-
ben twee ‘radiotijgers’ 
afscheid genomen van 
het ZFM actualiteitenpro-
gramma Goede morgen 
Zandvoort. Nel Sand bergen-
Kerkman en Tom Hendriks 
hangen hun ‘microfoons’ 
aan de wilgen. Nel heeft 
vele jaren hoofdzakelijk de 
redactie van het populaire 
zaterdagochtendprogram-
ma verzorgd en Tom deed 
vaak met andere collega’s 
het interviewwerk voor dit 
programma. Hendriks blijft 
nog wel het radioprogram-
ma ZFM Jazz op de zondag-
morgen medepresenteren.

Beste garnalenpellers
Ansje Davids, de win-
nares van het Garnalen-
pelkampioenschap, dat 
vorige week in deze krant 
stond, wilde graag iedereen 
bedanken voor de leuke re-
acties en stuurde ons daar-
om het volgende briefje: 
“Lieve garnalenpelvrien-
den, langs deze weg wil ik 
iedereen nog even bedan-
ken voor de leuke avond. 
Wie had dat gedacht, Ansje 
Davids de eerste prijs… nou 
ik zeker niet hoor! Maar ik 
ben er trots op, en vind het 
jammer dat mijn Jopie het 
niet meer mee kon maken. 
De mooie prijzen krijgen 
een super plekje in mijn 
huis zodat iedereen die bij 
mij komt ze kan zien. En 
volgend jaar ben ik weer 
van de partij hoor, al wordt 
het dan wel heel moeilijk 
met voorwedstrijden en 
zo. Maar ik zal mijn beker 
gaan verdedigen! Tot pel-
lens, Ansje Davids.”

Extra avond
De gratis kaarten voor de 
Genootschapsavond op 19 
november waren binnen 2 
dagen op. Daarom heeft het 
GOZ bestuur besloten om 
een extra avond in te las-
sen en wel op zaterdag 20 
november in De Krocht. U 
kunt de kaarten afhalen op 
zaterdag 13 november in het 
Zandvoorts Museum tussen 
13.00 en 17.00 uur. Bent u 
niet in staat het toegangs-
bewijs af te halen, dan kunt 
u deze reserveren bij Ankie 
Joustra, tel. 5715155. Er wor-
den maximaal twee kaarten 
per lid uitgereikt en de kaar-
ten zijn zolang de voorraad 
strekt.

Rivier

Al enkele weken wordt er 
hard gewerkt aan de ri-
oolaansluiting hoek Haar-
lem merstraat/Koningin-
ne weg/Hoge weg. De klus 
schiet al aardig op. Echter 
stroomde op vrijdagavond 
5 november spontaan een 
vieze modderige rioolrivier 
door de Haarlemmerstraat. 
Waarschijnlijk is de oorzaak 
een uitgevallen pomp die 
het rioolwater naar een an-
dere pijp transporteert. De 
gewaarschuwde aannemer 
en de gemeente waren snel 
ter plaatste om de rivier 
een halt toe te roepen. Wat 
overbleef was een stinkende 
bende. De volgende dag wa-
ren de medewerkers van de 
gemeentelijke reinigings-
dienst al vroeg uit de veren 
om de straat weer schoon 
te spuiten!

Goed resultaat
De kledingactie voor 
Mensen in Nood heeft on-

Gedeputeerde neemt petitie in ontvangst

De eerste buurt-AED is een feit

Gedeputeerde Jaap Bond, van Economische Zaken en Toe-
risme, heeft dinsdagmiddag een door ruim 4100 Zandvoor-
ters ondertekende petitie in ontvangst genomen. Hij deed 
dat voor zijn college Gedeputeerde Bart Heller (onder ande-
re met Milieu en Natuur in portefeuille), die ziek op bed ligt.

Medi-Rent en een groep Zandvoortse inwoners hebben 
de handen ineen geslagen om Zandvoort zoveel mogelijk 
‘heartsave’ te maken. Het initiatief om deze buurt-AED aan 
te schaffen is genomen door 2 bewoners van de Kostverlo-
renstraat en is ontstaan tijdens een verjaardag.

De initiatiefnemers van de 
petitie, Cor Draijer en Leo 
Miezenbeek en met hen 

Na deze verjaardag is er 
een verzoek en een infor-
matie brief opgesteld voor 
de buurtbewoners van de 
Kostverlorenstraat, een 
groot gedeelte van de Max 
Euwestraat en een gedeelte 
van de Emmaweg. Het en-
thousiasme onder de buurt-
genoten was zo groot en 
overweldigend dat besloten 
werd om de buurt-AED met 
circa 28 huishoudens ge-
zamenlijk aan te schaffen. 
Deze Automatische Externe 

veel Zandvoorters die hand 
en spandiensten hebben 
verleend, hadden een dik 

Defibrillators (AED) wordt op 
een voor hen bereikbare plaats 
opgehangen en de instructie 
daarvan wordt iedereen aan-
geleerd door Medi-Rent, het 
bedrijf dat de AED aanleverde.

In 2008 is Medi-Rent gestart 
met het project ‘heartsave 
Zandvoort’. Het streven is om 
in Zandvoort zo veel automa-
tische externe defibrillatoren 
aanwezig te hebben dat in ge-
val van acute nood er binnen 
vier minuten zo een apparaat 

pak zienswijzen, want dat 
zijn het officieel, met zich 
meegenomen en aan Bond 
overhandigd. De gedepu-
teerde zei dat ook zijn por-
tefeuilles van Economische 
Zaken en Toerisme veel 
raakvlakken hebben met 
Circuit Park Zandvoort. Hij 
benadrukte dat er door 
veel samenwerking een 
mooie, nieuwe vergunning 
voor het duinencircuit uit 
kan komen. Ook zei hij dat 
Gedeputeerde Staten van 
Noord-Holland voor een 
zo ruim mogelijke vergun-
ning zal zorgen. Hij beloofde 
Draijer en Miezenbeek de 
zienswijzen aan zijn colle-
ga Heller te overhandigen 
zodra hij zich weer beter 
meldt.

beschikbaar is. Hierdoor kan 
onze badplaats zich dan met 
recht ‘heartsave’ noemen.

Door de aanwezigheid van 
deze AED kan de overlevings-
kans van een slachtoffer met 
een hartstilstand aanzienlijk 
toenemen. Met het handza-
me apparaat krijgt een hulp-
verlener vaak genoeg een 
hart weer aan de praat. Veel 
bedrijven hebben ze geïn-
stalleerd, maar bedrijven zijn 
niet altijd 24 uur per dag ge-
opend. Hierdoor zijn de AED’s 
niet altijd bereikbaar in geval 
van een calamiteit. Volgende 
week vrijdag, 19 november om 
11.00 uur, wordt de AED in de 
Kostverlorenstraat overhan-
digd aan de initiatiefnemers.

Gedeputeerde Bond neemt de zienswijzen in ontvangst
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1e Nationale 
50+ dag 

in Zandvoort aan Zee

Patrick Berg tijdens zijn workshop haring snijden

Lang niet kunnen zien: het panorama vanaf  

het Palace Hotel

Ambachtelijk chocolade verwerken bij Willemsen

Klaas Koper nog eenmaal in zijn vertrouwde kostuum

Mini-50plus markt op het Raadhuisplein

Gids Bob Gansner geeft uitleg tijdens  
de ‘sloppieswandeling’

Het treintje reed de hele dag bezoekers rond

Schilderworkshop van Marianne Rebel

De Segway werd veelvuldig getest bij  
Behind the Beach Bike Rental

Leden van De Wurf schilden de aardappels bij Het Plein
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evenementen agenda
14 Classic Concerts - Requiem van Mozart. 

Agatha kerk, aanvang 15.00 uur 

14 Intocht Sinterklaas - 12.00 uur strand 
(thv de rotonde)

14 A’damse middag - In het Wapen van Zandvoort, 
aanvang 15.00 uur

17 ANBO middag - ‘Nieuwe leden middag’. Ook alle leden 
zijn welkom. Gemeenschapshuis, vanaf 14.30 uur 

18 Beaujolais Primeur - Diverse horecagelegeheden 
presenteren deze nieuwe jonge Franse wijn

20 ‘Oud Zandvoort’ - Filmvertoning van Genootschap 
Oud Zandvoort, aangeboden aan ANBO Zandvoort.  
De Krocht, aanvang 14.30 uur

25 Walking Dinner - Avondje dineren en naar de 
filmpremière van ‘De Eetclub’ in Circus Zandvoort 

27 Genealogie inloopochtend - Familiestamboom uit-
zoeken in het Zandvoorts Museum, 10.00 – 13.00 uur

28 Feestmarkt - Centrum Zandvoort 

november

VVV Zandvoort: 7 dagen per week geopend!

Koninklijke Onderscheiding 
voor Rob 'Mr. ZFM' Harms

Dagbestedingcentrum
‘De Boog’ is succesvol

Groots jazzevenement 
van Jazz in Zandvoort

Afgelopen zaterdag heeft een van de grondleggers van het 
lokale radiostation ZFM Zandvoort, Rob Harms, uit handen 
van burgemeester Niek Meijer een Koninklijke Onderschei-
ding (KO) mogen ontvangen. Hij was naar hotel Hoogland 
gelokt tijdens de uitzending van Goedemorgen Zandvoort, 
het wekelijkse actualiteitenprogramma van ZFM.

De actieve begeleiders en begeleidsters van de laatste 
nieuwbouw op het Nieuw Unicum terrein zijn razend en-
thousiast over het reilen en zeilen van ‘De Boog’. Het dag-
bestedingscentrum voor bewoners van Nieuw Unicum en 
andere gehandicapten uit de directe omgeving is sinds de 
opening in 2006 een groot succes.  

Noteer zondag 19 december alvast in de agenda. Want dan 
organiseert de stichting Jazz in Zandvoort een concert met 
als gast de beste jazz zanger van Nederlandse bodem: Ro-
nald Douglas. 

Rob Harms krijgt zijn versiersel opgespeld

Schilderen is een van de activiteiten in ‘De Boog’

Ronald Douglas komt naar Zandvoort

Bijna alle vrijwilligers van 
ZFM hadden de moeite 
genomen om naar de live-
uitzending te komen om vi-
cevoorzitter Harms, die al 20 
jaar bestuurslid is, te felicite-
ren met zijn KO. Harms werd 
namens de koningin door 
Meijer wegens zijn verdien-

Astrid Dokter met haar kunst-
zinnige ‘Atelier uniek’, Larissa 
Schemmekes en Hanneke 
Smit met hun heerlijke en 
smakelijke ‘Kookstudio’ en 
Peter van Steijn met zijn 
uitgebreide computerafde-
ling ‘Compunic’ vinden het 
werken in hun afdelingen 
uitermate plezierig.

De geweldige waardering 
van alle deelnemers voor 
hun inzet, ervaren zij als fijn 
en positief.  Alle deelnemers 
zijn zeer actief en betrokken 
bij alle geboden mogelijkhe-
den om hun favoriete hobby 
uit te oefenen. Schilderen, 

Maar daar blijft het niet bij 
want daarna is er een koud 
en warm buffet en vervolgens 
treedt de Haarlemse Big band 
Gabanza op. De dansvloer 
wordt opgewreven! Het is 
aan te raden om voor 5 de-
cember te reserveren via Hans 

sten voor met name ZFM, 
en dus voor het algemeen 
belang van Zandvoort, tot 
Lid van de Orde van Oranje-
Nassau benoemd. 

Namens de Zandvoortse 
Courant van harte gefelici-
teerd!

een pizza bakken of via de 
computer leuke nieuws-
feiten ontdekken wordt 
professioneel begeleid, re-
keninghoudend met de han-
dicap. Een ongecompliceerde 
aanpak die vooral de actieve 
deelnemers zeer aanspreekt. 
Steeds meer gehandicapten 
uit Nieuw Unicum en de om-
geving waarderen het ver-
blijf in de ‘De Boog’ als een 
duidelijke ontspanning.  Als 
het aan de begeleiders zou 
liggen, willen zij eigenlijk wel 
alle bewoners en alle gehan-
dicapten uit de omgeving als 
hun vaste bezoekers leren 
kennen. Waarom ook niet!  

Reijmers, tel. 06-53578496. De 
kosten voor dit zondagse jaz-
zevenement (van 14.30 tot 
22.30 uur) zijn € 45 incl. buf-
fet. Meer informatie volgt nog 
via de Zandvoortse Courant of 
ga naar de website www.jaz-
zinzandvoort.nl.

Karim en Mo
www.autobedrijfkarimo.nl

Curiestraat 10, 2041 CD Zandvoort T. 023-5733792
F. 023-5733793 E. autobedrijfkarimo@planet.nl

Onderhoud en reparatie alle merken
Occasions in - en verkoop

APK

Petra Geusebroek
Financiële Diensten

Lifestyle Planningen, Hypotheken,
Herfinanciering, Kredieten,

Pensioen en (echt)Scheidingen.

Voordeel dat ik niet gebonden 
ben aan kantooruren en locatie.
Maak vrijblijvend een afspraak.

Kijk voor meer informatie op 
www.sevenforlife.nl of bel voor een 
afspraak 06-19312574 / 023-5715963

Laat uw hypotheek eens goed 
doorlichten, dit kan u honder-
den euro’s per jaar opleveren. 
Ook de premie van uw levens-
verzekering kan wellicht lager.  
Maak een afspraak met mij

Meer dan Hypotheek Advies

Info@sevenforlife.nl

Marco Termes vindt
uitgever voor zijn roman

De Zandvoortse auteur Marco Termes gaat zijn nieuwste ro-
man uitbrengen bij uitgeverij De Geus. De gerenommeerde 
uitgeverij brengt onder meer de boeken uit van de schrijvers 
Kader Abdollah, Kristien Hemmerechts, Henning Mankell en 
thrillerschrijver Charles den Tex.

In de eerste vier maanden van 
dit jaar werkte Termes aan 
zijn derde roman ‘Mens’. Het 
manuscript belandde bij een 
literair agent en die vond het 
verhaal zo goed dat hij onmid-
dellijk contact opnam met De 
Geus. De uitgever was enthou-
siast en daarna werden de af-
spraken snel bezegeld. Termes 

is blij. “Het is fantastisch dat je 
bij zo een uitgeverij een boek 
mag uitbrengen. Uiteindelijk 
is het de bedoeling om meer 
verhalen bij deze uitgeverij uit 
te gaan brengen”, zei hij. Zijn 
nieuwe roman zal komende 
zomer in het verschijnings-
programma van de uitgever 
worden opgenomen.



8

30 authentieke huisgemaakte

Tapas
Tot en met 5 december

RESTAURANT ZUYDT
lunch / diner

ASIAN SPECIALS
NOVEMBER MENU  € 25,-

WANTAN SOUP


SECHUAN PORC
Gemarineerd mager varkensvlees uit de oven 

met baby paksoy en witte rijst
Of

NASI KUNING COMPLIT
Een samenstelling van gele rijst, rendang,sayor lodeh,

ajam bali, sambal goreng  tahoe en tempeh


SEREH CRèME BRûLÉE
Met een bolletje mango ijs

Restaurant ZUYDT 
Boulevard Paulus Loot 19 • 2042 AD Zandvoort
Tel. 023-5739050 • www.restaurantzuydt.nl
Ook afhalen is mogelijk - Dinsdag gesloten

Wekelijks veel interessante aanbiedingen met uw ZandvoortPas
Vraag nu uw Zandvoortpas 2011 aan! Kijk snel op pagina 12 en 13

Elke maandag tot en met vrijdag
een keuze uit 5 gerechten
voor maar € 10,- per gerecht.

1  Giros
2  Kipfilet
3  Souzouki
4  Mousaka
5  Souvlaki
Deze gerechten worden geserveerd 
met frites, rijst, salade en tzatziki. 
U kunt natuurlijk ook van de 
gewone menukaart bestellen.

www.filo
xenia.info

Beide Kerstdagen geopend.
Walter serveert zowel op eerste als op tweede Kerstdag een  
voortreffelijk vijfgangen menu met bijpassend wijnarrangement.
Vriendelijk  geprijsd, zoals u van Walter gewend bent:

Burgemeester Engelbertsstraat 72, Zandvoort. Alle dagen geopend 
behalve dinsdag. Reserveren? Bel vanaf 16.00 uur: 023-5733433

€ 65,00 voor het menu, € 29,00 voor de wijn en € 15,00 als u de BOB bent.

VOLGENDE BARBATTLES:

25 NOV FAME
  2 DEC LAUREL & HARDY
  9 DEC FAME
DWEIL PAUZE
20 JAN KLIKSPAAN
27 JAN LAUREL & HARDY

  3 FEB LAUREL & HARDY
10 FEB FAME
17 FEB KLIKSPAAN
24 FEB LAUREL & HARDY
  3 MAART FAME
10 MAART KLIKSPAAN

BARBATTLE
ZANDVOORT 2011

BANANENBAR

KLIKSPAAN

DONDERDAG 18 NOVEMBER
 

BANANENBAR
ZANDVOORT

 
WIE? : ENGEL,PIET, NANNE, JAN, PETER & RUUD
WAT? : BARBATTLE MET VERRASSING IN ECHTE MELKCHOCOLA
WAAR? : CAFE DE KLIKSPAAN
WAAROM? : BANANEN ZIJN KROM 

IN DE 

KLIKSPAAN
GRATIS ENTREE
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Zwaar ongeluk gezinsleden raadslid

Kustbatterij Langerak 1943–1945

Collages des College

Unieke tulp ’Nieuw Unicum’ gedoopt

Op vrijdag 5 november werd in het raadhuis het boek over 
bunkers in de Kennemerduinen aangeboden. De auteurs, 
vader en zoon Harff, overhandigden burgemeester Niek 
Meijer het eerste exemplaar alsmede Cees Neisingh, ge-
neraal majoor b.d. en oud-bevelhebber van de Koninklijke 
Marechaussee die het voorwoord schreef in het boek.

Om de vier maanden wordt de kamer waar het Zand-
voorts college vergadert, omgetoverd in een minigalerie. 
Dit kwartaal is de keuze van de vereniging van Beeldende 
Kunstenaars Zandvoort, zoals altijd, een geslaagde combi-
natie. Het eind van de presentaties is nog lang niet in zicht 
vanwege de enthousiaste aanwas van nieuwe BKZand-
voortleden. Ook zij krijgen de kans om hun werk te expo-
seren in het raadhuis.

Ter ere van het 40 jarige jubileum van Nieuw Unicum, werd 
maandag 8 november een bijzondere handeling verricht. 
In het bijzijn van bloembollenkweker Jan van Bentem, Pe-
ter Kühn Raad van Bestuur en cliënt Peter de Jager, werd 
een tulp gedoopt. 

Zaterdagavond 30 oktober 2010 om 19.00 uur raakten 
Roald de Vries (13), zoon van D66-fractieleider Robbert 
de Vries, en zijn moeder Mette betrokken bij een ernstig 
auto-ongeluk in de buurt van Venlo (L). Een tegenligger 
reed plotseling op de verkeerde weghelft met een fron-
tale botsing, met beide 80 k/u, als gevolg. Er bleken bij de 
tegenpartij drank en drugs in het spel te zijn. Roald werd 
met zware verwondingen overbracht naar een ziekenhuis 
in Venlo en Mette naar het AMC in Nijmegen.

Het eerste exemplaar was voor burgemeester Niek Meijer

De kunstenaars in de bestuurderskamer

De nieuwe tulpenbollen worden gedoopt

door Nel Kerkman

Het eerst gedeelte van het 
boek vertelt over de kust-
verdediging begin 19e eeuw 
tijdens de Franse overheer-
sing die een legerkamp in de 
Kennemerduinen oprichtte 
om een eventuele aanval op de 
kust af te slaan. Gedurende de 
Eerste Wereldoorlog werden 
er schuilplaatsen aan de kust 
gebouwd voor de Nederlandse 
troepen. Voorafgaand aan de 
Tweede Wereldoorlog werden 
de schuilplaatsen tijdens de 
mobilisatie weer in gebruik 
genomen. Op 10 mei 1940 
werd Nederland bezet en 
vanaf 1942 bouwde het Duitse 
leger een verdedigingslinie, de 

tekst en foto Nel Kerkman

Ditmaal zijn de twee Zand-
voortse leden van BK Zand-
voort, Jan van den Bos en 
Linda Botteman, uitverkoren 
om hun werk te presente-
ren aan burgemeester Niek 
Meijer en straks aan zijn vele 

tekst en foto Nel Kerkman

De nieuwe tulp ‘Nieuw 
Unicum’ werd op De Brinck 
in Nieuw Unicum onder het 
toeziende oog van Peter de 
Jager officieel met cham-
pagne gedoopt. Als ‘de langst 

Hij heeft een gebroken voet, 
gebroken sleutelbeen, ge-
broken pols, een gebroken 
ruggenwervel en een flinke 
hersenschudding. Hij zit nu 
‘gegoten’ in een gipskorset. 
Inmiddels is hij overgebracht 

Atlantikwall. Een van de verde-
digingslinies was Langerak ge-
legen in de Kennemerduinen 
en vernoemd naar een duin. 
Kustbatterij Langerak werd 
als laatste aangelegd en werd 
daardoor een uiterst moderne 
batterij die tot doel had de 
haven van IJmuiden te ver-
dedigen tegen de geallieerde 
schepen. 

Erfgoed van de oorlog
In het boek staat uitgebreid 
beschreven hoe de kustbatte-
rij militair-technisch werd op-
zet en welke middelen er wer-
den aangewend. Daarnaast 
krijgt men door middel van 
de vele foto’s en kaarten een 
goede indruk over de kustbat-

gasten die de collegeverga-
derkamer komen bezoeken. 
Bij binnenkomst valt direct 
een kleurig schilderij met 
flamingo’s op. Het verraadt 
meteen de inspiratiebron van 
Botteman. Haar figuratieve 
acrylschilderijen tonen haar 
liefde voor de zee, koraalrif-

wonende cliënt van de woon-
vorm’ was De Jager uitgeno-
digd om aanwezig te zijn. Een 
hele eer voor de man die op 18 
jarige leeftijd meeverhuisde 
van de woonvorm destijds ge-
huisvest in Heemstede naar 
de unieke woonvorm Nieuw 

naar Stompetoren en gaat 
het naar omstandigheden 
goed met hem. De verwach-
ting is dat hij volledig zal 
herstellen.

Met Mette gaat het een stuk 

terij Langerak en hoe het er in 
die donkere jaren er uit heeft 
gezien. Na de oorlog werden 
de duinen van hun mijnenvel-
den ontdaan en de kanonnen 
van de batterij weggehaald 
om vanaf 1951 onderdak te 
bieden aan vakantiegangers. 
Tot en met 1988 maakten 
veel gezinnen gebruik van 
dit unieke vakantiedorp ‘het 
Schuitegat’. Nadat er geen 
mensen meer kwamen, ge-
bruikte de vleermuizen de nog 
bestaande bunkers als over-
winteringplaats. Het laatste 
onderdeel van het boek gaat 
over het project ‘Noordwest 
Natuurkern‘ om de natuur-
waarde van het gebied verder 
te verhogen. In de toekomst 
zullen een vijftal sleuven in 
de zeewering tussen paal 59 
en paal 60 net ten zuiden van 
de voormalige kustbatterij ge-
graven worden. Wel zal men 
waakzaam zijn dat de meest 
noordelijk sleuf in de loop 
van de tijd  zich niet naar de 
zeldzame bunker (type M153c) 
verplaatst. 

Kustbatterij Langerak 1943-
1945 bevat 136 pagia’s met 
ruim 100 foto’s. Behalve deze 
foto’s zijn er veel illustraties 
van bunkerplattegronden en 
kaarten. De prijs van het boek 
is € 18,50 en is te verkrijgen 
bij Bruna Balkenende aan de 
Grote Krocht.

fen en tropische eilanden. 
De kleurkeuze is uitbundig 
en maakt je vrolijk en zoals 
ze zelf zegt: “Ik wil de men-
sen bewust maken van de 
natuurlijke schoonheid en 
ze inspireren om de natuur 
levend en schoon te houden.”

De eenvoud van de beel-
dende objecten van Van de 
Bos versterken de kunst van 
Botteman. Zijn kunst bestaat 
hoofdzakelijk uit metaal met 
dit keer een combinatie met 
hout. Een van zijn objecten, 
dat middenop de vergader-
tafel staat, nodigt uit voor 
een dialoog, mede omdat 
onderdelen van het object 
onderling verwisselbaar 
zijn. Nogmaals, een goede 
combinatie van de duo ten-
toonstelling die beslist een 
ereplaatsje verdient in de 
minigalerie van het college. 
De kunstobjecten van Jan 
v.d. Bos zijn niet alleen in 
het raadhuis te bewonderen 
maar ook op de bovenste ver-
dieping van atelier Akwaaba 
aan het Schelpenplein. 

Unicum in de duinen van 
Zandvoort. 

De ‘Nieuw Unicum’ tulp is 
door kwekerij Van Bentem te 
Noordwijkerhout aangebo-
den aan Stichting Vrienden 
van Nieuw Unicum. Tijdens de 
open dag op zaterdag 13 no-
vember van 10-16.00 uur wor-
den de bollen verkocht voor 
€ 2,50 per zakje (à 10 stuks) 
en 5 zakjes voor € 10. De tulp 
is 25 cm hoog en daardoor 
geschikt als pottulp of voor-
aan in de border. Na de open 
dag zijn de bloembollen te 
koop bij de leuke kadowinkel 
‘Het Winkeltje’ in Zandvoort 
Noord, recht tegenover de 
Vomar. De opbrengst van de 
verkoop gaat geheel naar de 
stichting, die als doel heeft 
om concrete en kleinschalige 
hulp aan cliënten te bieden 
waarvoor geen aanspraak kan 
worden gemaakt op reguliere 
financiële regelingen. 

minder goed. Zij ligt nu in 
het VUMC in Amsterdam. Zij 
kan echter nog geen bezoek 
ontvangen. Haar rechter bo-
venbeen en knie zijn verbrij-
zeld. Haar linker bovenbeen 
is gebroken evenals haar 
hand, arm, diverse ribben 
en zij heeft een trauma aan 
het borstbeen. Zij is zater-
dagnacht na het ongeluk 
uitvoerig geopereerd aan 
haar benen en afgelopen 
woensdag werd zij opnieuw 
geopereerd. De verwach-
tingen van herstel zijn niet 
positief te noemen en er zal 
sprake zijn van een langdurig 
en onzeker proces.
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ZANDKORRELS

ZANDKORRELS INVULBON
Met ZandvoortPas korting op een zandkorrel

Particuliere zandkorrel €7,50
Met ZandvoortPas €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 zandkorrel €12,50 (excl.BTW)
Met ZandvoortPas €10,-
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, Kleine Krocht 2
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 verkeerde of onjuiste inhoud 
van Zandkorrels. Zet- en typefouten voorbehouden. 

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 

www.arnoldnijkamp.nl 
.........................................................

Autobedrijf Trade Ard. 
Lid BOVAG en NAP. 

Max Planckstraat 44, 
tel. 5730519 / 
06-53498304 

www.trade-ard.nl
.........................................................

Uw auto kopen 
of verkopen 

door een professional !!! 
Kijk voor meer informatie 

en ons aanbod op 
www.autoverkoper.nu 
of bel Patrick van Kessel 

06-55383624
.........................................................

L. Paap medische 
hulp middelen. 
Bestel nu uw  

GROOTLETTER AGENDA 2011. 
Dag-, jaar- en  

scheurkalenders in  
verschillende formaten.
Telefoon: 06-51815360.

Inloopspreekuur: 
maandag 9.00- 12.30 

Flemingsstraat 
55 (Pluspunt)

.........................................................
Kabel-internet/adsl 

installa  teur helpt bij alle 
PC-PRO BLEMEN. 
Advies en aanleg 

(draadloos) netwerk. 
Ook avonden/weekend.

 Rep-it, to taal service
 voor computergebruikers. 

023-5719666 
of 06-44696001. 

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

Pedicure Beata Visser 
Ge specialiseerd in de 

diabetische en reumatische 
voet- en nagelcorrectie 

en schimmel diagnostiek. 
Tel. 06-52461796 / 

023-5715921. 
Bilderdijkstraat 22, Zandvoort. 
Diabetische en reumatische 

voet worden vergoed 
door zorgverzekeringen.

Nagelstyliste worden?? 
De opleiding tot nagel-

styliste begint met de gratis 
introductie avond bij A.B. 
Nails in Haarlem. Schrijf 
je in via www.abnails.nl 

of bel 023-5245005.
.........................................................

Professioneel haar 
knippen/ snijden/ föhnen

voor € 10. 
Bel voor een afspraak: 

06-23678188
.........................................................

Te huur voor studenten: 
kamers in centrum. 
Vanaf € 350 p.mnd. 
incl. G/W/L en TV. 
Tel. 06-53344660

.........................................................
Te Koop: Kindermann 

diaprojektor met tafel n 
scherm: € 10; Grundig KTV

Beeldbuis 42 x 32: € 15; 
Loewe Breedbeeld tv 

68 x 40: € 15; 
mooie Spiegel afm. 

113 x 91: € 10. Tel. 5731242
.........................................................

Lieve kat vermist!
Onze lieve kat Sem is ver-

mist. Sem is een donkerrode 
huiskat, ikkig, witte voetjes 

en een wit befje. Als u 
hem vind, bel  alstublieft 

06-51427977 
Alvast dank!!!

.........................................................
De Here Jezus is een 

vesting in tijden van nood,
Hij kent wie bij hem 
schuilen (nahum 1:7)

.........................................................
Garage te huur 

Van Galenstraat € 115,- 
p.m. Tel. 06-53246274

.........................................................
Voor een goede 

voetbehandeling naar 
Pedicure Carla. Pro-voet lid. 
Meer dan 10 jaar ervaring. 

06-46098919, 
www.massagebijrosa.nl

.........................................................
Wie mist zijn/haar 

zwarte kat? 
Maandag 1-11 

op Van Lennepweg onder 
auto geraakt. 

Via Dierenambulance 
nu in Asiel Zandvoort. 

Baasje kan zich daar melden.

VAN AACKEN 
GLASZETTERSBEDRIJF 
levering en plaatsing alle glassoorten.

NU OOK:
vernieuwen kozijnen & schilderwerk.

vrijblijvende offerte!
023-5720480 / 06-41374921
e-mail: aacken@kpnmail.nl

Grote bloemen of kleine bloemen
of lieve bloemen…..

Specialist voor al uw bloemwerken.

Bemesting gazon voor
de wintermaanden.

AZ kalk in combinatie
met gazon AZ

Van Stolbergweg 1 - Tel. 57 170 93 - Dinsdags gesloten

Bewegen in Zandvoort

www.sportinzandvoort.nl

Aanbevolen doorBezoekadres: Brugstraat 1                                                                                                             

professioneel auto’s wassen, poetsen & polijsten
krassen en nare luchtjes verwijderen

laat u verrassen door onze vrijblijvende prijsopgave
gratis haal- en breng service

www.mobiele-poets-centrale.nl	 info@mobiele-poets-centrale.nl
Tel.023-8880275 of 06-42452535 Potgieterstraat 13, Zandvoort   
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Beach Pop Singers scoren
Zaterdagavond hebben The Beach Pop Singers aan pure re-
clame gedaan. Tijdens een grandioos en zeer divers concert 
lieten zij horen behoorlijk wat in hun mars te hebben. Ook 
het gastoptreden van de Hawaïaanse groep Mai´ana Ha-
waii viel duidelijk in goede aarde bij het publiek.

Helaas was de Protestantse 
kerk niet geheel gevuld 
maar dat deerde dirigent 
Arno West er burger en zijn 
koor ogen schijnlijk niet. 
Met een mix van oudere en 
nieuwe populaire nummers 
profileerde het koor zich op 
en top. Hoogtepunt voor 
de pauze was wel de film-
medley die gespeeld werd 
door Westerburger op het 
Knipscheerorgel, Julia Mad-
zhar op de vleugel en Rob 
Spruijt op drums.

Direct na de pauze het optre-
den van de gasten. Au then-
tieke Hawaïaanse muziek 
op diverse originele instru-
menten die, helaas, elek-
tronisch werden versterkt. 
Mooie muziek met prach-
tige danseressen in vaak 
traditionele kledij. Hier na 
was het opnieuw de beurt 
aan The Beach Pop Singers 
die de avond grandioos af-
sloten met hun topnummer 
Phantom. Een kwalitatief 
hoogstaand concert!

Hawaiiaanse danseressen bij Beach Pop Singers

Een spetterende jazzmiddag in De Krocht

Walking Dinner tijdens première van De Eetclub

Lezersbon Eetclub

Veel jazzliefhebbers van binnen en buiten Zandvoort wa-
ren, ondanks de opgebroken straat, zondagmiddag naar de 
Krocht gekomen. Hun doorzettingsvermogen werd rijkelijk 
beloond met een geweldig jazzconcert gepresenteerd door 
Stichting Jazz in Zandvoort met als gasten de jazzmusici 
John Engels (drums) en Jan Menu (saxofoon). 

Op donderdag 25 november aanstaande doet Circus Zand-
voort mee aan de landelijke première van de film De Eet-
club, naar het gelijknamige boek van Saskia Noort. Rond 
deze première organiseert Circus Zandvoort een Walking 
Dinner in samenwerking met Hugoos by Chris Kuin, café 
Neuf, Chocoladehuis Willemsen en café Koper.

door Nel Kerkman

De aankleding van De Krocht 
krijgt steeds meer de allure 

van een theater. De tafels en 
stoelen staan in een halve 
cirkel rond de muzikanten 
opgesteld en dat geeft het 

gevoel of je zelf meespeelt 
met de musici. Het Trio 
Johan Clement werd dit 
keer gevormd door Johan 
Clement aan de piano, Eric 
Timmermans op de contra-
bas en in plaats van Frits 
Landesbergen nam John 
Engels vakkundig het slag-
werk voor zijn rekening. Jan 
Menu vulde met de warme 
klanken van zijn bariton 
saxofoon het gelegenheids-
kwartet aan.

Van het begin tot het eind 
waren de heren behoor-
lijk aan elkaar gewaagd. 
Met een enkel gebaartje of 
oogcontact volgde de ene 
solo de andere feilloos op. 
Iedereen kreeg de ruimte 
om zijn eigen improvisatie 
aan het nummer te geven. 
Dat kwam geweldig naar 
voren in het nummer ‘Once 

Rond 18.00 uur beginnen 
de gasten bij Hugoos in de 
Zeestraat voor een trio van 
voorgerechten. Aansluitend 
gaat men naar café Neuf 
in de Haltestraat voor 
een warm gerecht. In de 
pauze van de film verzorgt 
Chocoladehuis Willemsen 
een dessert in het Circus 
en na de film wordt er 
met tapas en kaas afge-
sloten bij café Koper aan 
het Kerkplein. De kosten 
bedragen € 35 per persoon 
exclusief drank, inclusief 
film. Als u echter de bon in 
deze Zandvoortse Courant 
meeneemt, krijgt u € 2,50 
korting. U kunt uw kaarten 
tot en met 22 november 
aanstaande bestellen bij de 
kassa van Circus Zandvoort 
tijdens openingsuren, da-
gelijks tussen 10.00 uur en 
02.00 uur of via 023-57186 
86.

De film
Karen en Michel, begin der-
tigers, verhuizen met hun 
dochtertje naar een exclu-
sieve villawijk. Al snel vindt 

I have a secret love’, niet al-
leen de maat werd opgerekt 
maar ook de melodie kreeg 
een eigen leven. Vooral in 
het laatste nummer was 
het ‘spelen en kijken waar je 
uitkomt’ tastbaar aanwezig. 
Het plezier om met elkaar 
te spelen vonkte er vanaf en 
ook het publiek gaf uiting 
aan het ritme door middel 
van voetgetik en handgeklap. 
Met tussendoor een ballade 
als rustpunt serveerden John 
en Jan een voortreffelijk mu-
zikaal Engels Menu. 

Het was weer genieten van 
en met rasartiesten en de 
middag vloog voorbij. Met 
de slotwoorden van John 
Engels: “Is het nu al afge-
lopen?” verwoordde hij 
prima de gevoelens van het 
enthousiaste publiek. Het 
smaakte naar meer.

Karen een hechte vrienden-
kring in de vrouwen van De 
Eetclub en hun echtgeno-
ten. Als de ogenschijnlijke 
zelfmoord van één van hen 
de onderlinge relaties on-
der druk zet, komt Karen 
erachter dat iedereen in 
De Eetclub geheimen heeft 
voor haar en voor elkaar. 
Karen ontdekt dat vooral 
Simon, de natuurlijke lei-
der van de vriendenclub, 
met wie ze inmiddels een 
hartstochtelijke affaire 
heeft, meer weet dan dat 
hij prijs geeft. Zelfs het po-
litieonderzoek dreigt stuk 
te lopen op de geslotenheid 
van De Eetclub. Dan besluit 
Karen zelf de waarheid 
boven tafel te krijgen. Een 
prachtige cast met onder 
andere Bracha Doesburgh, 
Mark van Eeuwen en Brigit 
Schuurman in hoofdrol-
len hebben onder leiding 
van regisseur Robert Jan 
Westdijk een schitterende 
thriller van De Eetclub ge-
maakt. een prachtige gele-
genheid dus om snel kaar-
ten te bestellen.????

Tegen inlevering van deze bon krijgt u
€ 2,50 korting op de totaalprijs van € 35,-
voor de Walking Dinner incl. bioscoopkaartje.

Kaarten zijn verkrijgbaar aan de kassa van  
Bioscoop/theater Circus Zandvoort,  
Gasthuisplein 5 Zandvoort.

Maximaal 4 personen per bon
De actie loopt van 10 t/m 22 november

Het gelegenheidskwartet speelde de pannen van het dak



Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week 

Wist u al dat wij een 
nieuwe collectie schilderijen 

binnen hebben?
www.de-bode.nl

Pashouders 5% korting

TEGOEDBON 
VOOR 1 GRATIS 

ZANDKORREL

Bestel nu de ZandvoortPas 2011

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 vanaf 1 januari 2011 tot en  
met 31 december 2011.

Uw op naam gestelde ZandvoortPas 
wordt, tezamen met een welkomstkado, 
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.

ABONDANCEBOERENKAAS 
UIT DE FRANSE ALPEN, 100 GRAM: €1,89
LEKKER ERBIJ: BOERENLANDWIJN, 

HELE LITER € 3,45

Medina Woninginrichters 

www.medina-woninginrichting.nl

023-531 78 40 
Haltestraat 56
2042 LP Zandvoort

Aanbieding voor de maand november: 
Karpetten deze maand 10% korting op alle merken.

(Vouw)gordijnen	 Tapijt
Vitrages	 Vinyl
Luxaflex	 Laminaat
Zonwering	 Parket

 Hele maand november voor Pashouders:

Huisgemaakte Erwtensoep
Normaal liter € 4,50 nu 2 liter € 7,50

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

Voor Pashouders:
10% korting op alle ritten
(behalve actieritten)
023-8885588

Uw nieuwe pas wordt 
uiterlijk 31/12/2010 toegezonden

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

ZANDVOORT PAS  

Dobey Zandvoort
Grote Krocht 28
2042 LX Zandvoort
023-5719345

 5%
korting*

Op vertoon van

*Korting geldt niet op aanbiedingen

Kerkstraat 14 • 2042 JE Zandvoort
Tel.nr.: 023-5712102

Geopend van 9.00 tot 22.00 uur

Voor Pashouders 
10% korting op

onze Petit Fondue

Officieel SIKKENS dealer
Voor ZandvoortPashouders

is er een leuke verrassing
Pakveldstraat 19 - Hoek Lippleintje

Tel.: 023-571 25 54

Voor ZandvoortPas houders 
10 % korting op de kaart
Week 45 special: Biefstuk 
stroganoff met friet, salade en  
verse groenten €12,50
Week 46 special: Zuurkool 
stamppot met sudderlapje €12,50

Open Golf Zandvoort
Duintjesveldweg 3, 2041 TZ Zandvoort
023-5736440, www.opengolfzandvoort.nl

Haltestraat 5, T 57 121 74, vrijdag koopavond

Komt u binnenkort langs 
voor een oogmeting?

Dan krijgt u de  
wand kalender 

”Great Migrations” van National 
Geographic van ons cadeau!



Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week 

Algemeen:
Autobedrijf Zandvoort - K. Onnesstraat 
Taxicentrale Fred Spronk - 023-8885588
Psychologiepraktijk Ab van der Neut - 
06-31393790

Winkeliers: 
Bruna Balkenende - Grote Krocht
Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht
Kaashuis Tromp - Grote Krocht
Slagerij Horneman - Grote Krocht
Slagerij Vreeburg - Haltestraat

Verzorging en vrije tijd: 
Foto Menno Gorter - Grote Krocht
Massage bij Rosa - www.massagebijrosa.nl
Plony’s Haarwinkel - Kosterstraat
Toerkoop Reisbureau - Grote Krocht

Mode en trends: 
Belli E Ribelli Kinderkleding - Haltestraat
Bibi for Shoes - Kerkstraat
Blitzkickers - Haltestraat 61A
Image Zandvoort - Burg. Engelbertsstraat 94b 
Sea Optiek - Haltestraat
Walk of Fame - Bakkerstraat 2A

Wonen en onderhoud:  
De Bode woonaccessoires - Kerkstraat
Koene Cleaning Service - 06-1432444
Medina woninginrichters - Haltestraat 
Rep-it - 023-5719666 / 06-44696001
Versteege’s IJzerhandel - Pakveldstraat

Horeca: 
Harocamo - Kerkstraat
Mollie & Co Restaurant - Verlengde Haltestraat
Open Golf Zandvoort - Duintjesveldweg 
Zaras, Café Restaurant - Haltestraat

Lijst van deelnemende bedrijven 
(in alfabetische volgorde) 

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

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!Met ZandvoortPas 10% korting 

op de gehele collectie.
m.u.v. afgeprijsde artikelen

Tel. 023 571 44 10Kerkstraat 1a 

for shoes

Cadeau tip: Cavello heren boxershorts
twopack € 24,95 nu voor € 20,-
Pashouders 10% korting

Nieuwe collectie out-
doorlaarzen in vrolijke 

kleuren is binnen.

Burg. Engelbertsstraat 94b-2042 KP Zandvoort
www.imagezandvoort.nl

Top 3!
3 x 100 gram vleeswaren

     Gebraden gehakt +
        Rauwe ham +
          Wijncervelaat
        € 3,25

www.slagerijvreeburg.nl
Haltestraat 54 - T. 023-5712451

Noppies Kids
maat 92 t/m 140

Nu 30% KortiNg!Belli e Ribelli 
Kindermode 

Haltestraat 45 
ZANDVOORT 
 023 57 12705

Voordat hij psycholoog werd, was 
Van der Neut adjunct-griffier van de 
gemeente Amsterdam. In die hoeda-
nigheid heeft hij maar liefst 5 burge-
meesters meegemaakt. “Ik deed al wat 
mental coaching, want dat is het in fei-
te: mensen helpen die met problemen 
zitten of zaten. Dat ging op een gege-
ven moment zijn eigen leven leiden met 
deze praktijk als gevolg”, zegt hij.

Nu krijgt Van der Neut een aantal zeer 
diverse cliënten in zijn praktijk die hij 
helpt. Dat kan gaan van rouwproces-
verwerking tot relatie gerelateerde pro-
blemen en van assertiviteitstraining tot 
depressies. Meestal behandelt hij zijn 
cliënten met cognitieve gedragsthe-
rapie, soms hypnose en dan weer met 
adviezen. Soms krijgt hij cliënten via de 
huisarts maar steeds vaker weten ze 
hem ook zo te vinden. “Vaak heeft ie-
mand een ‘schop onder de kont’ nodig 
en soms juist een omarming. Er is geen 
cliënt die dezelfde behandeling krijgt, 
en dat maakt dit vak zo mooi”, zegt de 

psycholoog die tevens lid is van het NIP 
(Nederlands Instituut van Psychologen).

Tegenwoordig is EMDR (Eye Move ment 
Desensitization Reprocessing) een veel 
toegepaste behandeling met goede 
resultaten. Deze behandeling is uit 
Amerika over komen waaien. Cliënten 
hebben er veel baat bij. Met deze me-
thode kan Van der Neut negatieve emo-
ties vervlakken en uiteindelijk opheffen 
waardoor de cliënt zich weer beter gaat 
voelen. Ook via de hypnose kan hij blok-
kades opheffen maar niet iedereen kan 
onder hypnose worden gebracht. “Als 
men sceptisch is ten aanzien van hyp-
nose is het bijna onmogelijk die persoon 

onder hypnose te brengen”, weet Van 
der Neut. Hij noemt zichzelf geen zwe-
verige psycholoog maar een realist.

ZandvoortPas
De behandelingen zijn alleen op af-
spraak en bij Van der Neut aan huis. Hij 
heeft daar een speciale behandelkamer 
voor. Voor de ZandvoortPas-houders 
heeft hij een speciale actie. Op vertoon 
van de ZandvoortPas krijgt u 15% korting 
op de eerste behandeling. Afspraken 
kunt u maken bij Ab van der Neut via te-
lefoonnummer 06-31393790 en vergeet 
u niet uw ZandvoortPas mee te nemen!

Sinds een jaar of vijf is de psychologiepraktijk van Ab van 
der Neut gevestigd aan de dr. Jac. P. Thijsseweg 16. “Eigenlijk 
is het een uit de hand gelopen hobby want ik ben pas op 
40-jarige leeftijd psychologie gaan studeren”, zegt hij.

Ab van der Neut wil helpen

Ab van der Neut
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op zaterdag 13 november 2010 

Open huis

van 10.00 - 16.00 uur
U bent van harte welkom:Zandvoortselaan 165, 2042 XK Zandvoorttel. 023 - 576 12 12

Nieuw Unicum biedt professionele ondersteuning aan

mensen met een lichamelijk beperking. Bezoek onze website:
www.nieuwunicum.nl

 Nieuw Unicum

     viert

40-jarig j
ubileum

Residence Pandora
8 RIANTE  APPARTEMENTEN  & 1 PENTHOUSE

ZANDVOORT - POSTSTRAAT 11

CRISIS ? PROFITEER ER VAN! 
Koop nu uw luxe appartement in hartje Zandvoort en profi teer van de grati s extra’s met een 
waarde van ca. € 50.000,-  : complete keuken naar keuze, luxe sanitair in de badkamers en 
toilett en, vloerverwarming, eikenhouten vloer, lichtarmaturen, geheel geschilderd en gesausd.

Dus na oplevering kunt u uw luxe appartement zo betrekken !
    
Om alle voorwaarden en details te weten van deze spectaculaire aanbieding, maak een         
afspraak  023 5714165 of kom langs op 9 oktober tussen 12.00 en 15.00 uur - Hogeweg 30. 
Deze acti e eindigt 31 oktober 2010.

Appartementen met 2 of 3           
slaapkamers.     

Bruto woonoppervlakten vanaf 114 
tot 186 m2, terras vanaf 12 m2.

Koopsommen vanaf € 425.000,- v.o.n. 
inclusief parkeerplaats.

Met de bouw is reeds gestart,           
geplande oplevering april 2011

         Architect:
         REMO DE BIASE Architecten
         Hogeweg 30
         2042 GH  ZANDVOORT
         T: 023-571 41 65
         F: 023-573 59 51
         www.debiase.nl

Projectontwikkelaar:
VOF Cocarde
Hogeweg 30
2042 GH  ZANDVOORT
T: 023-571 41 65
F: 023-573 59 51
www.residence-pandora.nl

      Makelaar:
       Van der Reijden Makelaardij   
       Passage 42-44
       2042 KV  ZANDVOORT
       T: 023-571 55 31
       F: 023-571 91 27
       www.hollandresidence.nl

Nog enkele 
appartementen te koop !!!

Om alle voorwaarden en details te weten van deze spectaculaire aanbieding, 
maak een afspraak 023 5714165 of kom langs op het kantoor, Hogeweg 30.
Wegens succes wordt deze actie verlengd tot 30 november.

15 november 2010
Zandvoortse Ondernemersavond

Zandvoort in Bedrijf.nl

De Zandvoortse Ondernemersavond wordt georganiseerd door 
de Gemeente Zandvoort en staat in het teken van: Zandvoort het 
jaarrond aantrekkelijk! Ook bent u na afloop van harte welkom op
de netwerkborrel. 

Datum      : Maandag 15 november 
Aanvang : 19:30 uur
Locatie    : Strandpaviljoen Club Nautique

Wij als Zandvoort in Bedrijf zijn natuurlijk ook aanwezig op de 
ondernemersavond. Wij staan u dan graag te woord, om ‘Zandvoort in 
Bedrijf’ nader toe te lichten.

Graag uw belangstelling voor deze ondernemersavond kenbaar maken 
bij de gemeentelijke bedrijfscontact functionaris mevr. H. Jansen.
(tel. : 06 - 134 276 71 of e-mail : h.jansen@zandvoort.nl)

ZIB - ZIB-20101109-2.indd   1 9-11-2010   14:37:04
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                           Gerard Kuijper

in het plaatsje Holland in Amerika. We gaan met een groep-
je omroepers er naar toe en de vrouwen gaan mee”, aldus 
Kuijper. Voor Gerard is alles nog nieuw, zelfs zijn Zandvoorts 
visserskostuum is op maat gemaakt. Zijn klink kreeg hij bij 
zijn installatie als omroeper van Drank- en Spijslokaal Laurel 
& Hardy en van zijn kroegmaten aangeboden. Alleen het 
formaat van de klink is iets groter en daardoor is het gewicht 
iets te zwaar, circa 10 kg., maar dat mag de pret niet druk-
ken. De koperen klink ziet er fraai uit, alleen de namen van 
de gulle gevers en het wapen van Zandvoort moeten er nog 
in gegraveerd worden.

Marathonloper 
Eén van zijn grootste hobby’s is langeafstand 

lopen. Sla de oude kranten maar open en 
de een na de andere marathon, triat-

lon en andere wedstrijden staan op 
zijn naam geboekt, in 2000 liep 

Gerard zijn 123e marathon. Hij is 
een sociaal bevlogen man. Zo 
liep hij sponsorgeld bijeen voor 
de gehandicapte Mike Smit uit 
Heerhugowaard en eveneens 
voor Martijn Rademaker met 
een 5 daagse IJsselmeertocht. 

Al jaren lang financiert hij een 
studie voor een Ghaneese jongen 

die hij op zijn 60e verjaardag naar 
Nederland laat overkomen. Maar ook 

de Zandvoortse samenleving en geschie-
denis staan hoog in zijn vaandel. Zodra het 

zeetje dik is gaat hij met kro en waadpak op gar-
nalenvangst. Onlangs heeft hij, samen met zijn vrouw en 
zijn 85-jarige schoonmoeder, meegedaan met het garna-
lenpellen in café Oomstee. “Het was ontzettend gezellig, 
Els werd zelfs derde dus volgend jaar gaan we weer!” Als 
reisleider bij de ANBO verzorgde hij jarenlang de dagtrips. 
Het gaf hem veel voldoening en zoals hij zegt: “Het was een 
geweldige ervaring en ik vond het machtig om de ouderen 
een fijne dag te bezorgen.” Verder was Gerard actief bij di-
verse Zandvoortse verenigingen. Zo heeft hij meegespeeld 
in diverse toneeluitvoeringen bij De Wurf, gezongen in het 
Gemengd Zandvoorts Koper Ensemble en in het Agatha kerk-
koor. Door een gehoorprobleem heeft hij echter met zingen 
moeten stoppen. “Kennelijk ben en blijf je een vreemde in 
dit dorp”, waren ooit zijn woorden in een krantenartikel na 
de teleurstellende IJsselmeerloop waar hij naar zijn eigen 
mening te weinig geld had opgehaald. Maar dat ‘vreemde’ is 
inmiddels verdwenen want Gerard is al aardig ingeburgerd 
in de Zandvoortse samenleving. Kennelijk zo goed dat hij als 
eerste West-Fries kan roepen: “Hoort, hoort en zegt het voort. 
Ik ben de enige echte omroeper uit Zandvoort!” 

Dorpsgenoten

Gerard groeide op in het West-Friese plaatsje Ursem. Zijn 
liefste wens was politieagent worden en eigenlijk was dat 
ook de wens van zijn opa. Op zijn 18e besloot Gerard om opa’s 
wens te vervullen en ging naar de politieschool die destijds 
nog in Bloemendaal gevestigd was. Hij rondde zijn studie 
niet af met een diploma en besloot in plaats daarvan 
om als verplicht militair in dienst te treden bij 
de Koninklijke Marechaussee. Zo bewaakte 
hij onder andere  paleis Soestdijk en la-
ter de grens van Schiphol. In zijn vrije 
tijd maakte hij toch nog zijn poli-
tiestudie af. Helaas maakte zijn 
opa dit niet meer mee maar wel 
zijn zeer trotse 94-jarige oma. 
Bij zijn sollicitatie werd Gerard 
als politieagent aangenomen in 
de gemeente Haarlemmermeer. 
Later leerde hij zijn vrouw, Els 
Zwemmer, kennen maar zoals 
het een echte Zandvoortse be-
taamt, was Els niet van plan het 
dorp te verlaten. Dus besloot Gerard 
bij de Zandvoortse politie te solliciteren. 
Intussen is hij al meer dan 41 dienstjaren als 
brigadier werkzaam waarvan de laatste jaren bij de 
politie Zuid Kennemerland. Momenteel is hij daar als bode 
en huismeester in dienst en bouwt langzaam maar zeker 
zijn loopbaan af. Tijd voor iets nieuws.

Hoort, en zegt het voort
De uitdaging om iets anders te ondernemen kwam begin 
vorig jaar toen Klaas Koper vroeg of Gerard zijn klink wilde 
overnemen. Daar moest hij eerst een nachtje over slapen. Om 
een lang verhaal kort te maken, na het verzoek van de bur-
gemeester om als kandidaat dorpsomroeper mee te doen, 
werd Gerard tijdens Koninginnedag uit vier kandidaten als 
Zandvoortse dorpsomroeper gekozen. “Ik heb het er nu al 
hartstikke druk mee. Na een stageperiode bij Klaas, stromen 
momenteel de aanmeldingen binnen. Ik heb op verzoek, sa-
men met bijzonder trouwambtenaar Anita van Marle, een 
bruidspaar getrouwd. Dat was erg leuk en het ging me goed 
af. Afgelopen week was ik gelegenheidsomroeper in Haarlem 
en 11 december doe ik mee met een concours in de Rijp, een 
soort thuiswedstrijd. Verder heeft het omroepergilde voor 
volgend jaar een uitnodiging ontvangen voor een concours 

Gerard Kuijper

door Nel Kerkman

In de rij van Zandvoortse dorpsgenoten mag beslist de op-
volger van oud-dorpsomroeper Klaas Koper niet ontbre-
ken. Het enige wat ik van hem wist is zijn naam: Gerard 
Kuijper. Dus werd het de hoogste tijd om een bezoekje te 
brengen aan onze nieuwe dorpsomroeper. 

Heden ten dage beschikken de meeste mensen inmiddels 
over een digitale film- en/of fotocamera, waarmee het re-
sultaat op de computer via diverse programma's bewerkt 
kan worden. Vanuit het verleden heeft de enthousiaste 
hobbyfilmer, maar ook het bedrijfsleven beslist nog oud 
materiaal in huis, dat het verdient om op een goede ma-
nier bewaard te blijven. Patricia Draijer is in het voorjaar 
officieel gestart met Cinepro Filmscanning.

Het is beslist de moeite 
waard om eens op haar web-
site www.cinepro.nl te kijken 
naar de mogelijkheden. Denk 
bijvoorbeeld aan een dvd 
voor het personeel ter gele-
genheid van een zoveel jarig 
bedrijfsfeest of die leuke 
jeugdherinneringen aan de 
familievakanties! Patricia: 
"Wij zijn gespecialiseerd in 
zowel de oude 8 mm, dubbel 
8, super 8, 9,5 mm en 16 mm 
films die, om teruggekeken 
te kunnen worden, nog op 
een doek moeten worden 
geprojecteerd. Daarnaast 
zetten wij ook zowel VHS als 
Betamax (ja, die bestaan nog 
steeds!) videobanden over 
en bestaat de mogelijkheid 
alle formaten dia's, foto's en 
glasplaten in verschillende 
resoluties te scannen. Zelfs 
oude glasnegatieven zijn 
voor ons geen probleem."

Echtgenoot Cor, die zich al ja-
renlang bezig houdt met het 
(oude) film- en fotomateriaal 
van het Genootschap Oud 
Zandvoort, kwam na lang 
zoeken, in eerste instantie als 
klant, in contact met de heer 
Müller uit Eindhoven. Deze 
pionier heeft een framescan-
ner ontwikkeld, waarmee alle 
formaten films tot 17,5 mm als 
data kunnen worden gescand. 
Inmiddels is Cinepro zelf aan 
de slag gegaan met dit ap-

Cinepro Filmscanning 

paraat, de Müller Pro8HM73. 
De machine werkt geheel 
automatisch en maakt van 
ieder beeldje een foto met 
een snelheid van 28 foto's per 
seconde bij 1200 beeldpunten 
breed en 48 foto's per secon-
de bij 800 beeldpunten.

In het geval van de oude 
films doet Cinepro frames-
canning met uw film en 
indien gewenst kunnen 
deze fotoframes in ieder 
gewenst formaat worden 
meegeleverd op harddisk. De 
genoemde geavanceerde ap-
paratuur en software maakt 
van de foto's weer een vloei-
ende film. Het kan zowel in 
de ongecomprimeerde AVI of 
als MPG op harddisk aange-
leverd worden.

De kosten voor het overzetten 
van bijvoorbeeld een VHS of 
Betamax videoband bedragen 
€ 15,- per band, onafhankelijk 
van de lengte en inclusief de 
DVD. Voor de eerder genoem-
de films biedt Cinepro zowel 
premium als budget scannen 
aan. Ook monteren zij alle 
soorten films op basis van 
een uurtarief. Een uitgebreide 
folder met diverse prijsindi-
caties kunt u aanvragen bij: 
Cinepro Filmscanning, Dr. J.G. 
Mezgerstraat 42, Zandvoort. 
Tel. 5273730,  e-mail: info@
cinepro.nl.

door Erna Meijer

Wekelijks de krant lezen op internet?
surf naar www.zandvoortsecourant.nl
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Haar Naam Was Sarah 
De tienjarige Sarah wordt in 
de nacht van 16 juli 1942 sa-
men met haar ouders opge-
pakt en naar het Vélodrome 
d'Hiver in Parijs gebracht, 
waar duizenden joden 
worden verzameld voor 
deportatie. Niemand heeft 
echter gezien dat Sarah 
haar kleine broertje Michel 
in een kast opsloot, net 
voordat de politie het ap-
partement binnendrong. 
Zestig jaar later krijgt 
Julia Jarmond, een Amerikaanse journa-
liste in Parijs, de opdracht een artikel te schrijven over deze 
razzia, een inktzwarte bladzijde in de Franse geschiedenis. Ze 
gaat op zoek in archieven en via het dossier van Sarah ontdekt 
ze een goed verborgen geheim van haar eigen schoonfamilie. 

Weer

Temperatuur

Max 11 12-13 13 11

Min 4 9 10 9

Zon 15% 25% 10% 35%

Neerslag 95% 75% 95% 60%  

Wind zzw. 6-7 wzw. 7 zw. 5-6 zw. 5-6

Regenachtig en
terug naar zacht weer 

Het weekend weerbericht van zandvoort en omgeving

De koude oostelijke win-
den van de afgelopen da-
gen maken inmiddels weer 
plaats voor de vertrouwde 
zuidwesters en daarmee 
verandert ook het tempe-
ratuurbeeld. Na een rond-
uit waterkoude start van de 
week komt de temperatuur 
vanaf vandaag weer uit in 
de dubbele cijfers. Maxima 
tot bijna 14 graden in van 
origine subtropenlucht zijn 
niet ondenkbaar rond het 
weekeinde. Voor Zandvoort 
en omgeving is 14 graden 
richting half november be-
slist een hoge waarde.

Bovendien gaat het stevig 
waaien uit het zuidwesten. 
Op de boulevard kan de wind 
af en toe pieken tot dik in de 
windkracht 8 en wellicht is 
even stormkracht niet uit 
te sluiten rond vrijdag/za-
terdag. Regenmomenten 
zijn daarbij vaak niet van 
de lucht en tot zondag 
kunnen weer enkele tien-
tallen millimeters worden 
bijgeschreven op het conto 
van deze toch al zo natte 
slachtmaand. Vooral op 
donderdag en zaterdag kan 
het even flink doorregenen 
in Zuid-Kennemerland.

Het moge duidelijk zijn dat 
we de zon niet vaak gaan 
begroeten in de rest van 
deze week. Somberheid 
troef dus veelal. Tot tenmin-
ste 20 november houden 
we dit uitermate onstand-
vastige weerbeeld in huis. 
Op dit moment zijn er geen 
duidelijke aanwijzingen 
dat het weer daarna ineens 
stukken beter kan worden. 
Toch hebben dit soort zuid-
westcirculaties een bepaal-
de levensduur. Normaliter 
duren die een week of vier 
tot zes en daarna volgt dan 
niet zelden een heel ander 
stromingspatroon dat soms 
zelfs tegengesteld is aan 
het oude patroon.

Dus een zwoele zuidstro-
ming wordt dan bijvoor-
beeld bruut afgewisseld 
door een koude noorder. Op 
grond van deze weerkundi-
ge theorie lijkt de kans te be-
staan dat we in de periode 
tussen pakweg 22 en 30 no-
vember ander weer krijgen. 
De kans op kouder weer lijkt 
dan groter te worden. 
Meer weerinfo is er op 
www.weerprimeur.nl 

weerman Marc Putto 

De dynamiek in de atmosfeer keert terug in Zandvoort 
gedurende het tweede gedeelte van de week. Het lijkt er 
warempel op of een fase met droog herfstweer er dit jaar 
niet bij is. Fraai najaarsweer hadden we ook al niet in sep-
tember en oktober, maar november grossiert wel in heel 
pover weer tot op heden.

 Do. Vr. Za. Zo. 

Dier van de Week

Deze week speciale aandacht voor Norman. Deze 
lieve hond zit al weer veel te lang in het asiel en wil nu 
echt wel weer eens een eigen huis. Hij is gevonden en 
daarna nooit door iemand opgehaald. Omdat Norman 
het in het asiel niet naar zijn zin heeft en hij daar erg veel 
stress van krijgt, gaat hij elke dag met een medewerkster 
mee naar huis. Zij heeft hem daardoor erg goed leren 
kennen en vind het een geweldige hond!

Hij is ongeveer 4 jaar jong, niet gecastreerd, erg lief, vro-
lijk, knuffelbaar en zeer energiek. Hij houdt veel van ren-
nen en spelen. De basiscommando’s kent hij allemaal 
en zowel aan de riem als loslopen gaat het goed. Hij kan 
prima omgaan met andere honden, echt spelen is er 
niet bij maar even snuffelen om kennis te maken is altijd 
goed. Samenwonen met een kat is niet aan te raden, die 
ziet hij namelijk als speelgoed. Kinderen die al wat ouder 
zijn vindt hij leuk, daar kan hij lekker mee ravotten. Alleen 
zijn is voor hem geen punt, zorg er alleen wel voor dat 
hij dan in een kamer zit die netjes is opgeruimd want als 
Norman zich verveelt gaat hij op speurtocht en als iets 
eetbaar is verdwijnt het in zijn maag. 

Wilt u Norman een thuis geven? Kom dan langs en 
maak kennis met hem. Dierentehuis Kennemerland, 
Keesomstraat 5, is geopend op maandag tot en met za-
terdag van 11.00 tot 16.00 uur. Tel. 5713888. www.asiel-
zandvoort.dierenbescherming.nl.
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Onze plaatsgenote Daniëlle van Hoek heeft Zandvoort 2 maanden 
geleden verlaten voor de wereldstad Istanbul, waar zij voor vijf 
maanden zal integreren als student aan de universiteit van Yedi-
tepe. Iedere maand houdt ze ons op de hoogte van haar avontu-
ren, ditmaal haar tweede verslag.

door Daniëlle van Hoek

Na twee maanden wordt het schoolleven alleen maar leuker 
gezien de band die je krijgt met alle Turkse studiegenoten. Het 
is dan ook alleen maar lachen in de lessen, want we zijn er 
achter gekomen dat de Turkse jongens dezelfde droge humor 
hebben als wij Hollanders. Het studentenleven gaat ten slotte 
niet alleen om leren, maar ook om de belevenissen van het 
uitgaansleven in onze nieuwe wereldstad. We kennen inmid-
dels alle ‘hotspots’, maar zijn vooral te vinden in de R&B clubs 
van Istanbul. Hier is ons doel om nooit vergeten te worden.

Buiten het uitgaansleven hebben we ook nog onze dagelijkse 
bezigheden: boodschappen doen, koken, eten, wassen, enz. 
Vooral het boodschapjes doen valt tegen qua kosten. De prijs 
voor een lekker stukje vlees is hier bijna het driedubbele van 
wat het in Nederland kost! Behalve de kippetjes, die zijn hier 
betaalbaar. Toch proberen we zo gevarieerd mogelijk te eten. 
Je zou denken dat wij als studentjes regelmatig een Turkse 
pizza of een döner kebab naar binnen schuiven, maar dat is 
onterecht. Aangezien mijn kookkunsten het niet winnen bij 
die van mijn huisgenootjes, wordt er goed voor me gezorgd. 
Zo regel ik dat.

Verder zijn we ook tot de ontdekking gekomen dat wij totaal 

Deze week weer een nieuwe stelling:
De Film SINT draait net een week in de bioscopen en Sinterklaas is dit weekend weer in het land. Er is niet alleen veel 

commotie omtrent deze film maar ook om de posters die vrijwel overal te zien zijn. Is het dan wel zo handig dat ze 
juist in deze periode de film uitbrengen of is er gewoonweg geen betere tijd voor? Vandaar de volgende stelling:

niet mogen klagen over de Nederlandse bureaucratie, nadat 
wij met die van de Turkse in aanraking zijn gekomen. Hoe het 
allemaal begon? Om te kunnen studeren in Turkije hebben 
wij in totaal € 600 moeten uitgeven voor ons visum. Met 
dit visum moet men zich binnen 30 dagen melden voor een 
verblijfsvergunning, hetgeen na 28 dagen uiteindelijk gelukt 
is. Hierna wordt dan een afspraak gemaakt bij de vreemde-
lingenpolitie. Vier uur na de afgesproken tijd werden wij dan 
eindelijk geholpen. Na alle formulieren te hebben ingeleverd 
konden we nog een keer terug komen om de vergunning af 
te halen. Ook dit ging niet zonder tegenslagen. Na 3 keer voor 
niets op het bureau te zijn geweest, heb ik mijn vergunning 
tot vandaag de dag nog steeds niet in handen. En toen ik mijn 
moeder wilde verrassen met een bliksem bezoekje Nederland 
op haar verjaardag, liep het bijna verkeerd. Het visum en de 
verblijfsvergunning bleken noodzakelijk voor de vlucht naar 
mijn vertrouwde kikkerlandje, maar door onoplettendheid 
bij de douane is er door de medewerker niet gevraagd naar 
mijn verblijfsvergunning, waardoor ik gelukkig wel gewoon 
het vliegtuig in kon stappen. Helaas bleef mijn huisgenootje 
achter, zij was namelijk wel goed gecontroleerd. Mijn doel, 
mijn moeder aan het huilen krijgen op haar verjaardag, is 
gelukkig gelukt. Nu maar hopen dat ik Turkije weer in kom!

+ "Ik ga zeker deze maand een bezoekje brengen aan de Amsterdamse Waterleidingduinen. 
+ "In de Amsterdamse Waterleidingduinen zijn wij het hele jaar 2x per week aan het sporten, dus elk jaar een jaarkaart!"

- "In deze periode is het niet handig om die beesten op te zoeken omdat als je ze stoort, hun hele bioritme eraan gaat."

Stuur je reactie per e-mail naar: stelling@zandvoortsecourant.nl

‘De film kan best maar de poster en de periode dat deze
overal hangt is ongelukkig gekozen'

Vrijdag 12 november 
Eerste voorronde van de Rob Acda Award 2010-2011 in het Patronaat 
te Haarlem. Jongehonden talent. Met de bands The Loss, Against all 
odds, Chaos Asylum, The Credits, Seeus en Jude. Kijk op de site voor 
een inleiding per band: www.patronaat.nl Open: 19.30 uur, aanvang 
20.00 uur. Toegang: € 5.

Zaterdag 13 november 
Van 22.00-05.00 uur staat Las Vegas te Zaandam op zijn kop met dance-
event ‘I love Kizomba club’. Met Zouk, Kizomba, Funana, Kuruo & 
Urban muziek, geremixed door MR AJ, DJ July, en MC WD. Kaarten 
in voorverkoop € 10, bij de deur meer. Petjes en sportkleding niet 
toegestaan, dus kom in stijl. www.lasvegaszaandam.nl 

Zondag 14 november
Natuurlijk kijken we als eerste bij het filmoverzicht van het Circus 
Zandvoort, waar we prinsheerlijk achterover leunend in de bioscoop-
stoelen plaats kunnen nemen. Maar wil je iets specifieks op filmgebied? 
Misschien al oud genoeg, misschien nog niet, om terug te grijpen naar 
oude films? Je kent ze wel, nostalgische zondagen tijdens de herfst. 
De Tuschinski bioscoop in Amsterdam koestert zo’n gezellig oubollig 
sfeertje. Een perfecte spot voor de maandelijkse Pathé Classics op 
zondagochtend. Klassieke films als Rooie Sien, Charlie Chaplin & Faust 
worden met een live introductie door een filmkenner en soms zelfs met 
muzikale ondersteuning getoond in de art deco zaal van het Tuschinski. 
Dat brengt je zeker een paar uur helemaal terug in die goede oude tijd 
… Kaarten via de website of aan de kassa. www.Pathe.nl   

Wa a r s c h u w i n g
Soms valt je oog ergens op en daar heb je de hele dag lol 
van. Zo ook afgelopen week dat ik met mijn slaapdronken 
hoofd voor de spiegel stond bij mijn vriendin en daar 
het heilige doosje van de anticonceptiepil zag liggen. Je 
staat als man zijnde nooit zo stil bij wat er op zo’n doosje 
staat want de wetenschap dat dat pilletje zijn werk doet 
is goed genoeg. Totdat je oog valt op een grote blauwe 
sticker met de tekst: Heeft u een kinderwens, gebruik 
dan foliumzuur.
Nu heb ik heel veel respect voor de uitvinder van dit far-
maceutische wondermiddel maar ik vraag me wel af 
welke malloot deze tekst verzonnen heeft!  Is dit eigenlijk 
vaker het geval bij producten waar we de tekst eigenlijk 
nooit van lezen die op de verpakking staat? Ik ben direct 
een Mars gaan halen en heb de hele verpakking bekeken 
maar ik kom nergens de tekst tegen: Wilt u uw honger-
gevoel behouden, eet dan alleen een cracker. Ik open een 
nieuw pakje sigaretten en als er een product is met veel 
waarschuwingen erop dan is dat het wel! En ik kan het 
weer niet vinden hoor: wilt u uw afkickverschijnselen 
aan den lijve ondervinden, neem een chocoladesigaret!
Ik ga op pad en ik moet benzine tanken. Ik ga nog vragen 
bij de pompbediende naar de bijsluiter van de benzine 
en hij kijkt me verbaasd aan. Dan maar de pomp goed 
bestuderen. Nee hoor, weer geen waarschuwing met 
een tekst: wilt u langs de kant van de weg stil staan, 
tank dan diesel!
Nu ben ik alleen benieuwd wat er op de bijsluiter van 
de morning-after-pil staat. Ik denk zomaar dat het in de 
trant is van: u dient seks te hebben voor gebruik.
Zo zie je, niet alleen de pil zelf maar zelfs het doosje zorgt 
ervoor dat je met een lach door het leven kan.

Column

Dannie goes Istanbul

Met de stelling van vorige week: 

‘Dit jaar ga ik weer een dagkaart kopen om van de
liefdesverklaringen te genieten in de Amsterdamse Waterleidingduinen.’ 

was 70% het eens en 30% oneens. 

Een greep uit de reacties:

Get Out!

Dannie op stap met haar buurman Musti
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3 eetl. olijfolie,
2 uien,
500 gr. aardappelen,

2 eetl. gedroogde oregano,
6 eieren,
6 tomaten,

Bereiding:
Schil de aardappelen en snijd deze in zeer dunne plakjes. Snijd de uien in halve rin-
gen en halveer de tomaten. Verhit de olijfolie in een ruime hapjespan en schep de 
ui, aardappel en oregano erdoor. Voeg wat zout en peper toe. Bak alles afgedekt in 
10 minuten beetgaar. Schep het mengsel regelmatig om. Klop de eieren los met wat 
zout en peper en schenk dit mengsel over de ui en aardappel in de pan. Bak de omelet 
op matig vuur in 5 minuten goudbruin. Keer de omelet met behulp van een platte 
deksel en bak ook de andere kant goudbruin. Controleer of de omelet gaar is door er 
een vork in te steken. Als er nog vloeibare substantie naar buiten komt, is de omelet 
nog niet gaar. Zet de tomaten met de snijkant naar boven in een ovenschaaltje en 
bestrooi ze met kaas en doe er wat peper over. Schuif het schaaltje circa 10 cm. onder 
een hete ovengrill en laat de tomaten in 5 tot 8 minuten gaar worden en de kaas 
smelten. Serveer de tortilla in punten en zet de tomaten ernaast.

Benodigdheden:

Kook eens anders
Recept Recept

ko
ok

ru
br

ie
k

Spaanse uientortilla met gegrilde tomaten
Vegetarisch hoofdgerecht voor 4 personen

60 gr. geraspte kaas,
peper uit de molen,
zout.

Zaterdag 20 november

Kerst/Cadeaumarkt Huis in de Duinen
Van 11.00 tot 16.00 uur

Wat is er allemaal te doen?
Verkoop van o.a. cadeau artikelen,truien,  

sieraden, brocanterie, Zandvoortse kleding,  
schilderijen, kerstartikelen enz.enz.

In het restaurant zijn koffie/thee, gebak,
vruchtenbowl en pannenkoeken te koop

Huis in de Duinen
H. Heijermansweg 73 - Zandvoort

Deze week:
Bij aankoop van 

een emmertje erwtensoep
roggebrood cadeau 

Bij aankoop van 
2 stukjes Franse kaas 

een Franse baguette cadeau

Haltestraat 38, 2042 LN Zandvoort, Tel./Fax (023) 571 50 00

Dick van Dam stoot af

Klein verlies Oomstee 1
Het eerste driebandenteam van café Oomstee, heeft vo-
rige week donderdag een nipte nederlaag geleden. Tegen 
de koploper van de ranglijst, Spoorloos uit Haarlem, werd 
de thuiswedstrijd met 9-10 verloren.

De eerste partij was al 
een indicatie dat het deze 
avond niet gemakkelijk zou 
worden. Henk v.d. Linden 
(moyenne 16) verloor met 
13-9 in 25 beurten van Peter 
v.d. Wal (9). Vervolgens wist 
Ton Ariesen (9) met speels 

gemakt, 9-3 in 11 beurten, te 
winnen van Gerard Kenbie 
(8). Dick van Dam (7) had 
het de eerste partij zeer 
zwaar tegen Marcel Jansen 
(7). In 19 beurten moest hij 
de partij met 2-7 uit handen 
geven.

biljart

De tweede partij van V.d. 
Linden liep het wel zoals hij 
wenste. Met 16-6 in slechts 
14 beurten trok jij zijn team 
weer wat naar voren. Nu ech-
ter moest Ariesen de punten 
naar Haarlem laten gaan. Hij 
verloor net aan met 6-8 in 22 
beurten. Van Dam had zich 
voor de laatste partij van 
de wedstrijd waarschijnlijk 
dermate kwaad gemaakt 
over zijn eerdere nederlaag, 
dat hij super gemotiveerd 
begon en zijn tegenstander 
geen carambole gunde. In 
slechts 8 (!) beurten stond 
er 7-0 op het scorebord. Toch 
waren deze uitslagen niet 
voldoende voor de overwin-
ning. Het tweede team van 
Oomstee won woensdag 
wel. Het toeval wilde dat zij 
uit tegen Spoorloos 2 moes-
ten spelen. Die wedstrijd was 
met 9-10 een prooi voor onze 
plaatsgenoten.

www.sportinzandvoort.nl

Feest bij Filoxenia
Zoals vorige week gemeld, was er afgelopen zondag live 
muziek in het Grieks restaurant Filoxenia in de Haltestraat 
en dat was niet aan dovemansoren besteed. Zelfs op de eer-
ste etage was het vol en het werd een echt feest!

Zoals altijd verwelkomde 
Kostas zijn gasten en be-
geleidde ze naar hun tafel, 
onder de klanken van echte 
Griekse muziek die gewoon 
uitnodigt om te gaan dan-
sen en dat deden de gasten 
dan ook. Onder leiding van 
Kostas werd meerdere ke-
ren een lang lint gevormd 

dat zich al dansend door 
het restaurant bewoog ‘a la 
sirtaki’, de bekende Griekse 
dans. Ondertussen werden 
de fijnste Griekse gerechten 
geserveerd. De keuken stond 
onder spanning maar de va-
der en moeder van Kostas 
zijn gelukkig niet voor een 
kleintje vervaard.

Hoogtepunt van het diner-
dansant was de loterij. Van 
een gratis hoofdgerecht tot 
een gratis grand dessert en 
van een mooie fles wijn tot 
waardebonnen van € 20 wa-
ren de prijzen. Zo een loterij 
doen Lianne en Kostas iedere 
eerste zondag van de maand 
omdat er dan live muziek is. 
Iedere gast krijgt gratis een 
lotnummer en daar kun-
nen dus die mooie prijzen 
op vallen. Een zeer welkom 
initiatief van de Griekse on-
dernemer en zijn charmante 
echtgenote, dat u zeker eens 
moet uit gaan proberen.

Een andere actie, ter gelegen-
heid van het 10-jarig jubileum 
van Filoxenia, is de € 10 actie. 
Iedere week van maandag 
tot en met vrijdag een vijf-
tal mooie Griekse gerechten, 
met garnituur, voor slechts 
€ 10 per stuk. Dus verse in-
grediënten voor zeker niet 
teveel geld. Profiteer ervan!

Dansen met Kostas (L)

(advertentie)
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ZandvoortPlus
door Edwin Gitsels

Alles is leuk!

Vorige week heb ik u kennis 
laten maken met Macavity, 
de kat van de buren die bij 
ons besloot te komen wonen. 
Ik heb me regelmatig afge-
vraagd: waarom? Wat is er zo 
leuk bij ons? Ik denk dat als 
Macavity kon praten, hij zou 
zeggen: wat is dat nou voor 
rare vraag? Alles in het leven 
is toch leuk? Elke dag is leuk, 
elke nacht is leuk, zon is leuk, 
regen is leuk, binnen is leuk, 
buiten is leuk, slapen is leuk, 
wakker zijn is nog leuker. Hij 
straalt de hele dag uit dat al-
les alleen maar leuk is. Dat 
komt ook door die aangebo-
ren grijns op zijn gezicht. 

En omdat er zo gauw er ook 
maar iets gebeurt, hoe onbe-
duidend ook, hij vrolijk aan 
komt waggelen met een air 
van: ha, er gebeurt iets, ik kom 
even kijken! Een voorbeeld is 
het verschonen van de bed-
den. Dat is geen vervelende 
huishoudelijke klus, nee, dat 
is een fantastisch feest. Om te 
beginnen kun je dan heerlijk in 
de weg liggen op een matras 
zonder dekbed erop! Leuk! En 
vervolgens is er het onderdeel 
‘je gauw verstoppen en dan 
in het schone dekbedovertrek 
duiken voordat het om het 
dekbed heen wordt getrok-
ken’, nog leuker! En als het 
dekbedovertrek dat die och-
tend van het bed is gehaald 

KATTENKWAAD Nr. 2

schoongewassen is, wordt 
het op zolder opgehangen. 
Dat is ook leuk, want dan kan 
je lekker mee twee trappen 
op naar boven en dan met z’n 
allen op zolder spelen. Ook al 
doen die twee types die dan 
de was staan op te hangen 
nooit eens mee met spelen, 
elke keer gaat Macavity toch 
weer mee naar boven met 
zijn onverwoestbare opti-
misme, want stel dat ze dit 
keer wel gaan spelen en je 
bent er net niet bij…

Wat ook leuk is, zijn dingen 
waar je dingen in kunt doen. 
Dozen, tassen, zakken, be-
denk het maar. Daar kun je 
namelijk leuk in zitten. Of 
in liggen. Of in hangen. De 
mogelijkheden zijn einde-
loos. Een goede vriend van 
mij zegt altijd: “Zo’n kat is 
altijd alleen maar in het 
Nu, wat moet dat heerlijk 
zijn.” Hij is namelijk fan van 
Eckhart Tolle, schrijver van 
o.a. De Kracht van het Nu. 
Tolle’s betoog komt erop 
neer dat er alleen maar een 
Nu is en dat alleen daar het 
geluk te vinden is, en niet in 
het verleden of de toekomst. 
Ik heb eens een stukje Tolle 
aan Macavity voorgelezen 
en vroeg hem wat hij ervan 
vond. Hij zat me alleen maar 
aan te grijnzen, alsof hij zeg-
gen wilde: “Leuk!”

Macavity duikt in elke tas

Alle foto’s: Jolanda Meier-Koning

Van alle roofdieren ter wereld heeft de vos het grootste 
verspreidingsgebied. Hij komt voor in Europa, Afrika, Ame-
rika, Azië, Australië, het poolgebied en… de duinen rond 
Zandvoort. Ze komen de laatste tijd zelfs voor binnen de 
bebouwde kom van Zandvoort, al blijft het bij sporadische 
bezoekjes. Toch is er nog altijd geen sprake van een hechte 
band tussen mens en vos…

De vos versus de politiek
“Een schitterend beest, maar hij moest gras lusten”

Een vos is niet al te kieskeu-
rig in wat hij eet: alle soor-
ten knaagdieren, diverse vo-
gelsoorten, maar ook grote 
kevers en regenwormen zor-
gen voor het dagelijks stukje 
vlees. Daarnaast is hij gek op 
eieren, en lust hij ook vruch-
ten. Een vos jaagt alleen, 
en vooral als het donker is. 
Hij heeft elke dag een pond 
voedsel nodig om gezond 
te blijven. Het is met name 
dankzij roofovervallen op 
kippen- en konijnenhokken 
dat de vos van oudsher een 
slechte naam heeft. Hoewel 
hij niet opvallend intelligen-
ter is dan bijvoorbeeld een 
wolf of een lynx, spreken wij 
toch over ‘zo slim/sluw als 
een vos’. 

De allereerste aflevering van 
De Fabeltjeskrant (29 septem-
ber 1968) vertelde het door 
Jean de la Fontaine bedachte 
verhaal over (Mijnheer) de 
raaf en (Lowieke) de vos. De 
raaf zit met een stuk kaas in 
zijn bek in de boom, de vos 
komt voorbij en begint te-

gen de raaf te slijmen dat hij 
zo prachtig kan zingen. In al 
zijn ijdelheid heft de raaf een 
lied aan, laat de kaas vallen en 
de vos gaat ermee vandoor. 
Ziedaar weer zo’n sluwe truc 
van de gemene vos. Maar er is 
maar één reden dat de mens 
de vos zo afschildert: omdat 
hij van oudsher niet heeft 
kunnen verkroppen dat zijn 
huisdieren werden gedood. 
De vos was hem, jawel, te 
slim af. Terwijl een vos ge-
woon zijn instinct volgt, en 
als hij langs een hok vol kip-

penbouten komt, denkt hij 
niet: “Afblijven, die zijn van 
boer Jansen.” 

Rotvos
Tegenwoordig is de groot-
ste vijand van de vos in 
Nederland de politiek. Met 
name de (doorgeschoten) 
overheidsregels op het ge-
bied van natuurbeheer. Dat 
wordt treffend geïllustreerd 
in de fraaie, met een Gouden 
Kalf bekroonde documentai-
re ‘Rotvos’ van Tijs Tinbergen 
en Jan Musch. Zonder enige 
opsmuk zoals een commen-
taarstem of muziek, laten 
Tinbergen en Musch zien hoe 
natuurbeheer in de 21e eeuw 
in Nederland werkt. Of niet 
werkt. 

Sinds een aantal jaren is de 
vos opgedoken in Waterland, 
het waterrijke gebied ten 
noorden van Amsterdam, 
waar het wemelt van de vo-
gels. Zoals je ook niet wilt dat 
je kat jonge merels die net 
uit hun nest zijn grijpt, zo 
word je ook niet vrolijk van 
de beelden van een vos die 
een prachtige grutto om zeep 
helpt. Begrijpelijk dat een 
vogelbeschermer verzucht: 
“Of je kiest voor weidevogels 
of voor de vos. De vos is een 
schitterend mooi beest, maar 
hij moest gras lusten.” 

Een volwassen vos weegt 6 tot 10 kilo. Een groot mannetje kan zelfs  
15 kilo zwaar worden.

Twee vossen in gevecht

Maar de jacht op vossen, 
die in 2002 werd verboden 
om in 2006 weer te worden 
heropend, is een maatregel 
die veel maatschappelijke 
weerstand oproept. Vooral 
de methodes: zogende moe-
dervossen ’s nachts met 
lichtbakken verblinden en 
doodschieten, om maar wat 
te noemen, worden door de 
Dierenbescherming en tal 
van politieke partijen, waar-
onder uiteraard de Partij voor 
de Dieren, veroordeeld. Of de 
vos baat heeft bij het nieuwe 
kabinet valt te betwijfelen: 
het was het CDA dat het 
jachtverbod in 2006 heeft 
afgeschaft. Misschien dat de 
diervriendelijke opstelling 
van de PVV, getuige bijvoor-
beeld de invoering van een 
dierenpolitie, nog iets kan 
uithalen.

Nu is het wonderlijke dat in 
gebieden waar de vos door 
veel afschot zeldzamer wordt, 
de nesten jonge vosjes groter 
worden, tot wel 10 exempla-
ren. Terwijl op plekken waar 
veel vossen zijn, de moe-
ders meestal 4 tot 6 jongen 
werpen. Dus dat afschieten 
helpt maar ten dele; de vos 
reguleert zichzelf. De politiek 
heeft daarom een nieuwe 
maatregel doorgevoerd, zo 
toont ‘Rotvos’ ons. Vinden 
natuurbeheerders een nest 
jonge vosjes, dan mogen er 
maar twee van blijven leven. 
We zien in de film hoe van 
een nest met acht krioelende, 
blinde, kale, piepjonge vosjes 
er zes worden weggehaald en 
in de vriezer worden gelegd 
tot ze dood zijn. Een vos kan 
minstens 28 verschillende 
geluiden voortbrengen. Eén 
daarvan, het geluid van de 
twee overgebleven blinde 
jonkies die in paniek om el-
kaar heen krioelen, gaat je 
door merg en been...

Zandvoortse fauna, deel 2
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Op vrijdag 18 december 1970 was de oprichtingsvergadering van het Genootschap 

Oud Zandvoort in de ‘congreszaal’ (!) van restaurant Zomerlust aan de Koster-

straat. Dat betekent dat het Genootschap binnenkort haar veertigjarig jubileum 

Genootschap Oud Zandvoort bestaat 40 jaar

Genootschap ‘Oud-Zandvoort’ opgericht

&Heden  Verleden

Het Genootschap houdt de Zandvoortse historie in leven, bld07707

Rijkspolitie te paard op het drukke Zandvoortse strand, bld04631

De voorzitter van het comité 
van voorbereiding, de heer P. 
Brune verwelkomde de aanwe-
zigen, in het bijzonder de wet-
houders B. Rudenko en K. C. 
van der Mije Pzn., de directeur 
van publieke werken, de heer 
C. H. Vogt, de chartermees-
ter van het Rijks archief uit 
Haarlem Dr. Kölker, de raads-
leden mevrouw Hugenholtz 
en de heren Joustra, Attema 
en Pas alsmede de oudwet-
houder van culturele zaken, 
mevrouw C. Stem ler-Tjaden 
en vertegenwoordigers van de 
folklorevereniging „De Wurf”, 
en van het Genootschap „Oud 
Katwijk”.

Na de voorgeschiedenis te 
hebben vermeld, die had ge-
leid tot het initiatief om te 
komen tot oprichting van een 
Genootschap „Oud Zand voort” 

herdacht spreker de grondleg-
gers van Zand voorts historie, 
wijlen mejuffrouw E. Bakels 
en de heren P. van der Mije 
KCzn. en G. de Heer, welke 
laatsten nog altijd zulk een 
actief aandeel hebben in het 
propageren van Zandvoorts 
historie. Spreker stelde hierna 
vast, dat deze avond eigenlijk 
een constatering was van het 
feit, dat het „Genootschap Oud 
Zandvoort” er reeds is, doch 
alleen nog maar een definitieve 
gestalte moet krijgen. Als doel 
stelt men zich daarbij voor 
ogen het voortzetten van histo-
rische tentoonstellingen, zoals 
er deze zomer reeds een werd 
gehouden; het realiseren van 
een Zandvoortse oudheids-
kamer; het op alle mogelijke 
manieren op de markt brengen 
van Zandvoorts historie; het 
inventariseren van historische 

bijdragen en het vormen van 
speciale werkgroepen in de 
vereniging. Het „Genootschap 
Oud Zandvoort” is opgericht", 
zei spreker „en vanavond gaan 
wij aan het werk”. Hierna stel-
de spreker voor, de commissie 
van voorbereiding voor de tijd 
van 1 jaar als bestuur te benoe-
men waarbij de vergadering 
accoord ging met de volgen-
de taakverdeling: Voorzitter: 
Ir. C. J. Wagenaar; secretaris 
de heer P. Brune, afdeling 
burgerzaken, Schoolstraat 2; 
penningmeester de heer T. 
B. Altluijsius en de leden de 
heer Th. B. Hilbers, (direc-
teur VVV Zandvoort) en J. 
A. Steen, voorzitter van de 
folklorevereniging „De Wurf”.

De voorzitter van het „Ge noot-
schap Oud Katwijk”, de heer 
van Brakel sprak zijn blijd-
schap uit over het tot stand 
komen van de Zandvoortse 
zustervereniging en herin-
nerde aan het ontstane pret-
tige contact mede door de 
opvoering van het toneelspel 
„De Garnaelkoningin” dat 
enkele weken geleden door 
„De Wurf” in Katwijk over 
het voetlicht werd gebracht. 
Spreker zag ook op histori-
sche gronden veel verwant-
schap tussen Zandvoort en 
Katwijk. Het zijn beiden 
badplaatsen met een groot 
achterland en spreker hoopte, 
dat de gelegde banden steeds 
hechter zouden worden. In 
Katwijk werkt men nu 5 jaar 
en heeft men 800 leden. Veel 
verborgen bronnen kunnen 
nog worden aangeboord en 

spreker besloot met te zeggen 
dat Katwijk Zandvoort veel 
succes toewenste, waarbij op 
de Katwijkers altijd gerekend 
zal kunnen worden. Tot veler 
verrassing werden hierna een 
aantal fraaie dia’s vertoond 
van de opvoering van „De 
Garnaelkoningin” in Katwijk.

Na de pauze hield Ir. C. J. 
Wa genaar een boeiende en 
leerzame causerie (lichte 
voordracht, red.) over het 
onderwerp: „De leefbaarheid 
van een plaatselijke gemeen-
schap”. Hij lichtte dit toe met 
een aantal dia's, betreffende 
het bewaren van historische 
bouwstijlen en het meer en 
meer invoeren van zgn. „fla-
neerstraten”, waarbij vooral 
de resultaten, die men hier-
mee boekte in Denemarken, 
Zweden en Noorwegen sterk 
aanspraken. Met de vertoning 
van het speelfilmpje „Een 
heertje zonder pantalon in 
Zandvoort”, beschikbaar ge-
steld door het Filmmuseum te 
Amsterdam, werd hierna een 
groot succes geboekt.

gaat vieren. In nieuwste De Klink, het kwartaalblad van het Genootschap Oud Zand-

voort, wordt daar uitgebreid bij stil gestaan. Hieronder vindt u het verslag over de 

oprichting van Cees Kuijper in het Zandvoorts Nieuwsblad van 21 december 1970.

Wethouder K. C. van der Mije 
Pzn. van Culturele Zaken 
hield hierna een enthousiaste 
en geestige speech. Spreker 
verklaarde dat het college van 
B. en W. gaarne in z'n geheel 
aanwezig had willen zijn. 
Burgemeester Nawijn was 
echter door familie-omstan-
digheden verhinderd, terwijl 
wethouder Kerkman verplich-
tingen elders had. „U denkt 
aan een Zandvoortse oudheids-
kamer”, zei spreker, „welnu, 
Zandvoorts historie is mij van 
huis uit met de paplepel inge-
goten en ik zal persoonlijk dan 
ook al mijn krachten inspan-
nen om mee te helpen, dit plan 
te realiseren, waarbij ik mag 
verklaren dat het gehele col-
lege van B. en W. "zeer sym-
pathiek staat tegenover deze 
plannen. Ik hoop op een goede 
start en een juiste plaats voor 
Uw streven, waarbij het col-
lege ook financieel binnen het 
raam van de mogelijkheden 
niet afzijdig zal blijven staan. 
Met spontaan applaus werden 
de veelbelovende woorden van 
de wethouder begroet.

Aan de wanden van de zaal 
prijkten diverse tekenin-
gen van de schilderes Ariën 
Muler, wonende in Tuindorp-
Nieuwendam, betrekking 
hebbende op het Zandvoort 
van weleer terwijl in de zaal 
enkele kaarten en prenten 
waren neergelegd, even-
eens heen wijzend naar het 
Zandvoort in vroeger jaren. 
Een bijzonder smaakvolle en 
muzikale omlijsting van de 
avond gaf het Feelbea sextet, 
onder leiding van mevrouw 
F. Nierop-Petiet, dat met zijn 
driemaal optreden een groot 
succes boekte. De zes dames 
met de leidster ontvingen 
met woorden van veel dank 
na afloop een fraaie bloemen-
hulde.

Om ruim 11 uur kwam ten-
slotte een einde aan een 
voortreffelijk georganiseerde 
oprichtings-avond, die onge-
twijfeld voor ’t vastleggen 
van de historie van Zandvoort 
verstrekkende gevolgen zal 
hebben.
K

In de congreszaal van restaurant „Zomerlust” is vrijdag-
avond j.l. opgericht het „Genootschap Oud Zandvoort”. 
Het werd een welhaast historisch en stijlvol gebeuren, dat 
zich voltrok in een bijzonder gemoedelijke en spontane 
sfeer en waarvoor een zeer grote belangstelling bestond.
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Gemeentelijke publicatie week 45 - 2010

Vergadering college 
De besluitenlijst van de collegevergadering van week 44 en 
de verdere in week 44 door het college genomen besluiten 
zijn in week 45 vastgesteld. De besluitenlijst is in te zien bij de 
Centrale Balie en op de website. 

Bekendmaking wet Milieubeheer
De Milieudienst IJmond maakt namens het college van Burge-
meester en Wethouders van Zandvoort het volgende bekend: 

Ontwerpbeschikkingen
• Op 27 juli 2010 is een aanvraag om een tijdelijke vergunning, 
voor een periode van vijf jaar, ingevolge artikel 8.17 Wet milieu-
beheer binnengekomen van de gemeente Zandvoort voor een 
zanddepot, gelegen aan de Burgemeester van Alphenstraat 
ong. te Zandvoort.
• Op 27 augustus 2010 is een aanvraag om een revisievergun-
ning op grond van artikel 8.1 Wet milieubeheer binnenge-
komen van Stichting Ruitersport Het Dennenduin voor het 
houden van paarden, gelegen aan de Zuidlaan 51 te Bentveld.

Zienswijzen
Tot 24 december 2010 kan eenieder schriftelijk of mondeling 
zienswijzen naar voren brengen bij de directeur van de Mi-
lieudienst IJmond.

Inzage
De ontwerpbeschikkingen met de daarop betrekking hebbende 
stukken liggen tijdens werkuren van 12 november tot 24 de-
cember 2010 ter inzage bij de Centrale Balie van het raadhuis 
en bij de Milieudienst IJmond.

Algemene informatie Milieudienst IJmond
Bezoekadres: Wijckermolen 2, Beverwijk. Postadres: Postbus 325, 
1940 AH Beverwijk. Telefoon: (0251) 26 38 63. Fax: (0251) 26 38 
88. E-mail: info@milieudienst-ijmond.nl

De ophaaldagen voor de papiercontainer:
Op 16 november wordt de papiercontainer opgehaald in de 
maandag, donderdag en vrijdag huisvuilwijken. Op 18 novem-
ber gebeurt dit in de dinsdag huisvuilwijk.

Schoonmaak GFT-containers
Van 15 t/m 19 november worden de GFT-rolemmers schoonge-
maakt. Dit gebeurt op dezelfde dag als het legen van uw rolem-
mer. Laat uw rolemmer na het legen staan totdat de schoon-
maakploeg geweest is. Let op: Dit kan ook na 17.30 uur zijn. 

Ingekomen vergunningenaanvragen
ONTHEFFING artikel 3.22 van de Wet ruimtelijke ordening
Het college van Burgemeester en Wethouders is voornemens 
om met toepassing van artikel 3.22 van de Wet ruimtelijke 
ordening tijdelijke ontheffing van het bestemmingsplan te 
verlenen voor het:

- tijdelijk in gebruik nemen van een kerk als een school op het 

tot pension, verzonden 04 november 2010, 2010-176Rv1efase.
- Bakkerstraat 2d, vergroten woning, verzonden 04 november 
2010, 2010-178Rv2efase.

Bezwaarschriften
De hierboven genoemde verleende vergunningen/ genomen 
besluiten liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt ze 
inzien tijdens openingstijden. Belanghebbenden kunnen ge-
durende een termijn van zes weken na bekendmaking een 
gemotiveerd bezwaarschrift indienen. De datum van bekend-
making is de verzenddatum van de vergunning. Indien het 
geen vergunning betreft is dit de publicatiedatum. U richt uw 
bezwaarschrift met vermelding van “bezwaar” in de rechter-
bovenhoek van uw brief aan het college van Burgemeester 
en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort. Het bezwaar 
schorst in beginsel niet de werking van het besluit waartegen 
het is gericht. In geval van spoed kunt u een verzoek om een 
voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter 
van de Rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, Postbus 1621 
2003 BR Haarlem. Een dergelijk verzoek dient vergezeld te gaan 
van een afschrift van het bezwaarschrift.

perceel Julianaweg 15 te Zandvoort (bouwaanvraagnummer: 
2010-181Vr).

Voormelde aanvraag met het conceptbesluit ligt met ingang 
van 12 november 2010 gedurende 6 weken weken ter inzage bij 
de Centrale Balie van het gemeentehuis tijdens de openings-
tijden. Gedurende de termijn van de terinzageligging kan een 
ieder schriftelijk haar/zijn zienswijze omtrent de aanvraag ken-
baar maken bij het college van Burgemeester en Wethouders, 
Postbus 2, 2040 AA Zandvoort. U dient in de rechter bovenhoek 
van uw brief “zienswijze” te vermelden.

MONUMENTENVERGUNNING artikel 11 van  
de Monumentenwet
Het college van Burgemeester en Wethouders is voornemens 
om een monumentenvergunning te verlenen voor het:

- vernieuwen van het kozijn van de dakkapel aan de oostgevel 
op het perceel Raadhuisplein 16 te Zandvoort.

Voormelde aanvraag met het conceptbesluit ligt met ingang 
van 12 november 2010 gedurende 6  weken ter inzage bij de 
Centrale Balie van het gemeentehuis tijdens de openingstijden.
Gedurende de termijn van de terinzageligging kan een ieder 
schriftelijk haar/zijn zienswijze omtrent de aanvraag kenbaar 
maken bij het college van Burgemeester en Wethouders, 
Postbus 2, 2040 AA Zandvoort. U dient in de rechter bovenhoek 
van uw brief “zienswijze” te vermelden.

Omgevingsvergunning
Zandvoort:
- Louis Davids Carré 1, plaatsen hekwerken (wijziging op bouw-
aanvraag 2008-131Rv1efase), ingekomen 29 oktober 2010, 
2010-VV-016.
- Thorbeckestraat 20, plaatsen dakkapellen, ingekomen 03 
november 2010, 2010-VV-018.
- Vinkenstraat 7, plaatsen uitbouw; -erkers;-dakkapel en twee 
velux dakramen, ingekomen 04 november 2010, 2010-VV-019.
- Patrijzenstraat 1a, plaatsen uitbouw, ingekomen 04 november 
2010, 2010-VV-020.

Let op. De hierboven genoemde aangevraagde vergunningen 
liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt deze inzien 
tijdens openingstijden. Deze publicatie betekent niet dat 
u uw zienswijze over deze aangevraagde plannen kenbaar 
kunt maken. Deze publicatie betekent ook niet dat u een 
bezwaarschrift kunt indienen. Mocht de vergunning worden 
verleend dan zal dit worden gepubliceerd en pas dan kunnen 
belanghebbenden bezwaar indienen.

Verzonden besluiten
Omgevingsvergunning 
Zandvoort:
- Kerkplein 9, plaatsen van twee parasols, verzonden 01 novem-
ber 2010, 2010-170Lv.
- Boulevard Barnaart 12, realiseren van een duikschool, verzon-
den 01 november 2010, 2010-210Rv2efase.
- Dr.Joh.G.Mezgerstraat 24, gedeeltelijk veranderen woning 

Centraal telefoonnummer 
Alle afdelingen zijn bereikbaar via (023) 574 01 00, maandag 
t/m donderdag 8.30 - 17.00 uur en vrijdag 8.30 - 16.00 uur. 

Melding of klacht? 
Bel met de Centrale Meldlijn (023) 574 02 00, óf vul op de  
website het digitale formulier in óf stuur een brief naar de 
klachtencoördinator. 

Openingstijden Centrale Balie 
Maandag t/m woensdag:  08.30  -  16.00 uur 
Donderdag:  08.30  -  20.00 uur 
Vrijdag:  08.30  -  12.30 uur 
Tijdens de donderdagavondopenstelling kunt u maar voor een 
beperkt aantal zaken terecht: paspoorten en rijbewijzen e.d. 

Openingstijden begraafplaats 
De algemene begraafplaats en dierenbegraafplaats aan de 
Tollensstraat zijn dagelijks open tussen 08.00 - 18.00 uur. 

Collegelid spreken? 
Een afspraak maken met een collegelid doet u via het centrale 
telefoonnummer. Daarbij geeft u aan waarover u het collegelid 
wilt spreken. Het kan zijn dat u eerst naar een vakafdeling 
verwezen wordt. 

Vragen over een bouwplan? 
Voor vragen over concrete of gewenste bouwplannen is de 
werkeenheid Vergunningverlening op werkdagen telefonisch 
bereikbaar tussen 08.30 en 16.00 uur. 

Op zoek naar werk of aanbieden van vacature? 
Werkgevers en werkzoekers maken gebruik van 
www.werkeninzandvoort.com. 
Voor het vinden of aanbieden van banen in Zandvoort. 
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Zandvoorter Dennis van de Laar 
lichtpunt in Zandvoort 500

Handbaldames laten winst glippen

Afgelopen zaterdag tijdens de eerste race om het Winter 
Endurance Kampioenschap, de Zandvoort 500, brak een 
nieuw hoofdstuk aan voor de nog minderjarige Zandvoorter 
Den nis van de Laar. Hij mocht rijden in een Porsche GT3, waar-
mee hij samen met Jaap van Lagen naar de twede plek reed.

Helaas hebben de handbaldames van ZSC niet van TAC/
VOC kunnen winnen. In een meer dan spannende wed-
strijd werd uiteindelijk bij 15-15, na een ruststand van 
9-10, de eindstand bepaald.

Van de Laar heeft een uitste-
kend jaar achter de rug in de 
Formido Swift Cup. De jeugdi-
ge Zandvoorter die afgelopen 
seizoen al een wedstrijd won 
in deze klasse, heeft nog niet 
zijn rijbewijs en gaat naar het 
Luzac College in Haarlem met 
de trein. Dat was de realiteit 
van deze afgelopen periode. 
Het tweetal, uitkomend in 
de Divisie I, werd na 500 ki-
lometer (116 ronden verder) 
tweede achter de uiteindelijke 
winnaars David Hart en Nicky 
Pastorelli in de V8 Star. 

Het was verbazingwekkend 
te zien hoe Van de Laar zich 

in de Porsche staande hield. 
Rijden in een Porsche is toch 
heel wat anders dan een 
Suzuki Swift zoals afgelopen 
seizoen. De derde plaats was 
voor het duo Wilko Becker en 
Raymond Coronel in de fraaie 
Renault Megane. 

Voor vader Ronald van de 
Laar verliep de training voor 
de Zandvoort 500 teleurstel-
lend. “We hadden een kapotte 
stroomverdeler en onder een 
bepaalde voltage klapte de 
stuurbekrachtiging eruit”, 
klonk een sombere Van de 
Laar. De Zandvoorter zou zijn 
Porsche delen met Sebastiaan 

autosport

handbal

Bleekemolen en diens vader 
Michael Bleekemolen. “Het 
onderdeel dat stuk ging, 
bleken we niet op voorraad 
te hebben. Daarom konden 
we helaas niet meedoen”, 
was het commentaar van 
Bleekemolen sr. 

Voor het duo Peter Fontijn uit 
Hillegom en Peter Furth uit 
Zandvoort was het na vier ron-
den al afgelopen. Furth kende 
een goede start en ging soe-
pel door het veld. “Een plaats 
bij de eerste tien zat er zeker 
in, maar Furth was te gre-
tig”, aldus een teleurgestelde 
Fontijn. Furth gleed met de 
Frabos BMW M3GTR de ban-
denstapel in bij het ingaan 
van de Hugenholtzbocht. De 
rechter voorkant had schade 
en het antiblokkeersysteem 
van de BMW was door de 
klap defect geraakt. “Voordeel 
is wel dat we nauwelijks het 
rubber van de banden hebben 
gebruikt en ook niet te veel 
brandstof. De kosten voor de 
Nieuwjaarsrace hebben we 
er nu al uit”, zo stelde Fontijn 
licht ironisch vast.

Dan was er nog een vierde 
Zandvoorter actief. Na één 
beurt hield Dillon Koster het 
voor gezien. De start deed de 

De strijd was van begin af aan 
spannend. Dan weer scoorden 
onze plaatsgenotes, dan weer 
kwam TAC/VOC weer langs-
zij en andersom. Vlak voor 
rust leek TAC/VOC een gaat-
je te slaan. Na 7-9 lukte het 
Zandvoort echter weer langs-
zij te komen maar in de laatste 
seconden voor rust wisten de 
Amsterdamse dames toch nog 
een verschil ter forceren, 9-10. 
Na rust kwam Zandvoort sterk 
terug. Via een aantal snelle 
aanvallen werd er zelfs een 
voorsprong van twee punten 

Mooie bolides verschenen aan de start | Foto: Chris Schotanus

Fraaie break out van Naomi Kaspers

Zandvoorter zelf, maar zijn 
collega’s Dries van der Vossen 
en de Formido Swift kampioen 
uit Kosters eigen Certainty 
team, Niels Langeveld, moch-
ten het afmaken. Het drietal 
werd derde in de Divisie IV. In 
deze klasse ging de winst naar 
Liesette Braams en Duncan 
Huisman.

De winst in de Divisie II ging 
naar Jeroen den Boer en 
Simon Knap in de BMW 320d. 
In de Divisie III was het duo 
Ruud en René Steenmetz dat 
de winst met een Renault Clio 
naar zich toe trokken. Zo sloot 
het team van Bleekemolen de 
dag toch af met een overwin-
ning.

Uitslag: 
1. Hart/Pastorelli, V8 Star, 116 
ronden in 4:01,36,777 (124,07 
km/uur); 2. Van Lagen/Van de 
Laar op 1min11,879; 3. Becker/R. 
Coronel, Renault Mégane 
Trophy, op 3 ronden.

Klassenwinnaars:
Divisie 1: Hart/Pastorelli; 
Divisie 2: Den Boer/Knap, 
BMW 320d, 113 ronden; Divisie 
3: Steenmetz/Steen metz, 
Renault Clio Sport, 106 ronden; 
Divisie 4: Braams/Huisman, 
BMW 123d, 104 ronden.

genomen, 14-12. In de laatste 
seconde, bij een 15-15 stand, 
kreeg ZSC de mogelijkheid om 
de wedstrijd alsnog te winnen. 
Maar de terecht toegewezen 
strafbal werd niet verzilverd 
door Martina Balk. Komende 
zondag spelen de Zandvoortse 
dames om 10.50 uur uit tegen 
het Amsterdamse Westsite 5.

Scores ZSC: Daphina van Rhee: 
6; Laura Koning:4; Lucia v.d. 
Drift 2 en Martina Balk, Szilvia 
Jabak en Naomi Kaspers ieder 
1 doelpunt.

ZHC-dames op weg  
naar promotie

Onderschatting  
leidt tot verlies

De Zandvoortse hockeydames zijn hard op weg om na de 
winterstop te gaan promoveren. Zondag moesten de re-
serves van VVV er met 1-4 aan geloven.

De heren van The Lions hebben de tweede nederlaag op rij 
moeten incasseren. De reserves van Hoofddorp waren met 
80-68 te sterk voor onze plaatsgenoten. De Zandvoortse 
dames verloren ietwat geflatteerd van ‘angstgegner’ Alk-
maar Guardians.

hockey

basketbal

Coach Cees van Deursen 
zag zijn team al snel de 
overhand krijgen maar er 
was een strafbal nodig om 
op voorsprong te komen. 
Judith van Delft handelde 
dit akkefietje goed af en 
pushte netjes de 0-1 ach-
ter de Amstelveense doel-
vrouw, hetgeen tevens 
de ruststand betekende. 
De tweede helft was nau-
welijks vijf minuten oud 
toen Roos Rückert de 
Zandvoortse voorsprong 
verdubbelde, 0-2. Daarna 

De mannen zaten afgelopen 
zaterdag opnieuw niet in de 
wedstrijd. “We begonnen on-
geconcentreerd en hadden 
een sterke tegenstander die 
we duidelijk hebben onder-
schat. In combinatie met het 
feit dat niemand aanvallend 
lekker in de wedstrijd zat re-
sulteerde dit in een toch wel 
behoorlijke nederlaag”, al-
dus speler Robert ten Pierik. 
Alhoewel de ruststand van 
37-36 niet slecht was, bleek 
het na rust snel over en 
sluiten voor de Zandvoortse 
formatie. Komende zaterdag 
spelen de heren om 19.00 
uur thuis tegen de reserves 
van Mosquito’s. Topscores 
Lions: Marvin Martina 20 en 
Ron v.d. Meij 14 punten.

Dames 
Na een gelijk opgaande 

viel het Zandvoortse spel 
wat stil en konden de ‘gast-
vrouwen’ via een strafcor-
ner de aansluiting forceren. 
Dit was het sein voor onze 
plaatsgenotes om het tem-
po flink op te voeren, met 
nog twee doelpunten als 
gevolg. Isa Knotter tekende 
voor de 1-3 uit een strafcor-
ner en kort voor tijd zette 
Judith van Delft de eind-
stand op het scorebord, 1-4. 
Zandvoort heeft nog drie 
punten uit twee wedstrij-
den nodig voor promotie. 

strijd in de eerste helft, 21-
24, won Alkmaar Guardians 
met 56-40 wat geflatteerd 
van onze dorpsgenoten. De 
eerste helft was duidelijk 
voor Lions. Toch konden ze 
slechts een marge van drie 
punten koesteren en dat 
bleek niet voldoende. Direct 
na het begin van de tweede 
helft namen de Alkmaarse 
dames een voorsprong die 
zij niet meer uit handen 
gaven. “Jammer maar we 
hebben wel een goede eer-
ste helft gespeeld. Helaas 
was de tweede wat minder. 
In mijn ogen is het team 
wel gegroeid ten opzichte 
van vorig seizoen”, aldus 
oud- en nu interim-coach 
Richard Koper. Ook de da-
mes spelen komende zater-
dag thuis tegen Mosquito’s, 
om 17.15 uur.
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Grand Café Restaurant XL
Groenestein & Schouten 
 Fin. diensten
Hugoos
Huis in de Duinen
Mobiele Poets Centrale
Motorrijschool Goede
P. van Kleeff
Phoenix bco
Quinty Fashion
Restaurant ZUYDT
Riche aan Zee
Seven For Life
Stichting Classic 
 Concerts
Stichting Nieuw Unicum
Uitvaartcentrum Haarlem
Van Aacken 
 Glaszettersbedrijf
V.o.f. Cocarde

Administratiekantoor 
 K. Willemse
Algemene uitvaartbegeleiding 
 Zandvoort
Auto Strijder 
Autobedrijf KariMo
Bar Battle
Bloemsierkunst
 Jef & Henk Bluijs
Breeze by Walter
Café Koper
Café Oomstee
Cense en van Lingen
Circus Zandvoort
Club Nautique
Corry's Kaashoek
De Haven van Zandvoort
Dierenarts Dekker
Dorsman Assurantiën
Filoxenia Greek Cuisine

adverteerders

Moll schoot met buitenkant rechts fraai raak

Michel van Marm kapt een tegenstander uit

Prijzensponsoren Kees-Jan Thomasz (Intertoys Santpoort) en  
Martijn Wijsman (Fietswereld Zandvoort) werden bedankt door  
Paula Lancaster van Open Golf Zandvoort

SV Zandvoort begint warm te draaien!

Zandvoort Noord laat dure punten liggen

Ouder–kind toernooi bij 
Open Golf Zandvoort

Opnieuw heeft het eerste elftal van SV Zandvoort voor een 
stunt gezorgd. Voor de derde wedstrijd op rij konden de 
mannen van interim-coach Sander Hittinger drie punten 
op hun conto bijschrijven door thuis met 3-2 van de num-
mer twee (!) van de ranglijst, ZOB, te winnen. Zandvoort 
begint zich als een reuzendoder te ontwikkelen, want vo-
rige week moest de nummer drie, Hellas Sport, eraan ge-
loven. Voetballend is er iedere week bij SV Zandvoort pro-
gressie te constateren.

Sommige spelers van Zandvoort Noord leken hun dag niet 
te hebben en dat terwijl Promotie/de Eersteling afgelopen 
vrijdagavond op bezoek kwam in de Korver Sporthal. De 
ploeg uit Hoofddorp heeft in eerdere ontmoetingen het de 
Zandvoorters al eens knap lastig gemaakt, ze waren dus 
gewaarschuwd.

Afgelopen zondag werd ter afsluiting van het afgelopen 
jeugdgolfseizoen voor de derde keer op rij het ouder-kind 
toernooi gespeeld. Maar liefst 170 deelnemers verschenen 
aan de start om een poging te doen de felbegeerde titel in 
de wacht te slepen. 

Weer geen compleet elftal 
voor Hittinger, want een paar 
dagen voor de wedstrijd was 
centrale verdediger Ronald 
Kaales vader geworden van 
een gezonde zoon en vond het 
niet verstandig om te spelen. 
Michel de Haan, het doelpun-
tenkanon van Zandvoort, zat 
zijn laatste van drie geschors-

Afgezien van de spreekwoor-
delijke eer waren er deze keer 
spectaculaire prijzen te win-
nen: voor een hole-in-one 
op hole 3 stond een scooter 
klaar, ook de ouders dongen 
mee, voor de neary waren 
twee stoere fietsen te win-
nen, beschikbaar gesteld in 
samenwerking met Martijn 
Wijsman van Fietswereld 
aan de Tolweg. Na een span-
nende strijd wist Tim Boekee 
uiteindelijk in een van de 
laatste flights met een spec-
taculaire afslag het dichtst 
bij de vlag te eindigen en 
kreeg de fietssleutels over-
handigd. De scooter kon niet 
weggeven worden. 

te wedstrijden uit.

Zandvoort liet van het eer-
ste fluitsignaal af aan blijken 
dat ze voor de nummer twee 
geen ontzag hadden. Al in 
de vijfde minuut konden de 
Zandvoortse supporters jui-
chen. De linker vleugelverde-
diger van ZOB kon, ondanks 

In drie categorieën waar om 
gestreden werd gingen met 
minimale verschillen in de 
scores uiteindelijk de titels 
naar: Tim en Fred Boekee 
in de categorie ‘Handicap’, 
Bob en Johan Gansner in 
de categorie ‘GVB’ en Luc en 
Arthur Burghout in de ca-
tegorie ‘Baanpermissie’. De 
titel Bruto Score, het minst 
aantal slagen, werd door 
Bruce en Nigel Lancaster in 
de wacht gesleept. Na afloop 
van de feestelijke prijsuitrei-
king werd Stijn Hermans ge-
huldigd als winnaar van de 
jeugdcompetitie 2010 van 
OGZ. Hij wist hiermee zijn ti-
tel van 2009 te prolongeren.

voetbal

zaalvoetbal

golf

verwoede pogingen, Maurice 
Moll niet stoppen, waardoor 
de grillige spits het zestien-
metergebied binnen kon gaan. 
Gelukkig had hij oog voor de 
situatie want vanaf de rechter 
kant kwam Stein Stobbelaar 
aanstormen. Een perfecte 
pass op maat voor Stobbelaar 
en niet twijfelen, zorgden voor 
de 1-0. Niet kort daarna was 
de stand weer in evenwicht. 
De doelpuntenmachine van 
ZOB, Bas Veltmeijer, kon door 
communicatiestoornis van de 
Zandvoortse verdediging zijn 
ploeg weer langs Zandvoort 
zetten, 1-1. Nog voor rust 
kwamen onze plaatsgenoten 
weer op voorspong. Ook nu 
was het Moll die de hoofd-
rol voor zich opeiste. Hij kon 
opnieuw zijn verdediger zijn 
hielen laten zien en sjeesde 
het strafschopgebied in. Met 
een bijna onnavolgbaar schot, 
met buitenkant rechts, schoot 
hij het leer in het dak van het 
doel, een verbaasde doelman 
Eric Slaaf achterlatend, 2-1.

Na rust een aanvallend ZOB 
dat het echter deze middag 
moeilijk had om het doel te 
vinden. Toch kwamen de gas-

Verrassend was de terug-
keer van Vincent Fleers bij 
Zandvoort Noord. Na een pe-
riode van drie jaar afwezig-
heid deed hij weer mee. David 
Conijn maakte het eerste 
doelpunt en Zandvoort Noord 
leek het betere van het spel 
te hebben. Nadat de 2-0 door 
de Zandvoorters op het sco-
rebord was gebracht, sloop er 
wat nonchalance in het spel.

ten opnieuw langszij. Dit keer 
was het Michael Gommers 
die Jorrit Schmidt het nage-
ven gaf, 2-2. Het venijn zat 
hem deze wedstrijd in de 
staart. Na een aantal kans-
jes over en weer, met vooral 
Zandvoort voetballend op 
de helft van de tegenstan-
der, hielp Patrick Koper zijn 
team aan de verdiende over-
winning. Met een van effect 
zwanger schot schoot hij 
vlak voor tijd de bal stijf in 
de linker kruising, 3-2. Het 
ongeslagen record van ZOB 
in het huidige seizoen was 
aan flarden! Door dit mooie 
resultaat stijgt Zandvoort drie 
plaatsen en staat nu achtste, 
op slechts drie punten van de 
vierde plaats!

Komende week treft Zand-
voort opnieuw een tegen-
stander van formaat, als ze 
op visite gaan bij TOB uit Am-
sterdam Noord. TOB verloor 
zaterdag kansloos van AFC 
en zakte van de 4e naar de 7e 
plek, en hebben nu slechts één 
punt meer dan Zandvoort. Een 
uitermate belangrijke wed-
strijd derhalve die om 14.30 
uur begint.

In de tweede helft kwamen 
de Hoofddorpers terug in 
de wedstrijd mede doordat 
Zandvoort in korte tijd drie 
gele kaarten incasseerde. Het 
onderlinge gezeur dat hier-
door bij de Zandvoorters ont-
stond droeg niet bij aan een 
goed resultaat. Uiteindelijk 
mocht de ploeg van Marcel 
Paap de handen dichtknijpen 
met een 4-4 gelijkspel. “Dit 

resultaat hebben we volledig 
aan ons zelf te wijten”, stelde 
Paap na afloop vast. Zandvoort 
Noord heeft nu vijf verliespun-

ten en heeft voorlopig afstand 
gedaan voor de hogere posi-
ties in de tweede klasse D van 
het district West I.
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voor Zandvoort en Bentveld
www.zandvoortsecourant.nl Zie onze advertentie op de achterpagina 

De Mannetjes
Kaashoek de

meest creatieve
ondernemer 2010

‘Allemaal aan de  
kaasblokjes dus in plaats 
van de chocoladeletters’

Raadsprogramma 2010-2014 vastgesteld. 
In te zien bij de balie of op de website

Maandagavond 15 november vond in jaarrond strandpavil-
joen Club Nautique de jaarlijks door de gemeente georga-
niseerde ondernemersavond plaats. De avond stond in het 
teken van ‘Zandvoort het jaarrond aantrekkelijk’. Met meer 
dan 300 aanwezigen was de belangstelling overweldigend.

Honderden kinderen met ou-
ders en grootouders waren 
naar het strand gekomen 
om de Sint te begroeten en 
het lijkt wel of het er ieder 
jaar meer worden. Toen de 

De avond werd afgetrapt 
met het tonen van een door 
Jan van der Meer gemaakt 
filmpje met sfeerbeelden 
van Zandvoort.  Daarna 
volgden drie sprekers: 
wethouder Wilfred Tates, 
Jasper van het Nederend 
van Strandpaviljoen Tijn 
Akersloot en Lana Lemmens, 
directeur van VVV Zandvoort. 
Het toetje van de avond werd 

Sint zich naar boven begaf, 
werd hij door zoveel men-
sen begeleid dat er op de 
Rotonde bijna geen plaats 
meer was voor de meute. 
Toen Sinterklaas op zijn 

voor het laatst bewaard: 
de bekendmaking van ‘de 
meest creatieve onderne-
mer van 2010’. De winnaar 
van de eerste editie in 2009, 
Greeven Makelaardij, kon de 
wisseltrofee doorgeven aan 
de winnaar van 2010: Corrie’s 
Kaashoek uit de Haltestraat. 

vervolg op pagina 7

Sinterklaas is weer in Zandvoort aangekomen Zeer geanimeerde 
ondernemersavond

schimmel Americo stapte, 
kon hij bijna niet door de 
horde mensen heenkomen 
om op weg te gaan naar 
het Raadhuisplein, waar 
burgemeester Niek Meijer 
klaar stond om hem offici-
eel welkom te heten in onze 
gemeente. Toen de burge-
meester zei dat hij niet ge-
loofde dat er alleen maar 
lieve kinderen zijn, moest hij 

Afgelopen zondag was het dan eindelijk zover: Sinterklaas kwam bij de Rotonde weer 
aan in Zandvoort. De Goedheiligman werd door de boot van de KNRM weer feilloos 
vanaf  zijn pakjesboot op het Zandvoortse strand gezet. Ondanks het aanvankelijk niet 
al te beste weer was er toch heel veel belangstelling voor deze bijzondere dag voor de 
kleinste Zandvoorters onder ons.

Sinterklaas wordt door de Burgemeester ontvangen op het bordes | Foto: Rob Bossink

Fleur en Corry van de Kaashoek | Foto: Rob Bossink

die woorden meteen weer 
inslikken want Sinterklaas 
is van mening dat er alleen 
maar lieve kinderen zijn. Hij 
meende dan ook dat alle 
Zandvoortse kinderen ’s 
avond de schoen mochten 
zetten. Na het welkom van 
de burgemeester en het zin-
gen van een aantal bekende 
Sinterklaasliedjes, was het 
tijd voor de Sint om weer op 
Americo te stappen voor een 
kleine toer door het centrum 
van onze woonplaats.

’s Middags was het in de 
Korver Sporthal opnieuw 
feest. Daar waren de Pieten 
bijeen om de Zandvoortse 
jeugd een fijne middag te 
bezorgen. Door middel van 
allerlei handigheden die 
Pieten moeten bezitten om 
voor Sinterklaas te mogen 
werken, zoals cadeautjes 
in een schoorsteen gooien, 
balanceren en touwklim-
men, konden de kleinste 
Zandvoortertjes laten zien 
waar zij toe in staat zijn. 
Na een kort bezoek van de 
Goedheiligman kwam ook 
aan dit feest een einde en is 
het, voor de meeste kinderen, 
afwachten tot pakjesavond.

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

www.seaoptiek.com
Vrijdag koopavond

Najaarsactie bij 
Sea Optiek

Bij aanschaf van een bril met 
varilux glazen krijgt u het 
collectors item fotoboek 

Great Migrations van 
National Geographic cadeau!

Slagroomschnitte
1,25Monnikenbrood 

Zonnepit     2e gratis
46/47

Ontzettend lekker.
Ontzettend goedkoop.
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Geldig tot 28 november 2010

SCOOTMOBIELEN
ook met PGB (persoonsgebonden budget)

023 - 5 735 735
4-wielfietsen

BETER MOBIEL, Max Planckstraat 44
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Voor reserveringen bel  

023 - 571 57 07
Kijk ook eens op 
www.clubnautique.nl

Het hele jaar geopend!

Hoog Laag Hoog HoogLaag
w a t e r

do
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01.05
01.50
02.21
02.58
03.31

-
-
-

18
19
20
21
22
23
24
25

09.04
10.00
10.34
1 1 . 1 5
1 1 . 5 6
00.05
00.37
01.26

13 .26
14.02
1 4 . 3 5
15.09
1 5 . 4 7
04.07
04.48
05.28

2 1 . 0 5
2 1 . 5 6
22.34
23.20

-
1 2 . 1 4
1 2 . 4 5
13 .30

-
-
-
-
-

16.23
16.59
1 7. 4 2

Phoenix
Begraafplaatsen- en crematoria-ondersteuning

Phoenix bco biedt ondersteunende diensten aan 
nabestaanden op het gebied van:
 
• Aanvullend opschrift op uw monument na begrafenis of crematie
• Stijlvolle grafbeplanting en aanvullen van de grindlaag
•  Opnieuw inlakken/met bladgoud vergulden van het bestaande 

opschrift
• Renovatie van verouderde monumenten
• Grafaccessoires, zoals verlichting, vazen en ornamenten
• Verzorging van monument en beplanting
• Persoonlijk advies voor complete grafbedekking

Respectvol, persoonlijk en geheel conform uw wens.

Voor een vrijblijvende offerte of advies kunt u contact 
met ons opnemen via telefoonnummer 06-397 56 604.

nov

in memoriam
Algemene Uitvaartbegeleiding Zandvoort

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

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

023 -7515 666
Gevestigd in Zandvoort

Evert H. Schweitzer
Voor een stijlvolle en verzorgde uitvaart

Dag en nacht bereikbaar

waterstandenZij werd overspoeld door die onbekende zee,
wij laten haar wegdrijven.

Gerritje Wardenier - Flietstra
-Gerrie -

weduwe van Herman Wardenier

 13 april 1932                                 12 november 2010

Irma 
Erwin

Correspondentieadres: 
I.G. Wardenier
Romolenstraat 27
2032 RX Haarlem

De crematie heeft donderdag 18 november 
plaatsgevonden in Driehuis.

Thuis is op 89-jarige leeftijd  
rustig in haar slaap overleden

onze lieve moeder en oma

Renske Kuipers
weduwe van Dirk Jan Visser

              Geboren          Overleden
Wûnseradiel 27-02-1921    -    Zandvoort 14-11-2010

Joke Visser
Dirk & Yvonne Visser
Ben & Carmen Visser

Anneke & Koos van Beek
Liesbeth & Hans Roodt

Paul Visser & Ingrid Brandse
Martin Luther Visser  †

Yannick & Wendy, Youri & Miranda, Ylisha,  
Gineke, Myrthe, Rick & Corinne, Steven & Kori,  

Arjan & Sanne, Wouter, Rianne, Vincent, Mariëtte.

Wêz mar net bang, nea wer bang, it hoecht net mear.....

Us mem is thuis opgebaard, Poststraat 4 Zandvoort, 
alwaar bezoek van 14.00 uur tot 17.00 uur.

De crematieplechtigheid zal plaatsvinden  
op vrijdag 19 november om 14.30 uur 
in het Yarden Crematorium Haarlem,
Vergierdeweg 271 in Haarlem-Noord.

Tijd van samenkomst 14.15 uur.

Na afloop is er gelegenheid elkaar te ontmoeten  
in de ontvangkamer van het crematorium.

Correspondentieadres: Liesbeth Roodt,  
Westerparkstraat 18, 2042 AW Zandvoort

Pap,

Er is nu een jaar voorbij 
en het verdriet wordt maar niet minder.
Het wordt steeds erger, 
je bent geen dag uit mijn gedachte.

Liefs Sonja

cor r ie  s t u bbe
14-09-2010

Maar de overwel-
digende hoeveelheid 
belangstelling mooie 

woorden, lieve smsjes, 
prachtige bloemen

ontroerende brieven
en kaarten steunen
ons enorm met de

verwerking van
het verlies van
onze moeder,

schoonmoeder, oma, 
overgrootoma.  

 
Hiervoor willen wij 
iedereen bedanken.

Geert
Sacko
Femke

‘Beseffen doen wij
het nog steeds niet ’

Correspondentieadres: Femke Dijkema, Koninginneweg 24, 2042 NL Zandvoort

UITVAARTZORGCENTRUM ZANDVOORT
Tollensstraat 67, 2041 PR  Zandvoort.

Telefoon (023) 571 32 78.
www.uzn-nederland.nl

UITVAARTCENTRUM HAARLEM
Parklaan 36, 2011 KW  Haarlem.

Telefoon (023) 532 87 50.
www.uitvaartcentrumhaarlem.nl

Sinds 1992
uw uitvaartondernemer in Zandvoort.
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burgerlijke stand
6 november - 12 november 2010

Geboren:
Aimée, dochter van: Keur, Richard en: Beelen, Saskia.
Jade Mare, dochter van: van der Meulen, Thijs en: Pijlman, 
Maria Lydia.
Reva Pilar, dochter van: van Waarde, Steven Daniël en : Alders, 
Emilie Evita. 

Overleden :
Hellingman, Jan, oud 80 jaar.
Killestein, Gijsbertus Marinus Simon, oud 75 jaar.
Bryan geb. Penaat, Henriëtte, oud 62 jaar.

is het weer gelukt. Sint is in 
het land. In Zandvoort is het 
een spectaculair gegeven: zijn 
de golven niet te hoog? “Hij 
kwam met de speedboot”, 
vertelden mijn Zandvoortse 
kleinkinderen, “en hij ging 
héél hard.” Bij de kleinkinde-
ren uit Leek is het een rustiger 
schouwspel. Eerst naar pake 
en beppe in Drachten waar 
Sinterklaas met de boot komt. 
Een week erna naar de haven 
in Leek. Ik vind het schitterend 
hoe de kleinkinderen genie-
ten. Nog even dan zijn ze te 
groot en is de pret voorbij. 

Daarom maak ik me kwaad 
over de film ‘Sint’ van Dick 
Maas. Volgens hem zit in 
het Sinterklaasverhaal tal-
loze verwijzingen die sug-
gereren dat Sint helemaal 
geen kindervriend is. Niks, 
Goedheiligman! Pakjesavond 
heette vroeger gewoon pak-
avond. Dat was de avond dat 
hij en zijn kornuiten pakten 
wat ze pakken konden. Maas 
maakt van Klaas een moord-
dadig monster. In plaats van 
kinderhandjes vullen, hakt 
hij ze het liefst eraf. Eigenlijk 
gaat het mij niet om de hor-
rorfilm maar meer om de pos-
ter die overal hangt. Daar zit 
Sint als een aangekleed skelet 
op een mager paard en zijn 
staf is een sikkel. Een zeer 
lugubere poster die afbreuk 
doet aan het beeld van mijn 
Sinterklaas. En beslist niet 
geschikt voor kinderogen. 
Natuurlijk kan je de buiten-
wereld niet buiten sluiten. 
Via de Tv komen kinderen 
al genoeg in aanraking met 
nare dingen. Maar gelukkig 
zit dáár een knop op.

De film zal na alle media-aan-
dacht natuurlijk een commer-
cieel succes worden. De groep 
met bezorgde ouders die pro-
blemen hebben met de pos-
ter is groot. Of zij het voor el-
kaar krijgen dat de poster niet 
geplaatst wordt? Ik 
hoop van wel. In ieder 
geval zal ik mijn feest 
niet laten verpesten, 
“vol verwachting klopt 
mijn hart.”

Volgens mij…..
column
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In de ontwerpbegroting 
wordt voorgesteld om de 
noodzakelijke bezuinigingen 
en ombuigingen vanaf 2012 
door te voeren. Verwacht 
wordt dat er in 2011 nog niet 
veel van te merken is. Diverse 
fracties vroegen zich in eerste 
instantie af of het verstandig 
is om in 2011 nog weinig of 
niets te bezuinigen. Zo zou 
een buffer opgebouwd kun-
nen worden voor het zwaar-
dere weer dat eraan komt. 
Ook zou daarmee de tegen-
vallers van 2010 opgevangen 
kunnen worden. Het college 
wil die opvangen door geld 
uit de Algemene Reserve te 
halen. Dat viel vooral bij het 
CDA en de OPZ niet in goede 
aarde. Nu werd voorgesteld 
om geen extra geld voor een 
aantal voorstellen van het 
college te verschaffen. Onder 
andere het Centrum Jeugd 
en Gezin en mogelijk een 
collegevoorstel voor een bi-
bliotheek voor de leerlingen 
van de Brede School, zullen 
daar onder moeten lijden. 
Ook de extra verhoging van 
de reinigingsrechten onder-
vond weerstand, met name 
van de VVD.

Volgens wethouder Finan-
ciën Gert Toonen is het niet 
waar dat Zandvoort zwaar 
in de nesten zit. “Niets is 
minder waar”, zei hij zelfs. 
Volgens hem “doet Zand-
voort het zo gek nog niet 
gezien de problemen in den 
lande.” De kosten die de bur-
gers in Zandvoort jaarlijks 
moeten ophoesten zijn niet 
al te hoog. “368 gemeenten 
zijn duurder dan wij, een is 
even duur en slechts 60 ge-
meenten zijn goedkoper dan 
Zandvoort”, meldde hij. In die 
wetenschap vindt Toonen 
dat een zeer geringe lasten-
verzwaring in Zandvoort 
mogelijk moet zijn. Wel wil 
hij de zwakkeren in de sa-
menleving ontzien.

De contracten met de 
strandpachters was een he-
vig discussiepunt. OPZ en 
CDA stelden voor om markt-
conforme afspraken te ma-
ken en die te vergelijken met 
de horecapachtprijzen in het 
centrum. Toonen vroeg met 
klem om daar niet op door 
te gaan omdat hij in een af-
rondende fase daarover is. 
Het voorstel van D66 om in 

Werkgroep Ombuigingen moet aan de slag
Een werkgroep die samengesteld wordt uit alle raadsfrac-
ties zal zich de komende weken moeten buigen over een 
groot aantal ombuigingen in de Begroting 2011. Er dreigt 
in 2011 een tekort op de Zandvoortse balans van circa € 
325.000 dat door bezuinigingen en ombuigingen opge-
hoest moet worden. Met dien verstande dat de Zandvoort-
se burger zoveel mogelijk ontzien wordt. De voorstellen 
van de werkgroep worden in BERAP-1 2011 opgenomen.

Protestantse gem. Zandvoort
10.00 uur ds. Mr. J.W. Verwijs
www.kerkzandvoort.nl

RK Parochie St. Agatha
10.30 uur Pastor D. Duijves
www.aap-parochies.nl

RK Parochie Antonius & Paulus
10.30 uur Heer B. Blans

kerkdiensten - a.s. zondag 

Politiek verslag Raadsvergadering d.d. 9 en 10 november

drie jaar tijd de subsidie voor 
de VVV Zandvoort af te bou-
wen werd door wethouder 
Wilfred Tates naar de prul-
lenbak verwezen. “Zo help je 
de VVV om zeep”, zei hij.

Tijdens de vergadering van 
de tweede dag kwamen 
nog een paar programma’s 
aan bod, die met een aantal 
wijzigingen werden aange-
nomen. Het aantal amende-
menten dat werd ingediend 
was deze keer gering. Slechts 
een drietal werd in stem-
ming gebracht: een dek-
kingsvoorstel van het CDA 
(aangenomen), de afbou-
wing VVV van D66 (verwor-
pen) en het amendement 
van de VVD om de reini-
gingsheffing alleen trend-
matig met het inflatieper-
centage te verhogen werd 
eveneens aangenomen. 
Een motie van OPZ over de 
strandpachterscontracten 
werd door Toonen ernstig 
ontraden. OPZ vroeg hierin 
om marktconforme prijzen 
gerelateerd aan de bezoe-
kersaantallen en de duur 
van de contracten, jaarrond 
of niet. Deze motie werd in 
grote meerderheid aange-
nomen waarna het nog even 
spannend werd. 

Uiteindelijk werd de aange-
paste Begroting 2011 aange-
nomen. De belastingvoor-
stellen werden unaniem 
aangenomen met een aan-
passing van de reinigings-
rechten.
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huis-aan-huis bezorgd in heel Zandvoort en Bentveld!
Kantooradres: Kleine Krocht 2 • 2042 JN Zandvoort 
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Openingstijden: maandag en dinsdag 09.00 - 17.00 uur.
Overige dagen op afspraak.
Advertentie acquisitie: Letty van den Brand-Kinderdijk 
Tel. 06 – 4342 9783 • letty@zandvoortsecourant.nl
advertenties@zandvoortsecourant.nl
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colofon

Jongerenafdeling binnen Sociaal Zandvoort
Sociaal Zandvoort (SZ) start deze week met een jongeren-
afdeling. De lokale sociaaldemocratische partij vindt dat 
jongeren veel te weinig hun stem laten horen over lokale 
aangelegenheden. De onderafdeling gaat Jong Sociaal 
Zandvoort heten.

“De jongerenafdeling is 
op zoek naar jongeren die 
hun stem willen laten ho-
ren in Zandvoort. Wij roe-
pen die dan ook op om, in 
samenwerking met Roy 

van Buuringen en Daniël 
Lefferts, een woordje mee te 
spreken in onze plaatselijke 
politiek. Als ze willen dat ze 
meetellen, moeten ze zich 
laten gelden! Als ze eens 

wisten wat voor een goed 
gevoel het geeft om later te 
kunnen zeggen: daar heb ik 
aan meegewerkt. Daar kan 
niets tegenop”, zegt voorzit-
ter Willem Paap die de jon-
geren uitnodigt om eens te 
komen brainstormen. Meer 
weten? Stuur een e-mail 
naar RoyvanBuuringen@
sociaalzandvoort .nl of 
DanielLefferts@sociaal-
zandvoort.nl.
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MOTORRIJSCHOOL GOEDE

www.goede-rijschool.nl

• In Zandvoort opstappen.
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• Ook bromfietsexamens.
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Inboedelverzekering
Snel en goed geregeld

Met ingang van heden ligt ter inzage bij de balie van de gemeenten Gouda, Leiden, 
Oegstgeest, Voorschoten, Wassenaar en Zoeterwoude en het hoogheemraadschap  
van Rijnland het mandaat- en machtigingsbesluit van de directeur van de  
Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland van 1 november 2010. Hierbij wordt de  
heffings- en invorderingsbevoegdheid neergelegd bij de door de voornoemde  
organisaties aangewezen ambtenaren.

Met ingang van heden worden alle besluiten met betrekking tot Belastingsamenwerking  
Gouwe-Rijnland alleen nog op de website www.bsgr.nl gepubliceerd.
 
Leiden, 17 november 2010

Bekendmaking

Conceptbegroting 2011 hoogheemraadschap van Rijnland 
Van 16 tot 30 november 2010 kunt u de conceptbegroting voor 2011 inzien. In deze begroting  
staat wat het hoogheemraadschap van Rijnland in 2011 gaat doen en wat dat kost.

Wat wil Rijnland in 2011 bereiken?
De economische situatie, in combinatie met de aangekondigde bezuinigingen door het kabinet, 
heeft ertoe geleid dat in deze begroting een verantwoorde balans is gezocht tussen de doelen  
om te komen tot een klimaatbestendig watersysteem en de wens om de lasten voor de burger  
niet te veel te laten stijgen. 
Het ‘gewone werk’ van Rijnland vraagt jaarlijks 80 tot 90% van de financiële middelen. Dat is 
gebruikelijk en nodig om te blijven zorgen voor droge voeten en schoon water. De overige  
10 tot 20% besteedt Rijnland aan maatregelen die noodzakelijk zijn om inwoners en bedrijven  
ook in de komende jaren een klimaatbestendig en robuust watersysteem te bieden. 

Wat gaat het kosten?
Om de bewoners en bedrijven ook in 2011 doelmatig van droge voeten en schoon water  
te voorzien is voor komend jaar 176 miljoen euro nodig. 

Ten slotte
Tijdens kantooruren ligt de conceptbegroting voor 2011 ter inzage bij de bibliotheek van het 
hoogheemraadschap van Rijnland, Archimedesweg 1 in Leiden. De begroting staat ook op  
www.rijnland.net/begroting. Belanghebbenden kunnen tijdens de inzagetermijn eventuele 
bedenkingen indienen bij de Verenigde Vergadering van het hoogheemraadschap van Rijnland, 
Postbus 156, 2300 AD Leiden. 

Op 15 december 2010 stelt de Verenigde Vergadering de begroting 2011 en de daaruit 
voortvloeiende tarieven definitief vast. U kunt tijdens deze vergadering inspreken.  
Ingediende bedenkingen worden meegenomen bij de besluitvorming.   

Leiden, 10 november 2010

Bekendmaking

Droge voeten, schoon water

 
 

BY CHRIS KUIN

1e Kerstdag geopend, 2e Kerstdag gesloten

Kerstmenu Hugoos 2010     € 47,50
 

 Amuse
iii

Gebakken coquilles St. Jacques met kreeftensaus 
iii

Dubbel getrokken wildbouillon met fijne tuinkruiden en bospaddenstoelen
iii

Kalfshaas met een roomsaus van brie de meaux en verse kervel *

of

Hertenbiefstuk met een wildjus van armagnac en oesterzwammen *
 iii

Duo van huisgemaakte brownie en chocolade mousse

* Gelieve uw keuze van het hoofdgerecht uiterlijk 
drie dagen van te voren door te geven 

Zeestraat 36,  2042 LC  Zandvoort
023-5736680

www.restauranthugoos.nl

OOMSTEE

Café
Biljart

Café Oomstee
zaterdag 20 november:

1-daags
Driebanden-toernooi
Start om 13:30 uur en loopt door tot in de avond!
Bel even of je nog mee kan doen of... kom kijken.

Agenda: Vrijdag 26 november: Karaoke! 
Aanvang 21:00 uur. Je hoeft niet in te schrijven!

Vrijdag 3 december: Oomstee Jazz.
Met het Carola Vossen Quartet.

Carola Vossen - zang, Nick van den Bos - piano,
Tom Kwakernaat - bas & Menno Veenendaal - drums.
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Woont u in Oud Noord? Wilt u meer weten over de inrichting van 
de openbare ruimte? Of heeft u vragen of opmerkingen over de 
bestrating, straatverlichting, zwerfafval, speelplekken, straatmeu-
bilair of soortgelijke zaken?  

U bent van harte welkom op het wijkspreekuur donderdag 25 
november van 19 tot 20 uur in het Rode Kruisgebouw, Nicolaas 
Beetslaan 14.

Vooraf aanmelden is niet nodig; de koffie staat klaar!

Zandvoort Schoon!?  
25 november wijkspreekuur Oud Noord 

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)

ditmaal om een Winter 
Santekraampie te kunnen 
organiseren voor alle kin-
deren van Zandvoort. De 
prijs wordt woensdag 8 de-
cember aanstaande in het 
Patronaat in Haarlem uit-
gereikt. Daar zullen de beide 
ondernemende dames een 
poppenvoorstelling geven. 
Op 22 december zal dan 
tussen 12.00 uur en 15.00 
uur rond de Protestantse 
kerk het evenement Winter 
Santekraampie plaatsvinden.

IJsbaanhulp gevraagd
van 12 december tot en 
met 2 januari ligt op het 
Raadhuisplein een heuse 
ijsbaan van 15 bij 15 meter. 
De bezetting van de ijsbaan 
berust geheel op de schou-
ders van vrijwilligers. De 
organisatie is daarom drin-
gend op zoek naar vrijwil-
ligers voor zowel de kassa 
als bij de schaatsuitleen. 
Geïnteresseerden van 16 
jaar en ouder kunnen zich 
aanmelden bij Ingrid Muller 
via tel. 06-24530167, e-mail 
ingrid@miescompany.nl of 
via het contactformulier op 
www.winterwonderland-
zandvoort.nl. Het gaat om 
een tijdsperiode van maxi-
maal vier uur.

The Place 2B
Eindelijk is het zover. 
Stichting 1216 Forgotten 
Foundation heeft een ‘thuis’ 
gevonden voor tieners van 12 
tot 16 jaar, waar ze zich thuis 
voelen en met hun proble-
men en verhalen naar toe 
kunnen. Initiatiefneemster 
van het project Maura 
Renardel de Lavalette en 
Eddy Buhling van 2B in de 
Haltestraat hebben goede 
afspraken gemaakt om de 
ruimte boven het café te ge-
bruiken voor de jeugd. Aan 
de bovenruimte hoeft bui-
ten het schoonmaken niets 
veranderd te worden. Op 

vrijdag 26 november wordt 
The Place 2B kleinschalig 
geopend en is er een kara-
oke waar mooie prijzen te 
winnen zijn. Om te kijken 
of het project aanslaat en 
het zichzelf kan bedruipen 
staat de deur 2 keer in de 
maand open. Natuurlijk is 
de plek een rook-, alcohol- 
en drugsvrije omgeving 
met als doel de jeugd van 
de straat te houden.

Vrijwilliger KNRM
De Zandvoortse KNRM is 
op zoek naar bemannings-
leden m/v die in goede ge-
zondheid zijn, houden van 
dynamiek, verantwoorde-
lijkheidsgevoel hebben 
en snel kunnen reageren. 
Tevens moeten ze binnen 
10 minuten aan een span-
nende opdracht kunnen 
beginnen. Deze taak, het 
redden mensen en veilig 
aan land brengen van men-
sen in nood, geeft veel vol-
doening. Neem voor meer 
informatie contact op met 
schipper Jan Willem v.d. 
Bout, tel. 06-20003427 of 
e-mail: schipper@zand-
voortknrm.nl.

Grote boekenverkoop 
In de vestiging Zandvoort 
van Bibliotheek Duinrand 
is flink ruimte gemaakt 
voor nieuwe boeken om 
straks met een frisse col-
lectie naar het nieuwe pand 
in de Louis Davids carré te 
kunnen verhuizen. De oude 
boekexemplaren worden 
te koop aangeboden tegen 
kleine prijsjes (vanaf € 0,50 
voor jeugdboeken en € 1,00 
voor volwassen boeken). In 
de aanbieding zijn: pren-
tenboeken, jeugdboeken, 
romans, reisgidsen, landen-
boeken, tuinboeken en nog 
veel meer. Voor iedereen zit 
er wel iets bij. Kom op 19 en 
20 november op tijd naar de 
bibliotheek en sla uw slag!

In de schijnwerper

De passie van de Zand-
voortse Selsela Sar wari 
is kledingontwerpen. Ze 
volgt de studie Mode 
Maat  kle ding Specialist 
op het ROC Mon driaan 
in Den Haag. Ze heeft bij 
couturier Frans Mole naar 
stage gelopen en straks in 
2011 gaat ze dat ook doen 
bij couturier Addy van den 
Krommenacker. Maar dat is 
nog niet alles want Selsela 
doet mee aan AVRO’s  
Selfmade Fashion wed-
strijd met haar ontwerp. 
Menno Gorter maakte van 
haar model een serie foto’s 
in het Teyler museum. Voor 
een publieksprijs heeft ze 
veel stemmen nodig. Wil 
je stemmen ga dan naar 
www.kunst .avro.nl en 
klik op Selfmade Fashion 
Wedstrijd. Vervolgens ga 
je naar beneden en klik 
op: stem voor publiekprijs. 
Vervolgens ga je naar de 
overzichtspagina pagina 1, 
plek 9 waar Selsela’s ont-
werp staat en geef haar 
ontwerp een cijfer! Met 
jouw stem is Zandvoort 
straks een ontwerper rijker.

Opnieuw prijs
Maaike Cappel en Wendy 
Jacobs, die vorig jaar € 
3.000 wonnen voor het 
poppentheater, deden op-
nieuw mee met gaanwe-
doen.tv van de provincie 
Noord-Holland. Nu krij-
gen zij dat bedrag weer, 

Woning PVV'er Lucassen trekt 
landelijke media naar Zandvoort

Portiekportiers op bezoek bij brandweer

De Zandvoortse inwoner Eric Lucassen, het Tweede Ka-
merlid die door Geert Wilders gepardonneerd is, was de 
laatste dagen nieuws in Nederland. Alhoewel het niet 
gemakkelijk is geweest om zijn adres op te sporen is het 
uiteindelijk toch gelukt.

Lucassen zou zich in het 
verleden namelijk niet goed 
gedragen hebben. Zo wordt 

hij in verband gebracht met 
het mishandelen van de uit-
bater van een Haarlemse 

Coffeeshop en was hij de 
schrik van de buurt toen hij 
nog in Haarlem woonde. 
Ook tijdens de periode dat 
hij militair leraar was, heeft 
hij zich seksueel misdragen 
en werd hij veroordeeld tot 
zeven dagen militaire de-
tentie. 

Dit allemaal zorgde ervoor 
dat er rond zijn woning 
maandag een grote groep 
journalisten aanwezig was 
die hem allerlei vragen 
wilde stellen. Onder andere 
De Jakhalzen van De Wereld 
Draait Door en een journa-
list van PowNews waren 
aanwezig. Voor zover be-
kend heeft hij zich echter 
niet laten zien.

De Portiekportiers die in 
Zandvoort Nieuw Noord bij 
woonstichting De Key in oplei-
ding zijn, hebben vorige week 
op uitnodiging een bezoek 
gebracht aan de brandweer-
kazerne aan de Duinstraat. Zij 
werden daar in de kantine ont-
vangen en kregen uitgebreide 
informatie. Later mochten ze 
ook in de brandweerwagens 
zitten. Een zeer leerzame mid-
dag die door iedereen gewaar-
deerd werd en die hopelijk ook 
resultaat zal opleveren.

De in opspraak geraakte PVV’er woont in Zandvoort

De ‘portiekportiers’ op bezoek bij de brandweer

  Bezoek ook eens onze website: 
  www.sportinzandvoort.nl



BEL 023 – 5 731 999

www.vrijehuizenmarkt.nl of 
www.nicktenbroeke.nl 

Nick ten Broeke
Emmaweg 21

2042 NT ZANDVOORT

F.: 023 – 5 732 007
M.: 0655 – 13 03 65
E: info@nicktenbroeke.nl

Aanbod Vrijehuizenmarkt
ook op Funda!

Doctor J.G. Mezgerstr. 100  Zandvoort

Swaluestraat 27B  Zandvoort

Kostverlorenstraat 14A  Zandvoort

M. v. St. Aldegondestr. 13  Zandvoort

Martinus Nijhoffstraat 79  Zandvoort

Zeestraat 52  Zandvoort

Martinus Nijhoffstraat 61  Zandvoort

Nassauplein 1  Zandvoort

Stationsstraat 2  Zandvoort

•	 Moderne	tussenwoning	met	o.a.	riante	uitbouw	aan	de	achterzijde,		
royale	living,	moderne	keuken,	moderne	badkamer,	5	slaapkamers,		
voor-	en	achtertuin	op	het	zuiden	met	achterom!

•	 Beg.	gr.:	o.a.	riante	living	met	o.a.	uitbouw	aan	de	achterzijde,	allesbrander	en	
opensl.	deuren	naar	de	tuin,	moderne	open	keuken	vzv	div.	inbouwapp.;

•	 1e	verd.:	3	slaapkamers,	moderne	badkamer	vzv	douchecabine,	modern	wastafel	

OOK IN DEZE TIJD…
Het kan nog steeds: verkocht binnen 1 dag!

ZONDER PUBLICATIE OP DE WEBSITE!

•	 Charmante,	gemoderniseerde	en	halfvrijstaande	woning	uit	1903	met	o.a.	
royale	living,	moderne	keuken,	2	slaapkamers,	oprit,	garage	en	een	patio-
tuin	op	het	oosten	met	achterom!

•	 Gelegen	aan	de	rand	van	het	dorpshart	van	Zandvoort;
•	 Entree,	hal,	royale	en	sfeervolle	living	voorzien	van	eikenhouten	vloerdelen	en	

gestuukte	wanden	en	plafonds,	moderne	keuken	vzv	div.	inbouwapp.,	modern	toilet	
vzv	fontein,	2	slaapkamers,	badkamer	vzv	douche,	wastafel	en	2e	toilet;

•	Direct	verhuizen?	Deze	80-er	jaren	eengezinswoning	met	voortuin	en	besloten	
achtertuin	is	de	afgelopen	jaren	gerenoveerd	in	een	moderne	stijl!		

•	Deze	tussenwoning	beschikt	o.a.	over	een	zonnige,	tuingerichte	woonkamer	met	opensl.	
deuren	naar	de	tuin,	moderne	keuken	landelijke	stijl	vzv	div.	inbouwapp.,	modern	toilet	vzv	
fontein,	moderne	badkamer	vzv	doucheruimte,	wastafelmeubel	en	2e	toilet	en	3	slaapkamers;

•	De	achtertuin	van	deze	woning	grenst	aan	een	autoluw	woonerf	met	div.	

•	 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.	
inbouwapp.,	luxe	badkamer	vzv	wandcloset,	separate	inloopdouche,	wastafelmeubel	en	

•	 Karakteristieke	20-er	jaren	halfvrijstaande	4-kamer	benedenwoning		
van	125	m²	met	o.a.	veranda	aan	de	voorzijde	en	riante	tuin	op	het	zuiden!	

•	 Het	betreft	een	volledig	in	stijl	gerenoveerd,	ruim	opgezet	4-kamer	appartement;
•	 De	royale,	besloten	achtertuin	op	het	zuiden	beschikt	over	een	houten	schuur	en	

een	achterom;
•	 Hal,	royale	living	met	grenen	vloerdelen,	stolpdeuren	naar	veranda	en	verbinding	naar	

de	landelijke	woonkeuken	vzv	div.	inbouwapp.,	3	slaapkamers,	moderne	badkamer	vzv	

•	 ZÉÉR	SCHERP	GEPRIJSD!	Een	moderne	en	gerenoveerde	4-kamer	vrijstaande	
woning	met	een	voortuin	op	het	zuiden	en	sfeervolle	patio	op	het	noorden!

•	 Gelegen	in	een	kindvriendelijke	woonomgeving	in	Zandvoort	Zuid	(parkbuurt);
•	 Begane	grond:	o.a.	sfeervolle	en	lichte	L-vormige	woonkamer	met	eikenhouten	

vloerdelen,	sierhaard	en	toegangsdeur	naar	patio,	moderne	open	keuken	vzv	div.	inbou-
wapp.,	moderne	badkamer	vzv	douchecabine,	modern	wastafelmeubel		
en	toilet,	bijkeuken;

•	 Moderne,	verrassend	ruime	eengezinswoning	met	o.a.	moderne	keuken,	
moderne	badkamer,	4	(optie	5)	slaapkamers,	voor-		en	besloten	achtertuin!

•	 Beg.	gr.:	royale	living	met	toegangsdeur	naar	en	zicht	op	de	tuin,	moderne	keuken	
vzv	div.	inbouwapp.;

•	 1e	verd.:	3	slaapkamers,	moderne	badkamer	vzv	ligbad,	wastafelmeubel	en	2e	toilet;
•	 2e	verd.:	1	(optie	2)	ruime	slaapkamer,	kast	met	aansluiting	was/droogmachine;

•	 Gelegen	aan	de	Zeestraat	ligt	dit	riante,	omstreeks	1925	gebouwde,	statige	
herenhuis,	genaamd	“Prins	Maurits”!

•	 Deze	karakteristieke	tussen	woning	bestaat	uit	3	woonlagen	en	beschikt	o.a.	over	
3	slaapkamers,	2	badkamers,	voor-	en	besloten	achtertuin	met	loggia	en	terras		
op	het	zuiden,	3	balkons	en	dubbele	garage;

•	 Souterrain:	o.a.	wasruimte,	royale	slaapkamer	met	toegang	tot	loggia,	badkamer	vzv	
douche,	wastafel	en	sauna;

Vraagprijs: 
€ 325.000,- k.k.

Vraagprijs: 
€ 398.000,- k.k.

Vraagprijs: 
€ 349.000,- k.k.

Vraagprijs: 
€ 259.000,- k.k.

Vraagprijs: 
€ 339.000,- k.k.

Vraagprijs: 
€ 579.000,- k.k.

Vraagprijs: 
€ 349.000,- k.k.

Vraagprijs: 
€ 229.000,- k.k.

Een huis kopen of verkopen?
Bel Nick ten Broeke

meubel	en	2e	toilet	(wandcloset);
•	 2e	verd.:	2	slaapkamers;
•	 Voortuin	op	noorden	en	achtertuin		

op	het	zuiden	met	achterom	en		
stenen	schuur;

•	 Woonoppervlakte	ca.	125	m²,	perceel	
104	m²,	inhoud	ca.	325	m³.

Nieuwsgierig?	
Bel	of	mail	ons	voor	een	

vrijblijvende	afspraak!	

NIEUW

NIEUW NIEUW

NIEUWE PRIJS NIEUWE PRIJS NIEUWE PRIJS

NIEUW NIEUW

design	radiator,	2	(voorheen	3)	slaapkamers;
•	 Het	appartementencomplex	beschikt	over		

een	liftinstallatie;	
•	 Privé	parkeerplaats	en	berging	in		

ondergelegen	parkeerkelder;
•	 Stijlvol	ingericht	en	uitstekend	onderhouden;	
•	 Woonoppervlakte	ca.	100	m²,	inhoud	ca.	270	m³.

toilet	(wandcloset),	separate	douche,	ligbad,	
wastafelmeubel	en	designradiator;

•	 Deze	goed	onderhouden,	charmante	parterre	
woning	is	uw	bezichtiging	absoluut	waard!

•	 Woonoppervlakte	ca.	125	m²,
inhoud	ca.	375	m³.

•	 1e	verd.:	volledig	vzv	laminaatvloer,	
3	slaapkamers;

•	 Een	modern	woonhuis	in	een	geliefde	
woonomgeving!

•	 Woonoppervlakte	ca.	100	m²,	perceel	82	m²,	
inhoud	ca.	250	m³.

•	 Voortuin	op	zuidoosten	en	achtertuin	
(ca.	60	m²,	11	mtr	diep)	op	noordwesten		
met	achterom	en	stenen	schuur;

•	 Woonoppervlakte	ca.	120	m²,	
perceel	127	m²,	inhoud	ca.	310	m³.

•	 Beg.	grond:	o.a.	sfeervolle	woonkamer	met	open	
haard,	houten	vloerdelen,	erker	met	opensl.	
deuren	naar	voortuin	en	toegang	tot	semi-open	
keuken	vzv	div.	inbouwapp.;

•	 1e	verd.:	o.a.	2	slaapkamers,	moderne	badkamer	
vzv	ligbad,	wastafelmeubel	en	designradiator;

•	 Woonoppervlakte	ca.	165	m²,	
perceel	153	m²,	inhoud	ca.	420	m³.

speelvoorzieningen	voor	kinderen;
•	De	onderhoudsvriendelijke	achtertuin	is	gelegen	

op	het	zuidoosten	met	stenen	schuur	en	achterom;
•	Een	fraai	gerenoveerd	woonhuis	in	een	

kindvriendelijke	buurt!	
•	Woonoppervlakte	ca.	105	m²,	

perceel	107	m²,	inhoud	ca.	300	m³.

•	 Mogelijkheid	bestaat	dakterras	op	het	
oosten	te	creëren;

•	 De	woning	beschikt	over	een	besloten	
patiotuin	(ca.	30	m²)	op	het	oosten	met	
garage,	stenen	schuur	en	een	achterom;	

•	 Woonoppervlakte	ca.	90	m²,	
perceel	129	m²,	inhoud	ca.	225	m³.

BEDRIJFS ONROEREND GOED 
TE HUUR AANGEBODEN!

Winkelruimtes:
- Grote krocht 38 VVO 120 m² € 2.100,-- p.m.
- Haltestraat 61A VVO 60 m² € 1.150,-- p.m.
- Thorbeckestraat 1A VVO 40 m² € 1.250,-- p.m.
- Thorbeckestraat 1 VVO 80 m² € 2.250,-- p.m.

Horeca:
- Zeestraat 26 VVO 125 m² € 1.625,-- p.m.
- Burg. Engelbertsstraat 70 & 72 (hotel) op aanvraag
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evenementen agenda
20 ‘Oud Zandvoort’ - Filmvertoning van Genootschap 

Oud Zandvoort, aangeboden aan ANBO Zandvoort.  
De Krocht, aanvang 14.30 uur

25 Walking Dinner - Avondje dineren en naar de 
filmpremière van ‘De Eetclub’ in Circus Zandvoort 

26 Swingsteesjun - 25+ dansfeest bij Riche aan zee, 
aanvang 20.00 uur

27 Genealogie inloopochtend - Familiestamboom 
uitzoeken in het Zandvoorts Museum,  
10.00 - 13.00 uur

28 Classic Concerts - Symfonie Orkest Haerlem 
in Protestantse kerk, aanvang 15.00 uur

28 Feestmarkt - Centrum Zandvoort 

november

VVV Zandvoort: 7 dagen per week geopend!

In het jaar 2010 zijn er ontzet-
tend veel leuke en gezellige 
evenementen in ons dorp ge-
organiseerd, de één was nog 
geweldiger dan de ander. Maar 
welke vond u het meest ge-
slaagd en zou volgens u nooit 
meer uit het Zandvoortse mo-
gen verdwijnen? 

3 categoriën
Wij hebben uw medewerking 

nodig en vragen u ons door te 
geven welke evenementen in 
de categorie ‘Cultuur’, ‘Sport’ 
en ‘Algemeen’, volgens u zeker 
volgend jaar weer moeten 
terugkeren. De deskundige 
jury zal uit de inzendingen 
een selectie maken en ze in 
de drie categoriën plaatsen. 
De lijst met de genomineerde 
evenementen zal vanaf half  
december gepubliceerd wor-

Evenement
van het 

jaar 2010

Evenement
van het 

jaar 2010

Nomineer uw favoriete evenement 
in de categoriën Sport, Cultuur en Algemeen.

Naam inzender  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Uw adres  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

postcode  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Telefoon  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

e-mail  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Handtekening  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Mijn keuze voor de 
3 Zandvoortse evenementen van 2010 zijn:

SPORT:  ............................ …………………………………………………………..

CULTUUR:  ..................... …………………………………………………………..

ALGEMEEN:  ................. …………………………………………………………..

(Inleveren voor 5 december!)

Nieuwe verkiezing: ‘Het Evenement van het jaar 2010’ 
Elk jaar organiseert de Zandvoortse Courant een verkiezing van het jaar. Zo is er al vier 
keer een ‘Zandvoorter van het Jaar’ gekozen en was er een fotowedstrijd met als eindre-
sultaat de ‘Foto van het jaar’. Voor dit jaar bedacht de actieve jury een nieuwe verkiezing 
en ze vragen weer uw hulp als lezer. 

den, waarna alle Zandvoortse 
inwoners hun stem kunnen 
uitbrengen. 

Uitslag
Op vrijdag 21 januari 2011 
maakt de jury uit elke categorie 
de drie winnende evenemen-
ten met de meeste stemmen 
bekend tijdens een groots eve-
nementengala in het jaarrond 
strandpaviljoen ‘De Haven van 

Zandvoort’. Ook u kunt daar-
bij aanwezig zijn. Binnenkort 
leest u daar meer over.

Nomineren
U kunt uw evenementen 
bekend maken door onder-
staande strook vóór 5 de-
cember, ingevuld met naam 
en adres te versturen naar: 
Jury ‘Evenement van het 
Jaar’, Kleine Krocht 2, 2042 JN 
Zandvoort of via een e-mail 
naar jury@zandvoortsecou-
rant.nl. Op de mail moet ook 
uw naam en adres staan om-
dat alleen Zandvoortse inwo-
ners mogen meedoen. 

vervolg - pagina 1 - Zeer geanimeerde ondernemersavond

Wethouder Tates gaf een 
toelichting op het Deltaplan 
Verblijfstoerisme, dat op 
drie pijlers rust. Hoofdmoot: 
Zandvoort zet in op meer ver-
blijfstoerisme. Met de jaar-
rond strandpaviljoens wordt 
al meer jaarrond activiteiten 
geboden. De ontwikkelingen 
op het circuit hebben enige 
vertraging opgelopen door 
de geopperde suggestie het 
circuit naar Den Helder te 
verplaatsen, maar inmiddels 
is er uitbreiding van het aan-
tal geluidsdagen gerealiseerd. 
Van groot belang is de toe-
name van internationale ra-
ces, want die stimuleren het 
verblijfstoerisme. Hiervoor 
zijn wel meer hotels en pen-
sions nodig. Binnenkort start 
de gemeente met een en-
thousiaste campagne om 
circa 100-150 goede Bed & 

Breakfastadressen erbij te 
krijgen, evenals de bouw van 
een aantal betere hotels. 

Na de wethouder kreeg Jasper 
van het Nederend van Strand-
paviljoen Tijn Akersloot het 
woord. Hij deed een uiteen-
zetting van de weg die be-
wandeld werd naar de bouw 
van een jaarrond paviljoen, 
want in december gaan bij 
hun de palen van een nieuw 
vast paviljoen de grond in. Hij 
gaf aan dat zij, mede dank-
zij de pilot van Take Five, nu 
konden inspelen op wat de 
markt vraagt. "De marges zijn 
geslonken en men komt niet 
meer automatisch bij elke 
zonnestraal naar Zandvoort. 
Wij dienen er landelijk boven 
uit te steken, wat niet alleen 
een taak voor de VVV is, maar 
ook van de ondernemers en 

de gemeente", aldus Van het 
Nederend.

Als derde spreker hield Lana 
Lemmens, directeur van de 
VVV, een gloedvol betoog 
over de afgelopen tweeënhalf 
jaar, waarin de VVV Zandvoort 
zelfstandig opereert. "Wij zijn 
met een leuk, enthousiast 
team dag en nacht bezig met 
de promotie van Zandvoort en 
zijn veel daadkrachtiger ge-
worden. In het begin hebben 
wij vooral contact gezocht 
met de lokale ondernemers, 
wat onder meer resulteerde 
in het gegeven dat inmid-
dels 80 ondernemers de 
VVV-cheque accepteren: dus 
besteding in Zandvoort!" De 
onlangs gehouden 50+ dag, 
uniek in Nederland, heeft 
ruim 1000 mensen naar ons 
dorp gelokt. Zandvoort heeft 
prachtige natuur te bieden, 
maar het zich afficheren als 
'Amsterdam Beach' is beslist 
ook aantrekkelijk. Binnenkort 
wordt de website van de VVV 
vernieuwd en er wordt al 
actief gebruik gemaakt van 
Twitter, Hyves en Facebook. 
Op internet zijn trouwens 
5400 filmpjes over Zandvoort 
te vinden.

Een zaal vol ondernemers in Club Nautique | Foto: Rob Bossink

Meest creatieve 
ondernemer
Waar velen met name voor ge-
komen waren, was de uitrei-
king van de wisseltrofee (het 
haringmeisje van kunstenares 
Noor Brandt) voor de meest 
creatieve ondernemer van 
2010. In totaal waren 21 onder-
nemers genomineerd, die door 
presentator Ben Zonneveld en 
Timo Greeven (de winnaar van 
2009) kort werden geïntrodu-
ceerd. Als winnaressen kwa-
men Corrie en Fleur van der 
Maas van 'Corrie's Kaashoek' 
in de Haltestraat uit de bus. 
Burgemeester Niek Meijer 
las uit het juryrapport onder 
meer voor: "Het winkeltje ziet 
er zeer charmant uit en wordt 
zeer goed onderhouden door. 
Het is qua uitstraling zowel 
binnen als buiten een voor-
beeld voor velen. Het assor-
timent is verfrissend, mede 
door de vele lekkernijen van 
Fleur, zoals de zelfgemaakte 
soepen, bekers ijs en tiramisu. 
De Kaashoek is een bedrijf 
dat jaarrond investeert en in-
noveert wat betreft het inspe-
len op de jaargetijden. Voor de 
toerist is het aantrekkelijk om 
dit bijzondere winkeltje aan te 
doen."
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Gemeenschapshuis
ZOEKT U RUIMTE VOOR 

EEN BRUILOFT, FEEST,
VERGADERING, 
CLUB OF PARTIJ

KOMT U DAN EENS PRATEN MET MIJ!

Ab v.d. Moolen

STICHTING GEMEENSCHAPSHUIS
LOUIS DAVIDSSTRAAT 17

TEL. 573 14 47 MOB. 06-31057155

Karim en Mo
www.autobedrijfkarimo.nl

Curiestraat 10, 2041 CD Zandvoort T. 023-5733792
F. 023-5733793 E. autobedrijfkarimo@planet.nl

Onderhoud en reparatie alle merken
Occasions in - en verkoop

APK

ZOEK JE WERK IN DE VERZORGING?
Wij  zoeken enthousiaste verzorgenden, 

voor diverse cliënten in Zandvoort.

Bel 023-7114494, 
of mail naar contact@contactzorg.nl

 

 

 

 

Seniorenmenu: € 7,00 
Ma 14-09-09  Gebakken tartaar met gebakken aardappelen en spinazie 

Di 15-09-09  Kibbeling met frites, sla en sausjes 

Wo 16-09-09  Macaroni met een gebakken ei 

Do 17-09-09 Andijvie stamppot met een bal gehakt 

Vr 18-09-09  Vissticks met frites, doperwten en wortelen 

Za 19-09-09  Nasischotel met 1 stokje saté en een gebakken ei 

Zo 20-09-09  Kippotje met frites en sla 

Ma 21-09-09  Gebakken lever met aardappelpuree en rode kool 

Di 22-09-09  Scholfilet met gebakken aardappelen en wortelen 

Wo 23-09-09 Hutspot met warme worst en gebakken spek 

Do 24-09-09  Schnitzel met frites en witlof 

Vr 25-09-09 Gestoofde kabeljauw met aardappelpuree en bloemkool 

Za 26-09-09  Kippenbout met frites en sla 

Zo 27-09-09  Bal gehakt met gebakken aardappelen en bloemkool 

Bestellen voor 11.00 en bezorgd tussen 12.00 en 14.00 uur of eventueel tussen 16.00 en 
17.30 uur.  U kunt ook een plaatsje reserveren in ons restaurant om gebruik te maken 
van het seniorenmenu. Bent u in bezit van de ZandvoortPas, dan krijgt u een toetje 
gratis. 

Brasserie restaurant Harocamo 

Kerkstraat 14  |  023-5712102 

Geen zin om te kokkerellen? Gewoon Harocamo even bellen!
Wij bezorgen voor ieder wat wils, zoals broodjes, saté, 
spareribs, diverse visgerechten of een uitgebreid diner.
U kunt het zo gek niet bedenken!

Let op: Wij bezorgen gratis!
Ook de seniorenmenu’s à € 7,-- en de daghap à € 10,--

  Bel: 5712102 
  kijk voor meer info:
  www.harocamo.nl 

Brasserie restaurant Harocamo 
Kerkstraat 14, 2042 JE Zandvoort
Geopend van 9.00 tot 22.00 uur

Van Speijkstraat 2/79 
2041 KL Zandvoort
Tel. 023-8887237
Mob.  06-20857974
Email: alltrust@casema.nl

salarisadministratie
en accounting

Ursula van Dansik
Interim manager

ALLTRUST

RESTAURANT ZUYDT
lunch / diner

ASIAN SPECIALS
NOVEMBER MENU  € 25,-

WANTAN SOUP


SECHUAN PORC
Gemarineerd mager varkensvlees uit de oven 

met baby paksoy en witte rijst
Of

NASI KUNING COMPLIT
Een samenstelling van gele rijst, rendang,sayor lodeh,

ajam bali, sambal goreng  tahoe en tempeh


SEREH CRèME BRûLéE
Met een bolletje mango ijs

Restaurant ZUYDT 
Boulevard Paulus Loot 19 • 2042 AD Zandvoort
Tel. 023-5739050 • www.restaurantzuydt.nl
Ook afhalen is mogelijk - Dinsdag gesloten

www.musicstore.nl - Kerkstraat 8, Zandvoort.

7 december 2010 zal
Music Store Zandvoort

i.v.m. de grote release van

World of Warcraft
Cataclysm

’s nachts van 00.00 tot en met 
01.00 uur speciaal opengaan.

Vraag naar de speciale actieprijs

Reserveer nu!

SpotlightS

 22 nov 1990                                                     20 nov 2010

Lieve Wim
20 jaar geleden gaf jij mij jouw nier

Dankzij jou leef ik gezond met veel plezier
Een dochter kreeg ik zelfs, iedereen stond versteld

Voor mij ben jij mijn allergrootste held!

Liefs, zussie

Strandpaviljoen 
Havana aan zee 

en Club Nautique 
wensen Theo en Lotte 

veel succes met 

Fabels!

BEDRIJFSRUIMTE

Te huur loods
Gevestigd in de

Kamerlingh Onnesstraat.
Open opslagruimte 208m2.

Voor info: 06 53 690 671

Word ook bekend als 
ondernemer in Zandvoort!

Wij heten alle 
nieuwe leden van 

harte welkom!

Zandvoort in Bedrijf.nl

Bedrijvengids
Ondernemers Nieuws
Bedrijfsonroerendgoed
Ondernemers Informatie

Vacaturebank
Evenementen
Interviews
En meer...

Bezoek voor meer informatie
www.zandvoortinbedrijf.nl

ZIB - ZIB-20101117-1.indd   1 17-11-2010   10:07:57
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Mantelzorgers in het zonnetje gezet

Veel animo voor Toon Hermansgroep 

Op vele plaatsen in het land wordt in november aandacht besteed aan de Dag van de 
Mantelzorg. De dag is een begrip geworden en draagt bij aan de erkenning van man-
telzorgers. Deze speciale dag werd ook in Zandvoort gevierd en stond in het teken van 
ontspanning en ontmoeting.

Op verzoek van een aantal (ex-)kankerpatiënten heeft 
Steunpunt OOK Zandvoort afgelopen vrijdag een lotge-
notengroep gestart waar de naam van Toon Hermans aan 
verbonden is. Tijdens de maandelijkse bijeenkomst in Plus-
punt en onder begeleiding van verpleegkundige oncologie 
Betsy Lankhorst kan men zijn of haar ervaringen over kan-
ker uitwisselen en informatie verkrijgen.

Wethouder Andor Sandbergen steekt de mantelzorgers een hart onder de riem

Zorgen voor een zieke mede-
mens is al heel oud. Vroeger 
bestond daar geen woord 
voor maar sinds enkele jaren 
wel: mantelzorg. Het woord 
geeft aan dat mensen ( jong 
en oud, man of vrouw) zor-
gen voor partner, ouder, kind, 
vriend of buur die dat zelf 
niet meer kan. Niet alle man-
telzorgers zijn zich bewust 
van deze onbetaalde zorg en 
meestal is de taak uit nood 
geboren. Daarom wordt er 
een keer per jaar een lande-
lijke dag georganiseerd om 
de mantelzorgers zelf in het 
zonnetje te zetten.

door Nel Kerkman

Vroeger werd de ziekte vaak 
niet voluit verwoord. Je had 
de ziekte van K en dan wist 
iedereen welke ziekte men 
bedoelde. Tegenwoordig is 
kanker gelukkig bespreekbaar 
want een op de drie mensen 
krijgt in zijn of haar leven zelf 
met kanker te maken. Een 
ziekte die niet alleen licha-

Gezellige dag
Vorige week woensdag 
stond de koffie met iets 
lekkers klaar bij Pluspunt. 
Van de meer dan 200 ge-
registreerde Zandvoortse 
mantelzorgers was een 
kleine groep aanwezig 
om zich te laten verwen-
nen. Wethouder Andor 
Sandbergen, die wethou-
der Gert Toonen verving, 
gaf in zijn welkomstwoord 
aan hoe belangrijk de 
mantelzorger is voor de 
Zandvoortse gemeenschap 
en wenste de aanwezigen 
namens de gemeente een 

melijk, maar ook psychisch 
zeer belastend is. Veel men-
sen hebben na een operatie, 
bestraling of chemotherapie 
langdurige of permanente 
bijwerkingen. Ook angst voor 
onzekerheid over het moge-
lijk terugkeren van de ziekte 
kunnen lang aanhouden.

Bondgenoten
De interesse om in contact te 

gezellige dag. Bij de lunch 
was wethouder Wilfred 
Tates aanwezig om de band 
met de mantelzorgers te 
versterken. Het aangebo-
den programma met onder 
meer yoga en sieraden ma-
ken werd op prijs gesteld 
maar vooral de onderlinge 
contacten met elkaar zijn 
belangrijk. Je verhaal kwijt 
kunnen aan een luiste-
rend oor of een troostende 
hand of een begripvolle blik 
maakt deze dag al bijzonder. 
Even weg uit de zorg voor 
je nabestaande is voor de 
mantelzorger uniek.

komen met lotgenoten blijkt 
op de bijeenkomst groot 
te zijn. Bij de kennismaking 
komt de verscheidenheid van 
kanker naar voren. De 14 aan-
wezigen, met of zonder bege-
leiding van hun partner, heb-
ben aan een woord genoeg 
en begrijpen direct de vraag 
of herkennen de situatie. Men 
geeft elkaar goede tips over 
hoe je met bepaalde onge-
makken kunt omgaan. Verder 
wordt de vermoeidheid na 
kanker onder de aandacht 
gebracht. Verpleegkundige 
Lankhorst geeft belangrijke 
punten aan om de vermoeid-
heid de baas te blijven: “Pas 
je leefstijl aan, maak je om-
geving duidelijk waarom je 
moe bent en onderschat je 

Wat is Marianne Rebel toch een ongelooflijk creatief per-
soon! Naast haar inmiddels in veelvoud bekende uitingen 
en activiteiten op cultureel gebied, zowel voor jong als 
oud, is zij onlangs weer met iets volkomen nieuws gestart. 
Via haar nieuwe bedrijf 'Art 4 Kids Company' kunnen ou-
ders, grootouders, vrienden, kennissen of familie éénmalig 
of elk jaar een warm, liefdevol en zeer uniek cadeau geven 
ter gelegenheid van de geboorte en/of verjaardagen van 
kinderen tot en met 5 jaar. 

Rebel: "De essentie van het 
idee is dat een pasgeboren 
baby niet het geijkte rom-
pertje krijgt, waar het bin-
nen no time is uitgegroeid, 
maar zijn of haar eerste 
kunstwerkje: iets waarde-
vols en zeer persoonlijks 
waar moeder en kind nog 
jarenlang met plezier naar 
kunnen kijken." Zij heeft 
hiertoe tien ontroerend lieve 
litho's gemaakt in een geli-
miteerde en gesigneerde 
uitgave. 

Elke litho, waar je als vol-
wassene ook zo vrolijk van 
wordt, gaat vergezeld van 
een klein verhaaltje dat 
verteld wordt door meneer 
Olifant en meneer Giraf. 
Hierin staan eveneens de 
gegevens van het kindje 
in verwerkt, waardoor het 
een zeer persoonlijk ca-
deau wordt en het kleintje 
een mooie kunstcollectie 
aanlegt. Na vijf jaar heeft 
het een mooi, persoonlijk 
boekje en een serie van zes 
schitterende litho's om in te 
lijsten. Dit is natuurlijk wel 
heel leuk, maar een één-
malige bestelling is van-
zelfsprekend ook mogelijk. 
Marianne Rebel heeft de 
litho's en de verhaaltjes ver-

Art 4 Kids Company

vaardigd en Iris Roest heeft 
als grafisch ontwerpster 
de fraaie uitvoering op A4 
formaat voor haar rekening 
genomen.

Er zijn in totaal zes thema's 
van de litho's en de verhalen:
• geboorte (je bent uniek)
• 1e verjaardag (taarteten)
• 2e verjaardag (toeters en 
slingers)
• 3e verjaardag (telefoon)
• 4e verjaardag (trakteren)
• 5e verjaardag (knuffelhoek)

De normale prijs is € 27,50 
per litho, maar vanwege de 
introductie en de komende 
feestdagen ontvangt u bij 
bestelling van de geboorteli-
tho de 1e verjaardaglitho nu 
gratis. De levertijd bedraagt 
ongeveer 3 à 4 werkdagen 
na ontvangst van de beta-
ling via internet. U krijgt het 
cadeau thuisgestuurd in een 
feestelijke appeltjesgroene 
verpakking met rode strik. 
Door middel van een speci-
aal los inlegvel kunt u op de 
juiste regels van het verhaal-
tje de persoonlijke gegevens 
van het kind invullen. Kijk 
voor alle informatie op de 
inspirerende website www.
art4kidscompany.nl of mail 
naar info@rebelart.com.

door Erna Meijer

Meld je aan
Het gezicht van de Zand-
voort se mantelzorgers is 
Ada Mol, sinds begin 2010 
is zij lid van de gemeente-
lijke Mantel zorg werkgroep, 
een initiatief om het be-
leid van de mantelzorgers 
en de ondersteunende or-
ganisaties uit te werken. 
Verder heeft zij contact 
met Mezzo, een landelijke 
vereniging die de belangen 
van mantelzorgers en vrij-
willigers behartigt. "Want 
er valt nog veel te verbete-
ren", vindt Ada. Het sneller 
verlenen van vergunningen 
voor woningaanpassingen, 
het versoepelen van de zor-
gindicatie, beter begrip bij 
werkgevers als vrijaf moet 
worden gevraagd voor me-
dische afspraken, de duur 
van respijtzorg, waarbij een 
vrijwilliger tijdelijk de man-
telzorger de zorg uit handen 
neemt.

Voor meer informatie over 
de mantelzorg is bij de ge-
meente de mantelzorgwijzer 
verkrijgbaar. Ook organisa-
tie Tandem biedt kosteloos 
mantelondersteuning aan. 
Via email info@tandemzorg.
nl of tel: 023-8910610 kunt u 
al uw vragen kwijt. 

probleem niet. Maak vooruit 
je plannen en stel doelen in 
je leven.” Allemaal informatie 
die de kwaliteit van je leven 
kunnen verlichten. De conclu-
sie van de ochtend is helder; 
we zijn geen lot- maar bond-
genoten en die delen met 
elkaar de ervaringen.

Vervolgochtend
De bijeenkomsten vinden 
elke 2e vrijdag van de maand 
plaats bij Steunpunt OOK 
Zandvoort, Flemingstraat 55 
van 10.30 uur tot 12.00 uur. 
De eerst volgende is op 10 
december gepland en het 
gekozen thema is: onafhan-
kelijkheid. Opgave vooraf is 
niet noodzakelijk en deelna-
me aan de ochtend is gratis. 
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ZANDKORRELS

ZANDKORRELS INVULBON
Met ZandvoortPas korting op een zandkorrel

Particuliere zandkorrel €7,50
Met ZandvoortPas €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 zandkorrel €12,50 (excl.BTW)
Met ZandvoortPas €10,-
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, Kleine Krocht 2
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 verkeerde of onjuiste inhoud 
van Zandkorrels. Zet- en typefouten voorbehouden. 

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 

www.arnoldnijkamp.nl 
.........................................................

Autobedrijf Trade Ard. 
Lid BOVAG en NAP. 

Max Planckstraat 44, 
tel. 5730519 / 
06-53498304 

www.trade-ard.nl
.........................................................

Uw auto kopen 
of verkopen 

door een professional !!! 
Kijk voor meer informatie 

en ons aanbod op 
www.autoverkoper.nu 
of bel Patrick van Kessel 

06-55383624
.........................................................

L. Paap medische 
hulp middelen. 
Bestel nu uw  

GROOTLETTER AGENDA 2011. 
Dag-, jaar- en  

scheurkalenders in  
verschillende formaten.
Telefoon: 06-51815360.

Inloopspreekuur: 
maandag 9.00- 12.30 

Flemingsstraat 
55 (Pluspunt)

.........................................................
Kabel-internet/adsl 

installa  teur helpt bij alle 
PC-PRO BLEMEN. 
Advies en aanleg 

(draadloos) netwerk. 
Ook avonden/weekend.

 Rep-it, to taal service
 voor computergebruikers. 

023-5719666 
of 06-44696001. 

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

Het Pakhuis, 
een kring  loopwinkel 

waar van alles te koop is! 
Van serviezen en

 glaswerk tot meubels 
en van kleding tot boeken. 

De winkel is geopend 
op don-vrij-zat 10-17 uur. 

Info: 06 - 53693409
Noorderduinweg 48,  

(Corodex) 
 Zandvoort.

Thomaza wenst  
Carin veel succes met de 

opening op 20-11-2010  
van ‘t Draaipunt. 

gajegoedvoelen.nl
.........................................................

Sint en 2 pieten  
hebben nog enkele  

plaatsen vrij op zaterdag 
4 en zondag 5 december.
Voor € 50.00 per half uur 

komen zij op bezoek  
incl. strooigoed. Bel voor
reservering 06-17122176 

.........................................................
Te koop: bontjas 

van wasbeertjes bont.  
Mt 38. € 100. Tel. 5717641

.........................................................
Te huur op de Schelp:  

gezellig 2 kamer  
hoekappartement  

op 1e etage, met balkon. 
Huur € 750 p.m. Voorschot 
g.w.l. enz. € 125 p.m. 1 mnd 

borg, geen huisdieren. 
Voor inl. en/of bezichtiging:

Paul Olieslagers  
023-5719536 of 0628562373

.........................................................
Hij die u roept is trouw en 
doet zijn belofte gestand. 
-- 1 Tessalonicenzen 5:24

.........................................................
Appartement te huur in 

Zandvoort, Inclusief G/W/E.  
Huur: € 685,- per maand.

 1 maand borg, 
geen huisdieren. Bel voor 
informatie / bezichtiging, 

Bob Kluft: 06-29527140
.........................................................
Te huur: luxe appartement 

in centrum. Boven  
discotheek Chin Chin.  
G/W/L/TV+internet.  

Alles incl. € 750 p.m. + 
1 mnd borg. Per 1 december.  

Info: 06-53344660
.........................................................

Sint heeft 4 & 5 december 
nog tijd om samen met zijn 

Pieten langs te komen.  
Tel. 5716059

.........................................................
Gaat u op kraamvisite? 

Op www.mammarina.nl 
vindt u de 

leukste babycadeaus! 
De creatiefste 

borduurspecialist maakt 
de meest persoonlijke 

kraamcadeaus en meer.

VAN AACKEN 
GLASZETTERSBEDRIJF 
levering en plaatsing alle glassoorten.

NU OOK:
vernieuwen kozijnen & schilderwerk.

vrijblijvende offerte!
023-5720480 / 06-41374921
e-mail: aacken@kpnmail.nl

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

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

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

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

APK KEURING
Alle merken vanaf € 29,-

vraag naar de voorwaarden

Bij grote beurt gratis!

Haltestraat 2d ( Jupiter Plaza), Zandvoort, T +31 (0)23 576 33 62

Anecdote, DNA, Antik Batik, Mou Boots, 
Patrizia Pepe, Trussardi, Ibana Rouge en Moscow

VERHUIZINGS
UITVERKOOP!!!

geldig vanaf  vrijdag 19 november  t/m opening  nieuwe winkel.

30% 40% 50%
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Wereldbeelden in de Smederij Zeer imposante Requiem van Mozart

Sinterklaastoneel nu ook openbaar

Schilderijen expositie in bibliotheek Duinrand 

Beaujolais Primeur 2010

Onder grote belangstelling toonden de kunstenaars Rena-
te Schwarz, Hilly Jansen en Ellen Kuijl de door hun uitgeko-
zen kunstvormen op de verkoopexpositie ‘Wereldbeelden’. 
Hoewel verschillend van aard en techniek, paste de kunst 
uit diverse windstreken door hun kleurstelling wonderwel 
bij elkaar. Dichter bij Zee Ada Mol opende de vernissage 
en droeg een voor deze gelegenheid gemaakt gedicht voor. 

De grote productie 2010 van de stichting Classic Concerts, 
het Requiem van Mozart, kan zeer imposant genoemd 
worden. Onder leiding van dirigent Harry Brasser ontplooi-
de zich afgelopen zondag in de Agathakerk een adembe-
nemend concert dat met groot applaus van het in grote 
getale gekomen publiek werd gehonoreerd.

Eindelijk kunnen ‘normale’ inwoners van Zandvoort getui-
ge zijn van een stukje volksvermaak dat jaren besloten is 
geweest: het Sinterklaastoneel. Ieder jaar opnieuw stude-
ren leerkrachten van de Zandvoortse scholen een kinderto-
neelstuk in dat in De Krocht op donderdag en vrijdag voor 
alle Zandvoortse basisleerlingen wordt uitgevoerd. 

Bibliotheek Duinrand Zandvoort toont tot en met 13 de-
cember een expositie van twee kunstenaars van Atelier 
Arabesque te bezichtigen. De werken van Martien Hers-
man en Margy Dernison zijn te zien tijdens de openingstij-
den van de bibliotheek.

Vandaag, donderdag 18 november, zullen zowel café Neuf 
aan de Haltestraat, als het Wapen van Zandvoort op het 
Gasthuisplein de Beaujolais Primeur 2010 presenteren. Het 
is traditiegetrouw de eerste wijn van de ‘oude wereld’ van 
het jaar die jaarlijks pas op de derde donderdag in novem-
ber opengemaakt mag worden. In Frankrijk wordt deze 
jonge wijn Beaujolais Nouveau genoemd.

tekst en foto Nel Kerkman

In het sfeervolle glasatelier 
Akwaaba aan het Schel pen-
plein trokken de schitterende 
vazen met junglemotief van 
Hilly Jansen, gecombineerd 

Het Regionaal Begeleidings 
Orkest Sinfonia en het 
Utrechts/Gelders Canta-
te koor, met daarin twee 
Zand voortse inwoners, wa-
ren deze middag werkelijk 
subliem. Dat kwam al in 
het eerste stuk Cantate 
BWV 131, ‘Aus der Tiefen rufe 
ich, Herr, zu dir’ van Johan 
Sebastiaan Bach. Een meer 
dan duidelijk barokwerk dat 
met verve werd gebracht en 
waarin ook de solisten van 
het concert, de alt Martina 

Op vrijdagavond was het 
altijd voor de volwassenen 
zoals schooldirecties, ou-
derraden, vrijwilligers van 
de scholen en genodigden. 

Martien Hersman schildert 
in thema’s landschappen, 
portretten figuratief zowel 
met olieverf als acryl op een 
directe manier en het liefst 
abstract. Martien heeft 
nauwelijks in zijn jeugd ge-

Vroeger werden direct na 
de déblocage, het moment 
dat de wijn ‘vrij’ werd ge-
geven, om 00.00 uur op de 
derde donderdag van no-
vember de vrachtwagens 
geladen om toch maar zo 
snel mogelijk op plaats van 
bestemming te zijn. Sinds 
1980 mag de primeur enige 
dagen tevoren afreizen naar 

met de exotische zijden ki-
mono’s van Nini Ferrucci, di-
rect de aandacht. Op de ex-
positietafel pronkten op een 
rij de kleurige sierkussens 
beschilderd door Ferrucci. 
De glaskunst van Ellen Kuijl 

Straesser, de sopraan Kai Yi 
Min, de tenor Rein Kolpa en 
de bas Martijn Sanders zeer 
goed tot hun recht kwa-
men. Voor de pauze nog 
een instrumentaal werk van 
Wolfgang Amadeus Mozart: 
Divertimento in D-dur KV 
136. Een regelrechte streling 
voor het oor.

Na de pauze de hoofdmoot: 
het Requiem van Mozart. 
De is het laatste werk waar 
45-jarige Mozart aan heeft 

Steevast dolle pret! Nu kan 
het Sinterklaascomité 75 
kaarten à € 5 verkopen voor 
de snelle beslissers onder u. 
Het toneelstuk, ‘Opsporing 

tekend en blijkt een autodi-
dact amateurschilder. Pas 
in 2004 begon hij hiermee. 
Het loont zeker de moeite 
om de bibliotheek binnen 
te lopen en de schilderijen 
te bekijken. 

de eindbestemmin, maar op 
voorwaarde dat er voor de 
deblokkeringsdatum geen 
primeur wordt aangeboden 
aan de consument.

In café Neuf wordt de pre-
sentatie van de jonge wijn 
omlijst met een optreden 
van een trio onder leiding 
van Kees Koek. De toegang 

met de door haar gekozen 
kunstenares Andrea Denise 
Will stonden harmonieus 
bij elkaar. Ook hier voerden 
de kleuren de boventoon. 
De tekeningen op papier la-
ten het dagelijkse leven van 
de kunstenares uit Curaçao 
zien. Kunstenares Renate 
Schwarz is de ambassadrice 
van de traditionele kunst die 
door vrouwen uit het zuiden 
van Nepal worden gemaakt. 
Zij beschilderen op handge-
schept Nepalees papier hun 
Mithila kunst. In de voor-
stelling wordt elke lege plek 
ingevuld met geometrische 
figuren. De Zandvoortse 
kunstenaars Kuijl, Jansen en 
Schwarz gaven de bezoekers 
een andere kijk op kunst die 
normaal buiten beeld blijft. 
Zowel de gastexposanten als 
het werk van Wereldbeelden 
zijn nog tot en met eind no-
vember te bezichtigen en te 
koop in atelier Akwaaba aan 
het  Schelpenplein.

gewerkt. Het is later af-
gemaakt door zijn vriend 
en leerling Frans Xavier 
Süssmayr. Een kolossaal 
en zeer imposant werk dat 
door menigeen misschien 
een beetje te zwaar wordt 
gevonden maar door de 
liefhebbers van barokke 
muziek als een waar mees-
terwerk wordt geschouwd. 
Gelukkig zijn dat er nogal 
wat want de Agathakerk 
was deze middag volledig 
gevuld. Afwisselend kwa-
men de solisten, het koor 
en het orkest tot grote 
hoogte bij de diverse on-
derdelen van de ‘dodenmis’. 
Een werkelijk verpletterend 
‘Communio: Lux Aeterna’ 
sloot het schitterende con-
cert in grote stijl af. Met een 
daverend applaus als gevolg 
waardoor de solisten en di-
rigent tot twee keer terug-
geroepen werden. Een vlek-
keloze productie van Classic 
Concerts!

Het eerstkomende concert in 
de reeks Kerkpleinconcerten 
van Classic Concerts is al 
over twee weken, op zon-
dag 28 november, als het 
Symphonie Orkest Haerlem 
onder leiding van Nicholas 
Devons in de Protestantse 
kerk zal optreden.

verzocht’, wordt onder regie 
van Ed Fransen met in de 
hoofdrollen Maaike Cappel, 
Barbara Ottho en Gerard 
van Diemen, op vrijdag 26 
november in De Krocht ge-
speeld. Aanvang 20.00 uur. 
Kaarten zijn uitsluitend te 
bestellen via sinterklaasto-
neelzandvoort@gmail.com 
en tegen betaling van € 5 af 
te halen bij de kassa van De 
Krocht.

Margy Dernison heeft een 
selectie van haar schilderij-
en gemaakt van pastels en 
enkele olieverven. Zij schil-
dert ook portretten, dan-
sers, paarden, landschap-
pen en strandtaferelen. In 
opdracht schildert Margy 
ook op aanvraag. Van jongs 
af aan tekent Margy en ont-
wikkelt snel een eigen stijl. 
Voor een voorproefje, kijk 
op http://atelierarabesque.
blogspot.com/

tot deze Beaujolais-party is 
gratis. 
Bij het Wapen van Zand voort 
wordt eveneens de Beaujolais 
Primeur 2010 ontkurkt . 
Terwijl u daar van een glas 
Beaujolais geniet, kunt u de 
schilderijen van de tweeling-
zusjes Josephine en Johanna 
Coenraad, van de Coenraad 
Art Gallery, bewonderen. In 
samenwerking met Peter 
Tromp, van Kaashuis Tromp 
aan de Grote Krocht die spe-
ciale kazen zal presenteren, 
kunt u zowel de kunst als de 
wijn en de kaas ter plaatste 
kopen. Het gebeuren in het 
Wapen van Zandvoort begint 
om 19.00 uur, de party bij café 
Neuf rond 20.15 uur.

Ellen Kuijl, Hilly Jansen en Renate Schwarz

Het requiem van Mozart in de Agatha kerk



Sinterklaas is weer 'gestrand' in Zandvoort!
Haltestraat 38,  

2042 LN Zandvoort,  
Tel./Fax (023) 571 50 00

Deze week bij de Kaashoek
Stompetoren-Kaas

romig en pikant  heel kilo € 7,95

Diverse kazen uit eigen keuken
o.a.

- gemberkaas
- roquefort creme

- Kaashoek-lekkernij       
- walnoot -dadelkaas

100 gram € 1,75

30 authentieke huisgemaakte

Tapas
Tot en met 5 december

Boudoir Personal styling
Achterweg 22, 2042 LH  Zandvoort 
tel: 023-5736021 • mob: 06-54640714 • www.boudoir-personalstyling.nl
Geopend volgens afspraak op: Donderdag en vrijdag van 09.00 tot 18.00 uur
Donderdagavond van 19.00 tot 21.00 uur

De nieuwste trend op nagelgebied! 
Nu bij Boudoir by Sara het OPI Axxium Gel Systeem. Deze gel is een lak 
die uw nagels beschermt en sterk houdt zodat uw nagels kunnen groeien 
zonder af te breken. Men zal zelfs niet merken dat u een gel draagt, 
want de Axxium gel is bijna identiek als een gewone nagellak en heeft 
dezelfde mooie glans. De gel blijft wel 3 tot 5 weken zitten, het heeft een 
natuurlijke uitstraling en de gel is sterk, duurzaam en soepel. Ook is de gel 
prachtig op de teennagels en blijft dan wel zo een 8 weken zitten.
Prijs 29,50 euro

Voor alle ventjes en grietjes:
20 november komt bij ons de Sint met zijn Pietjes

Zaterdag 20 november, aanvang 15.00 uur
Hij komt van overzee en neemt voor alle kindertjes 

uit Zandvoort een kadootje mee.

Grand Café Hotel Restaurant XL
Kerkplein 8, tel. 5712252 | 06-53344660 | www.xl-zandvoort.nl

Grand Café, Restaurant



Sinterklaas is weer 'gestrand' in Zandvoort!

Boek nu een gratis consult  
voor uw Huidtransformatie bij:
Erkend Obagi Behandelcentrum DE SALON
Bilderdijkstraat 30 zwart, 2041 NK, Zandvoort
www.desalonzandvoort.nl - tel. 06 430 493 62

Medische behandelingen in samenwerking  
met en onder verantwoordelijkheid van  
Doctors Inc. Afhankelijk van uw  
zorgverzekeraar is vergoeding mogelijk.

Elke maandag tot en met vrijdag
een keuze uit 5 gerechten
voor maar € 10,- per gerecht.

1  Giros
2  Kipfilet
3  Souzouki
4  Mousaka
5  Souvlaki
Deze gerechten worden geserveerd 
met frites, rijst, salade en tzatziki. 
U kunt natuurlijk ook van de 
gewone menukaart bestellen.

www.filo
xenia.info

www.lavogue-zandvoort.nl

Uw sloggi dealer

Haltestraat	55
2042	LL	Zandvoort
Tel.	023	571	28	39

Ook	zondags	geopend

Grote bloemen of kleine bloemen
of lieve bloemen…..

Specialist voor al uw bloemwerken.

Tel:023-5735002 – ma 13:00-18:00
di t/m vrij 9:00-18:00 za 9:00-17:00

De enige SCHOENMAKER
van Zandvoort is

te vinden op:
GROTE KROCHT 23
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RESTAURANT ZUYDT
lunch / diner

ASIAN SPECIALS

Kerstmenu 
2e kerstdag

Restaurant ZUYDT 
Boulevard Paulus Loot 19 • 2042 AD Zandvoort • Tel. 023-5739050 • www.restaurantzuydt.nl
Ook afhalen is mogelijk - Dinsdag gesloten

 SOTO AJAM


CRISPY DUCK 


RIJSTTAFEL ISTIMEWA
RENDANG

SMOOR DAGING
AJAM PEDIS

KAMBING GULING
UDANG BALI
SATE MANIS
SATE AJAM

SATE KAMBING
TUMIS BISTEK
GADO GADO
SG BOONTJES

BAMI GORENG/NASI DJAWA/WITTE RIJST
ATJAR KETIMOEN/SEROENDENG/TEMPE/KENTANG


CHOCOLADE PASSIE

PETIT GRAND DESSERT

BOSPADDESTOELENSOEP


KLEINE CARPACCIO
OF

GARNALEN COCKTAIL
HOLLANDSE GARNALEN MET
AVOCADO EN CALYPSOSAUS


KALFSENTRECÔTE

MET EEN PUREE VAN ZOETE AARDAPPEL
PARMAHAM CHIPS, PARMAZAANSE KAAS,

RODE WIJN JUS EN GROENE ASPERGES


CHOCOLADEPASSIE
PETIT GRAND DESSERT

€ 45,- p.p.

U kunt ook uw rijsttafel bij ons bestellen  
om mee te nemen, wilt u informatie 
hierover neem dan contact met ons op.

WIJ ZOEKEN ENTHOUSIASTE EN 
GASTVRIJE MEDEWERKERS VOOR IN DE BEDIENING.

KLANTVRIENDELIJKHEID EN 
ERVARING IN DE HORECA IS EEN VEREISTE!

INTERESSE?
BEL 023-5714165

ADRES: Haltestraat 13, 2042 LJ ZANDVOORT
POSTADRES: Hogeweg 30, 2042 GH ZANDVOORT

MMX
italiaN     restaurant

drinks  -  lunch  -  diner

(TEVENS ZOEKEN WIJ NOG 
MEDEWERKERS VOOR 

IN DE KEUKEN EN SPOELKEUKEN)
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Weer

Temperatuur

Max 6 9 9 7

Min 4 5 5 3

Zon 15% 15% 30% 25%

Neerslag 25% 25% 25% 30%  

Wind zo. 3 z. 3 ozo. 3 o. 3

Waterkoud met soms 
wat lichte regen

Het weekend weerbericht van zandvoort en omgeving

Op dit moment voert een 
meest aflandige wind nau-
welijks koude lucht aan over 
het Europese continent. In 
toenemende mate zien we de 
ontwikkeling van hoge druk 
boven Noord en Noordoost 
Europa. Tegelijkertijd komt er 
lage druk voor ten zuidwes-
ten van Ierland en Frankrijk. 

Het blijft een beetje stui-
vertje wisselen tussen deze 
‘grootheden’. Af en toe wint 
het hoog het en vervolgens 
komen we wat meer onder 
de invloed van het lagedruk-
gebied. Dat resulteert dan in 
wat lichte regen gedurende 
het tweede deel van de week. 
Zwakke neerslagfronten 
schampen ons dan namelijk.

Veel zon behoeven we niet te 
verwachten. Tezamen met de 
niet al te hoge dagtempera-
turen de komende dagen en 
een soms stevig doorstaan-
de wind, geeft dat een wa-
terkoud gevoel buitenshuis.

De verdere ontwikkelingen 
wijzen op een licht winters 
weertype gedurende de slot-
fase van deze slachtmaand, 
maar niet nadat het eerst ge-
woon nog 8-9 graden wordt 
richting het aanstaande 
weekend. Met een stroming 
veelal tussen noord en oost 

wordt geleidelijk nog wat 
koudere lucht aangevoerd 
vanaf de twintigste.  

Mocht er neerslag vallen dan 
kan dat best eens wat natte 
sneeuw zijn medio volgende 
week. De nachten gaan later 
weer enkele graden vorst 
geven (autoruiten krabben!) 
en de dagtemperaturen ko-
men ook op een lager plan. 
Soms wordt het overdag niet 
veel meer dan 5 graden in 
Zandvoort en Bentveld.

Echt onvervalst winter-
weer zoals in 1985 en 1993 
zit er waarschijnlijk niet in. 
Daarvoor zou het stroomop-
waarts (Baltische Staten en 
Zuid-Scandinavië ) kouder 
moeten zijn. In de laatste 
week van november 1993 
vroor het soms 4 graden 
midden op de dag.
Schaatsen kon toen zelfs al 
op sloten en ondiepe vaar-
ten. Ook in 1998 en 1999 
was het koud in de tweede 
helft van november. Kou eind 
november wil niets zeggen 
over het verdere verloop van 
de winter. Zelden wordt al 
het winterkruit al verschoten 
voor 1 december.
Meer weerinfo is er op 
www.weerprimeur.nl 

weerman Marc Putto 

Na de vele regendagen de afgelopen periode is het inmid-
dels een stuk droger geworden, maar wel minder zacht. 
We merken het direct als we buiten komen. Afgelopen 
dinsdag- en woensdagnacht gaven nog nachtvorst af in de 
Zandvoortse duinen. 

 Do. Vr. Za. Zo. 

Briljanten bruidspaar Rubeling-Bakkenhoven

Mutsjes breien voor India

Op 21 november aanstaande hopen Henk Rubeling en zijn 
echtgenote Henny Rubeling-Bakkenhoven het heugelijke feit 
te vieren dat zij 65 jaar geleden in de echt werden verbonden. 
Een niet alledaagse gelegenheid, zo een lange tijd bij elkaar.

In woon- en zorgcentrum A.G. Bodaan in Bentveld klik-
ken de breipennen van enkele enthousiaste bewoonsters 
en anderen voor het goede doel. Onder auspiciën van ‘Elk 
kind telt’ van Save the Children, is maandag 25 oktober 
een landelijke breicampagne gestart om mutsjes te brei-
en voor de pasgeborenen in India. De mutsjes moeten wel 
aan één eis voldoen: ze mogen niet wit, crème of zwart 
zijn, want dat wordt in India geassocieerd met de dood.

Het bruidspaar met de kinderen

De dames hebben het er maar druk mee

Henk Rubeling werd op 6 
april 1925 in Haarlem ge-
boren als jongste van 7 kin-
deren en woonde daar in 
de Byzantiumstraat. Zijn 
ouders waren Henk en 
Wilhelmina Rubeling-van 
Tiel. Henny is als enig kind 
van Willem Bakkenhoven en 
Jansje Zwemmer een echte 

door Agaath de Goede

Via het weekbulletin van het 
huis riep mevrouw Hommers 
haar medebewoonsters op 

Zandvoortse en woonde in 
de Duinstraat waar zij op 21 
maart 1929 werd geboren. De 
Bakkenhovens werden in de 
oorlog geëvacueerd naar de 
Haarlemse Brouwersstraat 
en Henk en Henny hebben el-
kaar voor het eerst ontmoet 
tijdens de bevrijdingsfeesten 
in Haarlem. Op 21 november 

om mee te doen. Ondertussen 
zijn ongeveer 15 dames met 
veel enthousiasme aan de 
slag gegaan. Overdag zitten 
ze in de grote zaal, maar daar 

1945 zijn zij op het stadhuis 
van Haarlem getrouwd. Het 
gezelschap ging lopend van-
uit het huisje van hun tante 
Pie naar het stadhuis en direct 
daarna met de blauwe tram 
naar Zandvoort waar in het 
huisje aan de Duinstraat een 
echt feest werd gevierd. Dat 
kon niet tot in de kleine uur-
tjes want de Haarlemse fami-
lie moest weer met de tram 
terug, dus was het om 21.00 
uur over en uit. Omdat trouw-
kleding schaars was, trouwde 
Henny in de donkerblauwe 
fluwelen bruidsjurk van haar 
tante Annie Dorsman, een 
zuster van haar moeder.

In 1946 werd in de Duinstraat 
de eerste van hun 6 kinde-
ren geboren, Joke. Niet lang 
daarna moest Henk voor ‘zijn 
nummer’ met de 7 December 
Divisie naar Indië en was drie 
jaar overzee. Toen hij terug-
keerde verhuisde het gezin 
naar de Helmersstraat waar 
Anneke en Hans het levens-
licht zagen. In 1954, toen het 

laten de dames het niet bij 
want ook op de kamer gaan 
zij gewoon door. Het gemid-
delde ligt op 1 mutsje per dag, 
maar sommigen halen meer. 
’s Avonds voor de televisie en 
zeker als er een spannende 
film is, volgens één van de 
dames, bereiken ze een onge-
kende snelheid. 

Het herkenbare met vroe-
gere tijden speelt een grote 
rol. Mevrouw Jaspers merkt 
op: ”We zijn blij dat we wat 
te doen hebben. Het is leuk 
en ook heb je zo meer con-
tact met medebewoonsters.” 
Dat contact is er zeker als je 
alleen al let op de aanwijzin-
gen die ze elkaar geven, zoals 
met hoeveel steken je het best 
kunt opzetten en minderen. 
Daardoor krijgen ze nog be-
tere resultaten en de eigen 
creativiteit komt zeker aan 
bod. De stapel mutsen groeit 
gestaag en het ziet er heel ge-

‘tranendal’ net klaar was, werd 
er weer verhuisd en wel naar 
de Zr. Dina Brondersstraat 
waar René, William en 
Christine op de wereld kwa-
men.

Het bruidspaar was zeer so-
ciaal bewogen en was bij di-
verse verenigingen aangeslo-
ten. Zo was Henk veel bij het 
voetbal van TZB betrokken en 
was hij tevens collectant in 
de Agathakerk. Henny was 
aangesloten bij de gymnas-
tiekvereniging van TZB en 
maakte mooie kleding voor 
de kinderen. Dat heeft zij op 
de naaischool van de nonnen 
geleerd. Overigens is zij nog 
steeds, ondanks haar redelijk 
hoge leeftijd, met gymnas-
tiek bezig en wenst dus niet 
achter de geraniums te gaan 
zitten.

Namens de Zandvoortse 
Courant van harte gefelici-
teerd en maak er een spette-
rend feest van. Ze hebben het 
verdiend!

zellig uit met al die kleurrijke 
hoofddeksels.

Voor dit alles is natuurlijk veel 
wol nodig, heel veel wol. De 
dames krijgen het één en an-
der van mensen die nog wol 
hebben liggen of via geldelijke 
donaties kan dat gekocht wor-
den. Hierbij even een oproep: 
alle restjes wol en/of gelde-
lijke steun is welkom. Voor de 
landelijke stand van het aantal 
gebreide mutsjes kunt u kijken 
op: www.breivoorindia.nl

Er is altijd wel wat te doen in 
De Bodaan. Iedereen, ook uit 
Zandvoort, kan gewoon bin-
nenkomen. Wij hebben alvast 
wat data genoteerd: 19 no-
vember is er de opening van 
de Kunstmarkt, die 3 maanden 
lang te bezoeken is en traditio-
neel is er een Kado-Kerstmarkt 
op 24 november van 13.30 
tot 16.30 uur. Het adres is 
Bramenlaan 2 in Bentveld.
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Harry Potter and
the Deathly Hallows

Het zevende en laatste avontuur 
uit de Harry Potter-filmreeks is een 
langverwacht filmavontuur, dat in 
twee delen in de bioscopen komt. 
Op 17 november was de landelijke 
première en ook in Zandvoort is de 
film vanaf die datum gaan draaien.

Deel 1 begint met Harry, Ron en 
Hermelien, die aan een levens-
gevaarlijke missie beginnen om 
het geheim achter Voldemorts 
onsterfelijkheid: 'de Gruzielementen' te 
vinden en te vernietigen. De drie vrienden zijn nu aan hun lot 
overgelaten zonder de begeleiding van hun professors en de 
bescherming van Professor Perkamentus. Ze moeten nu meer 
dan ooit op elkaar vertrouwen maar er zijn Duistere Krachten 
onder hen die hen uit elkaar dreigen te drijven. Intussen is de 
tovenaarswereld een gevaarlijke plek geworden voor alle vijan-
den van de Heer Van Het Duister. De lang gevreesde strijd is los-
gebarsten en Voldemorts Dooddoeners bezetten het Ministerie 
van Toverkunst en zelfs Zweinstein, waar ze iedereen terrorise-
ren en arresteren die hen tegenwerkt. De enige trofee die ze 
nog niet in handen hebben en die Voldemort het liefste van 
allemaal te pakken wil krijgen, is Harry Potter. De Uitverkorene 
is nu de prooi waar de Dooddoeners op jagen… En ze hebben de 
opdracht gekregen Harry naar Voldemort te brengen… levend. 

Dier van de Week
Deze week staat Sam 
in de schijnwerpers: hij 
is groot, prachtig en een 
beetje eigenzinnig. Sam 
is een actieve kat die erg 
graag naar buiten wil 
om muizen te vangen; 
dat vindt hij fantastisch 
en doet hij als de beste! 
Hij is zelfs gewend aan 
een kattenluikje. Maar 
ook slapen behoort tot een van zijn meest favoriete be-
zigheden, dan zoekt hij een plekje op waar niemand bij 
hem kan, het liefst ergens bovenop. Hij ligt soms op schoot 
maar houdt niet van aaien, dat maakt hij kenbaar door een 
mep te geven, niet hard maar wel duidelijk. Sam wil wel 
spelen, met een touwtje of een veertje, maar hij is geen 
knuffelkat en hij wil niet worden opgetild. Dit alles is wel 
iets om rekening mee te houden, een huis met kinderen 
is voor hem daarom niet geschikt. Hij geeft duidelijk de 
voorkeur aan mannen, vrouwen worden wel geaccepteerd 
maar het is een echte ‘mannenkat’. Andere katten in huis 
vind hij niet leuk, hij heeft graag het huis voor zichzelf. Hoe 
hij met honden omgaat is helaas niet bekend. 

Bent u inmiddels al gevallen voor deze mooie grote kater? 
Kom dan snel eens langs om met hem kennis te maken. 
Dierentehuis Kennemerland, Keesomstraat 5, is geopend 
op maandag tot en met zaterdag van 11.00 tot 16.00 uur. 
Tel. 5713888. www.asielzandvoort.dierenbescherming.nl.

Pluspunt Zandvoort
Flemingstraat 55

023. 574 03 30
www.pluspuntzandvoort.nl

Peuters in Beweging 2 t/m 4 jaar
Samen met je (groot)ouders de wereld spelenderwijs verkennen
Woensdag 9:30 – 10:30  2 februari – 13 april.

Typevaardigheid voor Kinderen vanaf 8 jaar
Vrijdag 16:00 – 17:15 uur 21 januari – 15 april.

YogActief
Dinsdag 20:00 – 21:30 uur 18 januari – 29 maart 

Hatha Yoga
Vrijdag 11:00 – 12:00 uur 14 januari – 13 mei

Houding en Conditie op muziek 55 plus
Instromen kan tegen een gereduceerd tarief!
Donderdag 14:30 -15:30 uur  23 september t/m 16 december.
Donderdag 14:30 -15:30 uur  13 januari t/m 28 april 2011.

Intuïtief tekenen en schilderen
Intuïtief tekenen en schilderen doen we vanuit  
ons hart en onderbewuste.
Woensdag 19:30 – 21:30 uur    2 maart – 30 maart.

Glas in Lood
Stap voor stap Glas in Lood zetten om zo je eigen  
ontwerp te gaan maken.
Woensdag 19:30 – 22:00 uur   5 januari – 2 maart

Boetseren en Beeldhouwen
Maandag of donderdagavond 19:30 -22:00 uur  
27 januari – 19 mei

Engelse Conversatie zonder
moeilijke spellingsregels
Donderdag 13:00 – 14:30 uur  13 januari – 28 april

Website bouwen en onderhouden
Stap voor stap wordt u uitgelegd hoe u zelf  
uw eigen website kunt bouwen.
Woensdag 20:00 – 22:00 9 maart – 13 april 2011.

Digitale fotobewerking
Woensdag 10 maart – 14 april 20:00 – 22:00 uur.

Word / Excel
Vrijdag 10:00 – 12:00 uur  28 januari – 29 april
Bij genoeg aanvragen kan deze cursus ook in de 
 avond gegeven worden

Haarknippen
Mooi het voorjaar in volgens Iranese methode!
Maandag 14 maart – 18 april 20:00 -21:30 uur.

voor meer informatie en inschrijfformulieren: 
www.pluspuntzandvoort.nl
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Lijmsnuivers en weesjes die in steegjes wonen. Mirjana Petrovic is mo-
menteel in Durban, Zuid-Afrika, waar zij zich zal inzetten voor de straat-
kinderen. Ze werkt mee aan het vrijwilligersproject ‘Umthombo’. Haar 
avontuur, ervaringen, leuke en minder leuke momenten deelt zij iedere 
drie weken met ons op deze pagina. Ditmaal haar tweede bijdrage.

door Mirjana Petrovic

Wat vliegt de tijd. Ik ben alweer ruim 4 weken in Zuid-Afrika 
en heb in die tijd veel gezien en gedaan. Om de kinderen 
van de straat te houden zijn er bij Umthombo verschillende 
programma’s waar de kinderen aan deel kunnen nemen. Ik 
heb bijna bij alle programma’s meegelopen. Ik startte met het 
surfprogramma, waarbij de kinderen 7 dagen per week, iedere 
ochtend, leren surfen of hun techniek hierbij verbeteren. Ik 
mocht zelf ook mee surfen, wat ik nog nooit eerder gedaan 
had. Ik was verbaasd over de communicatieve kwaliteiten van 
de kinderen, die mij moesten uitleggen hoe ik moest peddelen 
en staan. Na twee dagen en vele liters zout water in de maag 
verder, lukte het me om in de zee op het board te staan.

Het ‘Health’ programma was mijn volgende ervaring. Een van 
de stafleden gaat hierbij de straten op om de kinderen van 
medische hulp te voorzien waar dit nodig is. Zo worden de 
wonden van de kinderen op straat behandeld met de wei-
nige middelen die hiervoor beschikbaar zijn. Ik vond het erg 
indrukwekkend om te zien hoe mijn collega de wonden van 
een jongen behandelde die tot op het bot te zien waren. De 
jongen zou in Nederland allang in het ziekenhuis hebben 

Deze week weer een nieuwe stelling:
Veel kinderen hebben weer hun schoen mogen zetten: de aanloop naar pakjesavond op 5 december is begonnen.  

Maar heeft dit oer-Hollandse feest te lijden onder de concurrentie van kerstmis? Steeds vaker belanden  
de cadeaus onder de boom in plaats van in de schoen. Graag zouden we willen weten wat uw plannen zijn  

en daarom de  volgende stelling:

gelegen. Hier was hij juist ontslagen uit het ziekenhuis om-
dat het niet meer levensbedreigend was. Dat is een vreemde 
gewaarwording.

Het Outreach-programma is een programma dat op zoek gaat 
naar straatkinderen. Als ze al een tijd op straat leven wordt 
er vooral gevraagd hoe het gaat en of ze naar Umthombo 
willen komen. Bij de kinderen die nieuw zijn op straat wordt 
gekeken waar ze vandaan komen en of ze naar huis kunnen. 
Ik vond het zeer confronterend om te zien dat er een moeder 
met baby op de straat leefde en weigerde hulp te ontvangen 
of naar een opvanghuis te gaan. Uiteindelijk zal deze baby 
door sociale hulpverleners van de straat gehaald worden om 
naar een pleeggezin of shelter te gaan.

Sinds vorige week zijn er djembee’s, instrumenten waar de 
kinderen op kunnen spelen. Die heb ik met de andere vrijwil-
ligers kunnen aanschaffen van het sponsorgeld. Een mooie 
aankoop, aangezien ze bij binnenkomst meteen in gebruik 
werden genomen. Ik geloof dat mijn gehele ritmegevoel nog 
niet overeenkomt met de hoeveelheid ritme die de kinderen 
in hun kleine teen hebben zitten. Kortom het is hier heftig, 
maar helemaal geweldig. 

+ "De poster is controversieel met het beeld wat kinderen van de Sint hebben."
+ "Welke zieke geest verzint er zulke fims!"

- "Kan prima, je ziet bijna niks op die poster en als je de film niet  wilt zien, dan ga je er toch gewoon niet naartoe?!"
- "Onzin. Het is wel de beste reclame die een film kan krijgen."

Stuur je reactie per e-mail naar: stelling@zandvoortsecourant.nl

‘5 december is voor mij heilig en daar kan geen kerst tegenop!'

18 november t/m 5 december:
Tapas weken bij Café Koper, Kerkplein 6. Sinds 1994 is de dag dat Sint 
Nicolaas Spanje verlaat, ook de dag dat ‘t menu van Kopertje verande-
ren gaat. Nee, geen gevuld speculaas, pepernoten of marsepein, maar 
wel meer dan 30 authentieke Tapas zullen er zijn. Naar origineel recept, 
vroeger al in Spanje genoteerd, nu in hun eigen keuken door chef 
Freddy gecreëerd. Met trots presenteren zij alweer de 16de tapas kaart, 
onder meer gamba’s, jamón, tortilla en amandeltaart. De verschillende 
smaken zullen de papillen prikkelen, en moeten zorgen dat de gasten 
heerlijk smikkelen. Erbij schenken zij een goed glas sherry, bier of wijn, 
en zo eenvoudig kan het leven zeer aangenaam zijn! 

Zaterdag 20 november: 
Electric Café in het Patronaat. Deze avond wordt uniek, omdat C-Jay 
voor het eerst in Nederland officieel zijn nieuwe cd ‘Forever Now’ on 
stage zal uitvoeren. C-Jay’s album is een écht album te noemen: van 
dowtempo via progressive en tech-house eindigend in techno. Armin 
van Buuren heeft zijn liefde voor de track ‘Electric Café’ al laten blijken. 
Verwacht gloednieuwe releases en upcoming material uit de techy 
progressive hoek. www.patronaat.nl 

Zondag 21 november: 
Leiden Winterfair 2010. De kleuren staalblauw en crème staan voor 
winterwarm. Kijken naar shows op de catwalk, leuke cadeautjes inko-
pen, workshops volgen, producten proeven en proberen, en bijpraten 
met vriendinnen onder het genot van appeltaart en glühwein. www.
leidenwinterfair.nl   

T h e  Vo i c e  o f  A r i e
Mijn irritatiegrens is inmiddels bereikt. Al die talentlo-
ze talentenprogramma's komen bij mij de keel uit. Wat 
begon als een onschuldig Tv-concept, waarin Henny 
Huisman zijn kandidaten liet ‘soundmixen’, is uitge-
groeid tot een kwaadaardige bedreiging voor de wel-
nadenkende en onschuldige televisiekijker.

Recentelijk stemde ik per ongeluk af op een van de meest 
populaire Tv-programma's van dit moment. Ik had het 
ontzettend moeilijk kan ik je zeggen. Alle concepten voor 
een talentenjacht zijn inmiddels uitgekauwd, doorge-
slikt, uitgekotst, opgelikt, herkauwd en weer door geslikt. 
Beroepsgladjanus Martijn Krabbé is net als zijn  toehoor-
ders bijkans hysterisch en zweept het publiek nog maar 
eens op, op de oh zo gezellige vrijdagavond. ‘Geef het 
volk brood en spelen en zij zullen tevreden zijn’ is een 
concept wat al sinds de Romeinen werkt.

Over smaak valt te twisten maar als zelfs een tuinkabou-
ter in een strak jasje aangeeft dat dit werkelijk fantas-
tisch is en dat hij emotioneel geraakt is, wordt het mij 
teveel. Uit met dat demonische kastje, nu mijn gedach-
ten nog enigszins neutraal zijn. 

We worden al jaren geïndoctrineerd door Hilversum. Als 
makke schapen stemmen we met zijn allen weer af op 
zouteloze talentenprogramma's voor een avondje oer-
Hollandse gezelligheid. Aan de andere kant begrijp ik het 
wel hoor, al die miljoenen huishoudens die afstemmen 
op talenten shows. Stel je toch eens voor dat je op de 
vrijdagavond een inspirerend boek moet lezen!

Column

“Hoe haal je een kind 
uit zijn vertrouwde straatleven?”

De stelling van vorige week ging over de film SINT en luidde: 

‘De film SINT kan best maar de poster en de periode dat deze 
overal hangt is ongelukkig gekozen’.  
Daarmee was  71% het eens en 29% oneens. 

Een greep uit de reacties:

Get Out!

Mirjana (rechts onderin op haar hurken, met 
zonnebril) en de surfklas



Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week 

Wist u dat wij leuke 
Sinterklaas cadeautjes
hebben, al vanaf € 2,-?

www.de-bode.nl
Pashouders 5% korting

TEGOEDBON 
VOOR 1 GRATIS 

ZANDKORREL

Bestel nu de ZandvoortPas 2011

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 vanaf 1 januari 2011 tot en  
met 31 december 2011.

Uw op naam gestelde ZandvoortPas 
wordt, tezamen met een welkomstkado, 
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.

SMAAQ ZACHT GERIJPT   
WERELDBEROEMD IN 

HEEL ZANDVOORT 
500 GRAM: NU € 4,49

Medina Woninginrichters 

www.medina-woninginrichting.nl

023-531 78 40 
Haltestraat 56
2042 LP Zandvoort

Aanbieding voor de maand november: 
Karpetten deze maand 10% korting op alle merken.

(Vouw)gordijnen	 Tapijt
Vitrages	 Vinyl
Luxaflex	 Laminaat
Zonwering	 Parket

 Hele maand november voor Pashouders:

Huisgemaakte Erwtensoep
Normaal liter € 4,50 nu 2 liter € 7,50

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

Voor Pashouders:
10% korting op alle ritten
(behalve actieritten)
023-8885588

Uw nieuwe pas wordt 
uiterlijk 31/12/2010 toegezonden



Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week 

Algemeen:
Autobedrijf Zandvoort - K. Onnesstraat 
Taxicentrale Fred Spronk - 023-8885588
Psychologiepraktijk Ab van der Neut - 
06-31393790

Winkeliers: 
Bruna Balkenende - Grote Krocht
Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht
Kaashuis Tromp - Grote Krocht
Slagerij Horneman - Grote Krocht
Slagerij Vreeburg - Haltestraat

Verzorging en vrije tijd: 
Foto Menno Gorter - Grote Krocht
Massage bij Rosa - www.massagebijrosa.nl
Plony’s Haarwinkel - Kosterstraat
Toerkoop Reisbureau - Grote Krocht

Mode en trends: 
Belli E Ribelli Kinderkleding - Haltestraat
Bibi for Shoes - Kerkstraat
Blitzkickers - Haltestraat 61A
Image Zandvoort - Burg. Engelbertsstraat 94b 
Sea Optiek - Haltestraat
Walk of Fame - Bakkerstraat 2A

Wonen en onderhoud:  
De Bode woonaccessoires - Kerkstraat
Koene Cleaning Service - 06-1432444
Medina woninginrichters - Haltestraat 
Rep-it - 023-5719666 / 06-44696001
Versteege’s IJzerhandel - Pakveldstraat

Horeca: 
Harocamo - Kerkstraat
Mollie & Co Restaurant - Verlengde Haltestraat
Open Golf Zandvoort - Duintjesveldweg 
Zaras, Café Restaurant - Haltestraat

Lijst van deelnemende bedrijven 
(in alfabetische volgorde) 

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

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

Plony’s
Haarwinkel

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

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

ZandvoortPas houders 10% korting

Voor persoonlijk advies en begeleiding in relaties 
(partners en ouder/kind). 

Praktisch, kortdurend en doeltreffend.
Eerste consult 15% korting 

Ab van der Neut - psycholoog NIP
 06 31393790 • info@abvanderneut.nl 

Mental Coach
Ab van der Neut

Gratis feestelijke stropdas
bij elke aankoop!

(Zolang de voorraad strekt)

    Walk of Fame

Bakkerstraat 2A, Zandvoort - 023-5735902
Geopend van dinsdag t/m zondag 

www.walkoffameshirts.nl

Ondernemers opgelet:
Meedoen aan de ZandvoortPas 
vergroot uw vaste klantenkring

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

 Enkele voordelen voor u op een rijtje:
•  Ruim 1000 huishoudens zijn in het bezit van een zandvoortpas
•  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.zandvoortsecourant.nl/zandvoortpas
•  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…)
•  Ter ondersteuning zijn gratis toonbankstandaards en/of raamschildjes verkrijgbaar,  
 waarop u zelf uw  ZandvoortPas aanbiedingen kenbaar kunt maken
•  Vraag naar de zeer voordelige tarieven en de uitgebreide mogelijkheden 
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Dit jaar is het exact 40 jaar geleden dat Nieuw Unicum in Zandvoort geves-

tigd werd. In die tijd was er grote behoefte aan allerlei medewerkers voor de 

instelling, zoals huishoudelijke hulp en verplegenden maar ook aan technici. 

De Zandvoortse kranten stonden weken lang vol met wervingsadvertenties. 

Nieuw Unicum

Nieuw Unicum biedt onderdak aan langdurig zieken en gehandicapten

&Heden  Verleden

Archief GOZ, bld 20619

Archief GOZ, bld 11776 Archief GOZ, bld 11780 Archief GOZ, bld 11758

Deze privacy en dit leven in de 
gemeenschap hebben bestuur 
en directie steeds voor  ogen 
gestaan bij het maken van de 
plannen voor de nieuwbouw 
in Zandvoort. In het verpleeg-
huis te Heemstede was er geen 
mogelijkheid tot privacy en het 
leven in de gemeenschap was 
noodgedwongen en daardoor 
dikwijls ondraaglijk. In het 

nieuwe verpleeghuis, dat plaats 
zal bieden aan 128 verpleeg-
den, zal nu iedere verpleegde 
een eigen kamer kunnen krij-
gen, met eigen voordeur, met 
eigen terras. Hij zal kunnen  
wonen in overdekte straten en 
hij zal buren hebben. Zo hij 
wil, kan hij zich terugtrekken 
in zijn eigen kamer, eventueel 
door hem zelf ingericht, maar 

zoekt hij het samenzijn dan kan 
hij zijn buren treffen in de grote 
hal, waar hij enige winkeltjes en 
ook de kapper kan vinden.

Tot dusver werden in Nieuw 
Unicum uitsluitend manlijke 
verpleegden opgenomen. In het 
nieuwe verpleeghuis zullen ook 
vrouwen opgenomen kunnen 
worden. Voor echtparen zijn 
eveneens voorzieningen ge-
troffen. Zij krijgen de beschik-
king over twee ineenlopende 
kamers. De maaltijden kunnen 
op de kamers worden gebruikt, 
maar ook in het eetzaaltje, dat in 
elk van de vier vleugels aanwe-
zig is. Voor de verpleegden die 
geactiveerd kunnen worden en 
voor hen, die voor het behoud 
van hun lichamelijke functies 
speciale behandeling behoe-
ven bestaat een goed ingericht 
fysiotherapeutische afdeling, 
waar deskundig personeel de 
geëigende behandeling zullen 
geven. Gehandicapten die wel 
veel verpleging en verzorging 
nodig hebben, maar toch in 
staat zijn enig werk te verrich-
ten, is hiervoor gelegenheid in 
de ruime werkplaats waar voor 

hen aangepaste arbeid wordt 
gezocht.

Indien de verpleging op de ka-
mers niet mogelijk of niet meer 
mogelijk is, staan bedden gereed 
in de modern ingerichte „zie-
kenboeg" waar ook de tandarts 
een plaats heeft gevonden. Dit 
alles heeft veel, zeer veel geld 
gekost. Getracht is zoveel moge-
lijk te voldoen aan de eisen die 
aan een modern verpleeghuis 
gesteld moeten worden, maar er 
blijven nog altijd wensen over, 
die uit het ter beschikking staan-
de budget niet bekostigd kunnen 
worden. Daarom wordt van 12 
t/m 17 oktober aanstaande een 
huis-aan-huis collecte gehouden 
en op zaterdag een straatcollecte.

Bestuur en directie hopen van 
ganser harte dat met gulle hand-
gegeven zal worden, opdat 
onze minder bevoorrechte me-
demensen in het verpleeghuis te 
Zandvoort een menswaardig be-
staan kan worden geboden. Dat 
we dit mogen doen is belangrijk, 
dat we dit kunnen doen is echter 
nóg belangrijker.
K

Vele, met name Zandvoortse vrouwen hebben daar jarenlang hun brood kun-

nen verdienen. In het onderstaande artikel uit het Zandvoorts Nieuwsblad van 

de hand van Cees Kuijper sr. kunt u lezen over de allereerste berichten in de 

Zandvoortse media.

Binnen afzienbare tijd zullen de verpleegden in „Nieuw 
Unicum" aan de Herenweg te Heemstede kunnen verhui-
zen naar het nieuw gebouwde verpleeghuis te Zandvoort. 
Dan zullen de 65 langdurig zieken en gehandicapten ein-
delijk krijgen waarop zij recht hebben, namelijk privacy 
en de mogelijkheid tot het leven in een gemeenschap.

Archief GOZ, bld 08870

Archief GOZ, bld 08869
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Sportclub Unicum’73 sluit seizoen weer met veel succes af

Nieuw Unicum voor nu en in de toekomst Cheque Sonderland 
voor  onderwaterfiets

Gerard Bor en Gerard Schilpzand leiden gezamenlijk al 
15 tot 20 jaar twee sportieve afdelingen van de bekende 
sportclub voor gehandicapten.  Vorige week woensdag 
kwamen de vrijwilligers en de spelers van het jeu de bou-
les en het rolstoeltennis bij elkaar voor de jaarlijkse traditi-
onele prijsuitreiking. 

De zilveren koepel in de Zandvoortse duinen van woonvorm Nieuw Unicum is vanaf de 
Zandvoortselaan al 40 jaar zichtbaar. Om dit jubileum te vieren stonden op zaterdag 13 
november de deuren van de hoofdlocatie wagenwijd open. Aan de hand van een plat-
tegrond kon men onder begeleiding een rondleiding volgen langs alle afdelingen en 
zorgafdelingen.

Tijdens de open dag van afgelopen zaterdag kreeg het 
40-jarige Nieuw Unicum een geweldig cadeau aangeboden 
van Golfclub Sonderland. De bestuursleden van de plaatse-
lijke golfclub schonken de opbrengst die de clubleden bij 
elke golfwedstrijd in de ‘goede doelenpot’ deponeren. Deze 
opbrengst werd officieel overhandigd aan het bestuur van 
de stichting Vrienden Van Nieuw Unicum, die al een goede 
bestemming voor het geld had: een onderwaterfiets.

Cliënt Muriel van der Velden en Peter Kühn (3e van links) plaatsen symbolisch de eerste paal

Voorzitter Peter Specker, secretaris Ella Mandaat, Ladiesday
voorzitter Mirjam Vrees en Wim v.d. Bos

De onderwaterfiets werd meteen uitgeprobeerd

Voorzitter Bas van de Peet 
heette alle deelnemers en de 
daarbij betrokken vrijwilligers 
welkom en roemde de vele ge-
leverde sportieve prestaties op 
de woensdagen.  In de mid-
daguren waren de rolstoel-
tennissers altijd druk in de 
weer om met de door Gerard 
Bor bedachte tennisstrijd ‘bal 
over het net’ punten te scoren 

tekst en foto Nel Kerkman

Eigenlijk bestaat Nieuw 
Unicum al vanaf 1940, toen 
in het landhuis Kareol te 
Aerdenhout de eerste groep 
oorlogsgewonden werd opge-
nomen. Al snel werd het ook 
een herstellingsoord voor niet 
militairen, aangevuld met on-
derduikers. Later werd Kareol 
als sanatorium gebruikt voor 
het anti-Duitse en antifascis-
tische verzet. De overgebleven 
negen 'gewone' verpleegden 
moesten verhuizen en ves-
tigden zich in een kleine villa 
aan de Zonnebloemlaan on-
der de naam 'Unicum'. Na 

tekst en foto Nel Kerkman

De onderwaterfiets is een 
perfecte aanvulling om cliën-
ten bewegingsactivering in 
het therapiebad aan te bie-
den. Zonder bezwaar kunnen 
mensen met een beperking 
min of meer zelfstandig oefe-
nen. Zou de cliënt vallen, dan 
is het risico van letsel in het 
water zeer klein. De grotere 
weerstand die bij het bewe-
gen op de waterfiets wordt 
ervaren, verbetert de spier-
kracht en de conditie. Voor 
de aanschaf van deze fiets 
zijn binnen het toegekende 
AWBZ-budget geen financi-
ele middelen beschikbaar.

Fantastisch geschenk
Uitnodigend stond de onder-
waterfiets in het therapiebad.
Voorzitter van Sonderland 
Peter Speckers kon de verlei-

voor de grote, felbegeerde wis-
selbeker.  Met maar liefst 1745 
punten wist de voorzitter zelf 
met overmacht beslag te leg-
gen op die prijs. 

Gerard Schilpzand heeft bij-
zonder veel aandacht voor de 
spelers van het jeu de Boules 
spel dat altijd op de woens-
dagavond rond 19.00 uur van 

veel verhuizingen, met als 
laatste huis ‘Bloemenhove’ te 
Heemstede, komt er in 1970, 
mede door de televisie actie 
de ‘Nacht van Mies’, een voor 
die tijd zeer modern complex 
Nieuw Unicum,  speciaal be-
doeld voor lichamelijk gehan-
dicapten. 

Een paal voor  
de toekomst 
Nieuw Unicum is constant in 
beweging met het aanbieden 
van zorg. Speciaal voor cli-
enten met Multiple Sclerose 
(MS) wordt op het terrein het 
nieuwe Uniongebouw met 
14 appartementen gebouwd. 

ding niet weerstaan en ging 
het water in, om samen met 
de cliënten die in september 
hadden deelgenomen aan 
de putwedstrijden, de on-
derwaterfiets te testen. De 
uitkomst was unaniem en 
eensluidend: “een fantastisch 
geschenk”.  Na de demon-
stratie kwam het officiële ge-
deelte, het overhandigen van 
de cheque aan Wim v.d. Bos, 
de voorzitter van Vrienden 
Van Nieuw Unicum. Ook de 
cliënten waren nieuwsgierig 
naar het bedrag dat bijeen 
gebracht was. Onder ap-
plaus werd de cheque van 
€ 410 overgedragen, waarbij 
Speckers nogmaals memo-
reerde aan de geslaagde put-
wedstrijd waar niet alleen de 
cliënten van Nieuw Unicum 
met plezier aan terug den-
ken maar ook de leden van 
Golfclub Sonderland. 

De eerste paal wordt op ou-
derwetse wijze in de grond 
geslagen en eigenlijk is het 
meer symbolisch bedoeld. Aan 
cliënt Muriel van der Velden de 
eer om samen met Peter Kühn 
(Raad van Bestuur) deze han-
deling te verrichten. Muriel is 
een van de cliënten die eind 
2011 in dit complex gaan wo-
nen. Ze verheugt zich er nu al 
op: “lekker zelfstandig maar 
wel in een vertrouwde omge-
ving”. Voor Muriel mag de paal 
zo snel mogelijk de grond in. 

Leven met een beperking
In 1970 stond bij de opening 
van het complex in de krant: 

Nieuw Unicum is een hemel 
op aarde. Maar hoe ziet deze 
hemel er na 40 jaar uit? De 
open dag is een goede gele-
genheid om eens achter de 
schermen te kijken. Op de 
Brinck staat een informatie-
markt, alle afdelingen inclusief 
appartementen van cliënten 
zijn te bezichtigen. Bezoekers 
kunnen met allerlei testen 
meedoen. Zo toont logope-
diste Bruggeman de nieuwste 
aanwinst, de flexibele endos-
coop. Met dit apparaat wordt 
getest hoe het slikken gaat en 
krijgt de cliënt gericht advies 
wat speciaal voor mensen met 
MS heel belangrijk is. In de fy-
siozaal staat een van de oud-
ste rolstoelen tentoongesteld. 
Het is een schril contrast met 
de allernieuwste super de luxe 
rolstoel die heden ten dagen 
moeiteloos ondersteuning 
geeft aan de gehandicapte 
medemens. Onder leiding van 
bewegingsagoog Schreuder 
demonstreren inwoners van 
de regio welke oefeningen 
worden gegeven met ‘meer 
bewegen in het water’. De 
gezellige boerderij is open en 
vooral de aaibare konijnen zijn 
in trek bij de jeugd. Het dag-
bestedingcentrum De Boog 
toont dat de cliënt met een 
beperking aan allerlei acti-
viteiten eenvoudig mee kan 
doen. De ‘hemel op aarde’ is 
zijn tijd ver vooruit.

start gaat.  Met drie of vier ba-
nen in actie was het ook voor 
de vrijwilligers hard werken 
om de competitie op de ba-
nen lekker vlot en sportief te 
laten verlopen. De goedlachse 
Marcello Mauras is met zijn 
tricky worpen de beste speler 
gebleken en noteerde maar 
liefst 166 punten.  

Met een hapje en drankje 
kwamen vanzelf de prachtig-
ste verhalen over de onge-
evenaarde prestaties van de 
deelnemers los. Duidelijk is 
dat de deelnemers intens ge-
nieten van de geboden moge-
lijkheden om sportief bezig te 

zijn. Voor de beide leiders zou 
een uitbreiding van de vrijwil-
ligersgroep zeer welkom zijn. 
Een paar uurtjes in de week 
helpen en ondersteunen op 
de woensdag moet toch voor 
meer mensen mogelijk zijn. 
Bel Gerard Bor (023-5714273) 
of Gerard Schilpzand (023-
5715609) en vraag naar infor-
matie over de gevraagde inzet. 

Eindstanden
Rolstoeltennis: 1. Bas v.d. Peet 
(1745 punten), 2. Marcello 
Mauras (1621), 3. Cedric 
Baumulle (1582). Jeu de Bou-
les: 1. Marcello (166 punten),  
2. Annelies (152),  3. Klaas (149).
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Lions dames buigen diep voor Mosquitos Winst mee naar huis
De dames van The Lions hebben zaterdag in eigen huis 
diep moeten buigen voor het Amsterdamse Mosquitos. 
Niet alleen waren de gasten langer en fysiek veel sterker, 
ook technisch en tactisch was er weinig mis met hun spel-
letje. Veel snelle breaks en bijna alle schoten waren raak.

De handbalsters van ZSC hebben afgelopen zondag een 
nuttige overwinning geboekt op Westside 5 in Amsterdam 
Osdorp. Na een zeer fysieke wedstrijd trokken de Zand-
voortse dames met 8-13 aan het langste eind.

basketbal handbal

Zandvoort miste deze wed-
strijd drie speelsters die an-
dere verplichtingen hadden. 
Het niet aanwezig zijn van 
de zusjes Sabine en Miranda 
Dijkstra in aanvallend op-
zicht en Kim Montauban 
verdedigend, was de hele 
wedstrijd duidelijk merk-

“Het was een spannende 
wedstrijd die in eerste instan-
tie gelijk op ging. Het was van 
beide kanten ook een fysieke 
wedstrijd, maar wel sportief. 
Verdedigend stonden we erg 
goed te spelen, ondanks de 
kleine achterstand bij rust”, 
herinnert Martina Balk zich. 
In de tweede helft ging ook 

baar. Hoewel er in de eer-
ste helft sprake was van 
een steeds terugkomende 
Zandvoortse ploeg, was het 
voor Mosquitos niet echt 
moeilijk om iedere keer 
weer naar een zes- tot acht-
tal punten uit te lopen. De 
tweede helft was het min of 

de Zandvoortse aanval beter 
lopen waardoor er eindelijk 
wat uitgelopen kon worden, 
onder andere door mooie 
vrije worpen van Lucia v.d. 
Drift. Scores ZSC: Romena 
Daniëls: 4; Daphina van 
Rhee: 3; Lucia van der Drift: 
3; Martina Balk: 2 en Laura 
Koning: 1 doelpunt.

Swaluëstraat 2,  Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
info @ zandvoort.nl - www.zandvoort.nl

Gemeentelijke publicatie week 46 - 2010

Vergadering college 
De besluitenlijst van de collegevergadering van week 45 en 
de verdere in week 45 door het college genomen besluiten 
zijn in week 46 vastgesteld. De besluitenlijst is in te zien bij 
de Centrale Balie en op de website. 

Raadvergadering
De gemeenteraad houdt een extra openbare vergadering op 
dinsdag 23 november. Op de agenda staat:
 
- Opening
- Loting
- Vaststellen agenda
- Beleidsnota parkeren 2010 
- Sluiting
 
De vergadering begint om 20.00 uur in de raadzaal. De entree 
vindt u aan het Raadhuisplein. De deuren gaan om 19.30 uur 
open. De agenda kan na sluiting van deze krant nog wijzigen. 
U vindt de meest recente agenda op de website. Van de de-
finitieve agenda zijn tijdens de vergadering ook exemplaren 
beschikbaar. Agenda, raadsvoorstellen en conceptbesluiten 
liggen tijdens openingstijden ter inzage bij de Centrale Balie 
en zijn tevens tegen betaling algemeen beschikbaar. De raad-
vergadering wordt vanaf 20.00 uur tot uiterlijk 00.00 uur live 
uitgezonden door ZFM (kabel FM 104.5, ether FM 106,9) en op 
internet via de gemeentelijke website.

Besluit aanstelling onbezoldigd gemeenteambtenaar/ 
aanwijzing belastingdeurwaarder 
de onder 3 genoemde personen aan te stellen als onbezoldigd 
gemeenteambtenaar;
de onder 3 genoemde personen aan te wijzen als belasting-
deurwaarder, bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel e, 
van de Gemeentewet;
- de heer F. van Gelder, geboren 4-8-1973 te Delft
- mevrouw A. Oostdijck, geboren 9-3-1981 te Meppel
- de heer E.J.F. Wessels, geboren 7-10-1968 te Hilversum

u uw zienswijze over deze aangevraagde plannen kenbaar 
kunt maken. Deze publicatie betekent ook niet dat u een 
bezwaarschrift kunt indienen. Mocht de vergunning worden 
verleend dan zal dit worden gepubliceerd en pas dan kunnen 
belanghebbenden bezwaar indienen.

dat dit besluit met terugwerkende kracht in werking treedt 
op 6-8-2010;
dat dit besluit kan worden aangehaald als ‘Aanwijzingsbesluit 
belastingdeurwaarders Zandvoort 2010-1’.

Raadsprogramma 2010-2014 vastgesteld
De gemeenteraad van Zandvoort heeft in de raadsvergadering 
van 9 en 10 november 2010 het raadsprogramma 2010-2014 
heeft vastgesteld. Het raadsprogramma ligt ter inzage bij op 
de website en de balie van het gemeentehuis.

Commissie Welstand en Monumenten
Op 25 november vergadert de Commissie Welstand en Mo-
numenten. De vergadering begint omstreeks 15.00 uur in de 
commissiekamer. De exacte begintijd is afhankelijk van de 
agenda. U kunt hiervoor het beste even contact opnemen met 
de werkeenheid Bouwen, tel. (023)5740100. 

Ingekomen vergunningenaanvragen
Ingekomen omgevingsvergunningen

Zandvoort:
- Haarlemmerstraat 52, wijzigen gevelkozijn, ingekomen 05 
november 2010, 2010-VV-021.
- Louis Davidsstraat 17, sloop gemeenschapshuis, ingekomen 
04 november 2010, 2010-VV-022.
- Zuiderstraat 7, gevelwijziging, plaatsen dakterras, interne 
verbouwing en muurdoorbraak, ingekomen 09 november 
2010, 2010-VV-023.
- Regentesseweg 7, bestaande dakkapel vervangen, ingekomen 
10 november 2010, 2010-VV-024. 

Bentveld:
- Parnassialaan 13, kappen drie dennen, ingekomen 10 novem-
ber 2010, 2010-VV-025.

Let op. De hierboven genoemde aangevraagde vergunningen 
liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt deze inzien 
tijdens openingstijden. Deze publicatie betekent niet dat 

Centraal telefoonnummer 
Alle afdelingen zijn bereikbaar via (023) 574 01 00, maandag 
t/m donderdag 8.30 - 17.00 uur en vrijdag 8.30 - 16.00 uur. 

Melding of klacht? 
Bel met de Centrale Meldlijn (023) 574 02 00, óf vul op de  
website het digitale formulier in óf stuur een brief naar de 
klachtencoördinator. 

Openingstijden Centrale Balie 
Maandag t/m woensdag:  08.30  -  16.00 uur 
Donderdag:  08.30  -  20.00 uur 
Vrijdag:  08.30  -  12.30 uur 
Tijdens de donderdagavondopenstelling kunt u maar voor een 
beperkt aantal zaken terecht: paspoorten en rijbewijzen e.d. 

Openingstijden begraafplaats 
De algemene begraafplaats en dierenbegraafplaats aan de 
Tollensstraat zijn dagelijks open tussen 08.00 - 18.00 uur. 

Collegelid spreken? 
Een afspraak maken met een collegelid doet u via het centrale 
telefoonnummer. Daarbij geeft u aan waarover u het collegelid 
wilt spreken. Het kan zijn dat u eerst naar een vakafdeling 
verwezen wordt. 

Vragen over een bouwplan? 
Voor vragen over concrete of gewenste bouwplannen is de 
werkeenheid Vergunningverlening op werkdagen telefonisch 
bereikbaar tussen 08.30 en 16.00 uur. 

Op zoek naar werk of aanbieden van vacature? 
Werkgevers en werkzoekers maken gebruik van 
www.werkeninzandvoort.com. 
Voor het vinden of aanbieden van banen in Zandvoort. 

meer dweilen met de kraan 
open. Zandvoort werkte kei-
hard maar het lengtever-
schil was te groot en kon 
niet gecompenseerd wor-
den. Het was niet anders en 
coach Dave Kroder kon niet 
meer dan dit van zijn speel-
sters eisen: werken, werken 
en nog eens werken en dat 
deden ze, waarvoor alle lof. 
Uiteindelijk stond er een 
min of meer onthutsende 
56-83 eindstand op het 
scorebord. Komende zon-
dag speelt het damesteam 

om 13.15 uur in Landsmeer 
tegen de reserves van ere-
divisionist Pro Build Lions.

Heren
Voor de heren van The 
Lions stond een wedstrijd 
tegen de mannen van de-
zelfde vereniging gepland. 
Omdat de tegenstanders 
niet kwamen opdagen, 
voor de tweede keer dit sei-
zoen, won Lions reglemen-
tair met 20-0 en moet de 
wedstrijd opnieuw worden 
vastgesteld. 
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Pluspunt
Sea Optiek
Uitvaartcentrum Haarlem
Van Aacken Glaszettersbedrijf
Van Vessem & Le Patichou
Vrijehuizenmarkt.nl

Sinterklaasactie:
Bloemsierkunst 
 Jef & Henk Bluijs
Boudoir by Sara
Boudoir Personal Styling
Café Koper
Chocoladehuis Willemsen
Corry's Kaashoek
De Salon
Dobey Zandvoort
Filoxenia Greek Cuisine
Groenestein & Schouten 
 Fin. diensten
Kroon Mode
Lavogue
Restaurant ZUYDT
Shanna's Shoe 
 Repair & Leatherwear

Administratiekantoor K. Willemse
Algemene uitvaartbegeleiding 
 Zandvoort
Alltrust
Autobedrijf KariMo
Autobedrijf Zandvoort 
Beter Mobiel
Café Oomstee
Cense en van Lingen
Circus Zandvoort
Club Nautique
Confet'ti B.V. 
Contactzorg
Dorsman Assurantiën
Gemeenschapshuis
Grand Café Restaurant XL
Harocamo 
Hoogheemraadschap
  van Rijnland
Hugoos
Kings and Queens
MMX Italiaans Restaurant
Motorrijschool Goede
Music Store
Phoenix bco

adverteerders

Keeper Boy de Vet 'klimt' in de nek van Ronald Kaales

Katinka Rückert op Lord v.d. Thijshoeve

SV Zandvoort blijft winnen en treedt top vijf binnen

Zandvoort Noord pakt belangrijke punten

Katinka Rückert promoveert 
naar ZZ-springklasse

Door afgelopen zaterdag opnieuw te winnen heeft het 
vlaggenschip van SV Zandvoort zich in de top vijf van de 2e 
klasse A genesteld. Voor de vierde keer op rij wonnen onze 
plaatsgenoten, nu met 1-2 in Tuindorp Oostzaan van TOB. 
Het winnende doelpunt viel pas in de derde minuut van de 
blessuretijd.

Zaalvoetbal kan vreemd lopen. Haarlem Kennemerland 
won een duel van United Davo, terwijl Zandvoort Noord bij 
United Davo eerder dit seizoen verloor. Afgelopen vrijdag 
speelde de fusieclub Haarlem Kennemerland in de Korver-
hal tegen Zandvoort Noord dat een week eerder dure pun-
ten liet liggen tegen Promotie Eersteling. 

Katinka Rückert is vorige week na wedstrijden in Haarlem 
met haar paard Lord van de Thijshoeve gepromoveerd naar 
de ZZ-springklasse, de hoogste klasse van Nederland. Door 
twee foutloze parcoursen werd zij in Haarlem eerste! 

Het venijn zat in deze wed-
strijd echt in de staart. 
Zandvoort kon weer be-
schikken over Michel de 
Haan, echter was hij tijdens 
de training lichtgeblesseerd 
geraakt en startte vanaf de 
bank. Ook Ronald Kaales was 
weer aanwezig en Boy de 
Vet stond weer onder de lat. 
Eveneens van de partij was 
trainer/coach Pieter Keur, die 
na zijn operatie weer voor 
het eerst op de bank zat.

Zandvoort begon heel voort-

De 20-jarige Zandvoortse 
springamazone rijdt haar 
toppaard, de 16-jarige Lord v.d. 
Thijs hoeve, pas sinds januari 
van dit jaar. 

Rückert haalde genoeg wed-
strijdpunten tijdens deze 
wedstrijd in Haarlem voor 
promotie en mag nu deelne-
men aan in de Young Riders 
competitie, een competitie 
van ruiters en amazones tus-
sen 16 en 22 jaar. In de Young 
Riders competitie maken de 
deelnemers kans op interna-
tionale startbewijzen en zelfs 
op een plaats tijdens het 
Europees Kampioenschap.

varend aan de ‘klus’ TOB. Al in 
de zevende minuut konden 
de Zandvoortse supporters 
juichen toen Giray Kol vanaf 
de rechter flank de blonde 
lokken van Maurice Moll 
wist te vinden. Met een 
prachtige boogbal kopte de 
grillige spits het leer over de 
te ver voor zijn doel staande 
keeper. Hierna waren er een 
paar grote en minder grote 
kansen voor de thuisclub, 
waarin De Vet een aantal 
keer de hoofdrol voor zich 
opeiste. 

“Op dit moment is mijn groot-
ste doel om Young Riders te 
mogen starten. Als je goed 
presteert kan je gevraagd wor-
den om in het buitenland te 
rijden en als je zelfs heel goed 
rijdt, zou je op het EK van start 
kunnen gaan. Verder start ik 
met mijn andere paard, Dael’s 
FoxFire, in de klasse Z (een 
klasse lager, red). Hij is pas 8 
jaar oud en ik heb hem zelf 
opgeleid, daar verwachten we 
echt heel veel van. In de toe-
komst hoop ik met mijn beide 
paarden internationaal van 
start te mogen gaan”, zegt ze. 
Succes toegewenst namens 
de Zandvoortse Courant!

voetbal

zaalvoetbal

paardensport

Tot het rustsignaal van de 
uitstekend fluitende ar-
biter was het een gelijk-
waardige strijd. Na rust 
probeerden de gastheren 
met man en macht om de 
aansluiter te forceren maar 
de Zandvoortse defensie, 
onder leiding van De Vet 
en John Keur, stond ook nu 
weer zijn mannetje. Die 
achterhoede ontpopt zich 
zo langzamerhand als het 
belangrijkste wapen van 
Zandvoort en dat is wel eens 
anders geweest. Gaande de 
tweede helft werd de druk 
op het Zandvoortse doel 
almaar groter en de gelijk-
maker hing lang in de lucht, 
hoewel Zandvoort een groot 
aantal ‘dotten’ van kansen 
kreeg, die eigenlijk niet mis 
zouden moeten gaan. Een 
min of meer mislukt schot 
vanaf de zestienmeterlijn 
van de TOB-spits dwarrelde, 
zwanger van effect, langs 
De Vet via de paal het doel 
in, en dat was in de 87e mi-
nuut; kort dag dus voor een 
nieuw Zandvoorts doelpunt. 
Toch zou dat er komen. Drie 
minuten in blessuretijd 
mocht Zandvoort een reeks 
corners nemen. De vierde en 
laatste kwam pardoes op 
het hoofd van Patrick Koper 
die de Zandvoorters gek van 

Van het gelijke spel tegen 
de Hoofddorpers waren de 
Zandvoorters voldoende 
hersteld. Met geen enkele 
wisselspeler op de bank be-
gon het vijftal Nigel Berg, 
Jordi Joachim, David Conijn, 

vreugde maakte en TOB in 
diepe rouw dompelde, 1-2. 
De vierde zege op rij was een 
feit. In zes weken tijd, waarin 
vijf keer werd gespeeld, van-
af de laatste plaats (14e) op-
klimmen naar de (gedeelde) 
vijfde is een prestatie van 
formaat! 

Komende week speelt SV 
Zandvoort om 14.30 uur 
thuis tegen Aalsmeer, de 
oude club van John Keur, dat 
zaterdag thuis met 1-0 van 
AFC wist te winnen.

Overige uitslagen 2e klasse 
A: Castricum – Overbos: 0-0; 
Amstelveen – Haarlem/
Kennemerland: 1-2; ZOB 
– Hellas Sport: 3-1; Jong 
Hercules – Monnickendam: 
0-1. DVVA – Voorland werd 
in de 20e minuut gestaakt 
bij een 0-0 stand wegens 
‘onvriendelijkheden’ op het 
veld. Overigens is de kans 
groot dat Voorland discipli-
naire maatregelen van de 
KNVB tegemoet kan zien. 
Er is tijdens (waarschijnlijk 
2 maar zeker 1) wedstrijd(en) 
grote fraude aan het licht 
gekomen en het akkefietje 
van zaterdag bij DVVA zou 
best wel eens de beken-
de druppel kunnen zijn. 
Afwachten.

aanvoerder Michel van 
Marm en doelman Sander 
van der Wal aan deze klus.

Zandvoort Noord liep ge-
makkelijk weg naar 3-0. 
Enkele onachtzaamheden 

werden door de bezoekers 
afgestraft waardoor de 
marge terugliep naar 3-2. 
In de tweede helft speelde 
Zandvoort Noord het ver-
trouwde spel met de opko-
mende keeper Sander van 
der Wal. De Zandvoortse 
goalie kwam zelf niet tot 
scoren, maar aanvoerder 
Michel van Marm wel. Met 
drie goals leverde hij een 
belangrijke bijdrage in het 
Zandvoortse scoreverloop. 
De ploeg van coach Marcel 

Paap liep uit naar 7-2. In 
de slotfase deed Haarlem 
Kennemerland nog iets te-
rug waardoor de eindstand 
uitkwam op 7-3. “Eindelijk 
speelde we weer eens ons 
oude spel. Daardoor kregen 
zij veel minder kans’, aldus 
Michel van Marm na afloop. 
‘Het spel met Sander van 
der Wal was niet zonder 
risico, maar wel effectief”, 
was het commentaar van 
Marcel Paap na de wed-
strijd.
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5 301311Actueel Jubileum Actueel Sport
Jubilarissen
bij Zandvoortse
brandweer

40-jarig jubileum
Genootschap
waardig gevierd

Veel animo
bij symposium
over MS

Badminton-
familie wint
prijs na prijs

6e jaargang • week 47
25 november 2010
Het wekelijkse nieuwsblad 

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

De Mannetjes
Bewoners kunnen

overal parkeren

‘Nu maar hopen voor de 
toeristen dat zij nog een 
plekje kunnen vinden…’

Vergaderingen Commissies
Raadszaken en Planning & Control

Zie de agenda’s op pagina 26

Komend weekend is de spoorwegovergang Sophiaweg/
Van Lennepweg afgesloten voor al het wegverkeer. Vrij-
dag 26 november rond 23.00 uur tot maandag 29 novem-
ber 06.00 uur heeft Structon, in opdracht van Prorail, de 
tijd om wissels en de overweg te vervangen. Door deze 
werkzaamheden zal er ook een aangepast schema voor 
treinverkeer nodig zijn.

Het nieuwe parkeerplan is 
erop gericht om het parkeren 
voor de burgers beter en dui-
delijker te regelen. Toeristen 
worden in de wijken geweerd 
en verwezen naar de fiscale 
gebieden buiten het cen-
trum en de parkeergarages. 

De oppositiefracties waren 
het van meet af aan niet met 
het college eens. GroenLinks, 
bij monde van Virgil Bawits, 
wilde in eerste termijn zelfs 
het hele beleidsplan terug 
sturen naar het college om 
het opnieuw te formuleren. 
Bawits was van mening dat 
er binnen de Zandvoortse 
samenleving niet voldoende 
draagvlak is voor de plannen. 
PvdA-fractievoorzitter Nico 
Stammis zei hem dat het nu 

Prorail probeert de werk-
zaamheden binnen de aan-
gegeven tijd af te ronden. 
Door onvoorziene omstan-
digheden, zoals het weer, kan 
de planning worden aange-
past. Prorail vraagt uw begrip 
voor het eventuele ongemak.

Overlast door 
werkzaamheden
Het is mogelijk dat u licht- en 
geluidsoverlast ondervindt 
doordat ’s nachts de werkplek 
wordt verlicht en zwaar ma-
terieel wordt ingezet. De aan-
nemer werkt vaak ’s nachts 
en in het weekend aan het 
spoor, omdat er dan minder 
treinen rijden. 

tijd is om eindelijk eens een 
stap te zetten. “Dat is veel 
verstandiger”, zei hij. 

Sociaal Zandvoort-voorman 
Willem Paap vroeg parkeer-
wethouder Andor Sand-
bergen met klem de wijken 
Duijn wijk en Oud Noord 
vooral gelijktijdig van een 
nieuw regime te voorzien, 
terwijl hij geen oud beleid 
wenste in Duijnwijk. Paap is 
er van overtuigd dat er an-
ders zeer grote problemen 
zullen ontstaan. Later zegde 
Sandbergen hem dat na de 
tweede termijn toe. 

CDA-fractievoorzitter Gijs de 
Roode wilde de discussie van 
de commissie niet opnieuw 
voeren. “Dit plan is eendui-

Gevolgen treinverkeer
De werkzaamheden hebben 
gevolgen voor de dienstrege-
ling in het weekend van 27 
en 28 november. Kijk voor 
meer informatie op www.
ns.nl en teletekstpagina’s 751 
en 754 of vraag een reisad-
vies op maat via 0900-9292 
(€ 0,70 p.m.). 

Vragen
Voor vragen of opmerkingen 
over de werkzaamheden 
kunt u tijdens kantooruren 
contact opnemen via 0900-
77 67 245 (€ 0,20 p.m.). U kunt 
uw vragen ook stellen via het 
online contactformulier op 
www.prorail.nl/contact.

vervolg op pagina 3

Bewonersvergunning voor parkeren
in heel Zandvoort wordt een feit

 Spoorwegovergang 
Sophiaweg afgesloten

dig en duidelijk”, gaf hij als 
de mening van zijn partij. 
Wel vroeg hij ‘zijn’ wethou-
der om de tarievenstructuur 
nog eens tegen het licht te 
houden.

Astrid van der Veld van Ge-
meente Belangen Zand voort 
(GBZ) bereed haar stokpaard-
je en dat was te merken ook. 
“GBZ is tegen dit plan omdat 
wij tegen parkeren voor be-
langhebbenden zijn. Dat is 
ons al van het begin af aan 
een doorn in het oog. Volgens 
ons gaat het grote proble-
men geven en zorgt het col-
lege dus voor onrust”, zei zij 
in eerste termijn. 

De door het college voorgestelde parkeervergunning voor bewoners van Zandvoort is 
in kannen en kruiken. Dinsdagavond werd het door het college voorgestelde Parkeer-
beleidsplan door de raad aangenomen. Dat ging uiteraard niet zonder slag of stoot. Er 
waren bijna drie keer zoveel amendementen nodig dan tijdens de behandeling van de 
Begroting 2011: in totaal 14 stuks. De Beleidsnota Parkeren 2010 werd uiteindelijk met 
drie stemmen tegen door de raad aangenomen.

Gemeenteraad in extra Raadsvergadering bijeen

Wij zijn trots dat wij zijn verkozen tot 
meest creatieve ondernemer 

van 2010/2011
Om dit met u te vieren, bieden wij aan:

1 kg. Stompetoren kaas pittig belegen € 6,95 
met een mooie kaasschaaf cadeau!

Auto Strijder
Zandvoort

www.autostrijder.nl

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

www.seaoptiek.com
Vrijdag koopavond

Vanaf maandag 29 november
is het weer SUPER-SALE bij

SEA OPTIEK!

Alle 2010-monturen
en kindermonturen

voor € 15,-* per stuk!!!!
*bij gelijktijdige aankoop glazen

a.s. zondag
Feestmarkt
in centrum
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UITVAARTZORGCENTRUM ZANDVOORT
Tollensstraat 67, 2041 PR  Zandvoort.

Telefoon (023) 571 32 78.
www.uzn-nederland.nl

UITVAARTCENTRUM HAARLEM
Parklaan 36, 2011 KW  Haarlem.

Telefoon (023) 532 87 50.
www.uitvaartcentrumhaarlem.nl

Sinds 1992
uw uitvaartondernemer in Zandvoort.

A LA LA LA LA L T I J D   D I R E C T E   H U L PT I J D   D I R E C T E   H U L PT I J D   D I R E C T E   H U L PT I J D   D I R E C T E   H U L PT I J D   D I R E C T E   H U L P
B I J   OB I J   OB I J   OB I J   OB I J   O V E R L I J D E NV E R L I J D E NV E R L I J D E NV E R L I J D E NV E R L I J D E N

˜ ˜

familieberichten dankbetuigingen
Het is onmogelijk iedereen persoonlijk te bedanken. 

Vandaar dat wij eenieder willen bedanken 
middels deze advertentie. 

Wij zijn als familie werkelijk ontroerd door 
de enorme steun die wij hebben 

Gekregen na het overlijden van mijn maatje 
onze vader en opa 

Rudolf Karel Rovers 

Ruud 

De overweldigende belangstelling, 
de lieve reacties, brieven, kaarten 

En bloemen hebben ons goed gedaan 
om deze moeilijke periode door te komen. 

Bedankt eenieder die op welke wijze 
dan ook met ons heeft meegeleefd. 

Nelly Rovers - Terol 
kinderen en kleinkinderen 

Zandvoort, november 2010 

Niet meer tastbaar
Maar voor altijd in ons hart.
 
 
Na het overlijden van Joseph Mathieu Vleeshouwers

JOOP

Weduwnaar van Geertje Vleeshouwers - de Boer

Mochten we vele blijken van belangstelling en  
medeleven ontvangen, waarbij ook die van u.
We danken u daar hartelijk voor, het heeft ons  
goed gedaan.
 
 
Uit aller naam: 
                      broers en zussen
                      neven en nichten
 
 
Zandvoort, 18 november 2010

Protestantse gem. Zandvoort
10.00 uur ds. Mr. J.W. Verwijs
www.kerkzandvoort.nl

RK Parochie St. Agatha
10.30 uur Pastor C. van Polvliet
www.aap-parochies.nl

RK Parochie Antonius & Paulus
10.30 uur Heer J. Wesselink

kerkdiensten - a.s. zondag 

Algemene Uitvaartbegeleiding Zandvoort

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

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

023 -7515 666
Gevestigd in Zandvoort

Evert H. Schweitzer
Voor een stijlvolle en verzorgde uitvaart

Dag en nacht bereikbaar

Petra Geusebroek
Financiële Diensten

Lifestyle Planningen, Hypotheken,
Herfinanciering, Kredieten,

Pensioen en (echt)Scheidingen.

Voordeel dat ik niet gebonden 
ben aan kantooruren en locatie.
Maak vrijblijvend een afspraak.

Kijk voor meer informatie op 
www.sevenforlife.nl of bel voor een 
afspraak 06-19312574 / 023-5715963

Laat uw hypotheek eens goed 
doorlichten, dit kan u honder-
den euro’s per jaar opleveren. 
Ook de premie van uw levens-
verzekering kan wellicht lager.  
Maak een afspraak met mij

Meer dan Hypotheek Advies

Info@sevenforlife.nl

Iets te (ver)kopen?
Plaats een Zandkorrel

Zie pagina 10

waterstanden

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

Strandpaviljoen 23 

Sinterklaas 
komt naar Club Nautique!

Zaterdag 4 december van 15.00 - 17.00 uur
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Phoenix
Begraafplaatsen- en crematoria-ondersteuning

Phoenix bco biedt ondersteunende diensten aan 
nabestaanden op het gebied van:
 
• Aanvullend opschrift op uw monument na begrafenis of crematie
• Stijlvolle grafbeplanting en aanvullen van de grindlaag
•  Opnieuw inlakken/met bladgoud vergulden van het bestaande 

opschrift
• Renovatie van verouderde monumenten
• Grafaccessoires, zoals verlichting, vazen en ornamenten
• Verzorging van monument en beplanting
• Persoonlijk advies voor complete grafbedekking

Respectvol, persoonlijk en geheel conform uw wens.

Voor een vrijblijvende offerte of advies kunt u contact 
met ons opnemen via telefoonnummer 06-397 56 604.

burgerlijke stand
13 november - 19 november 2010

Geboren:
Sem Damian, zoon van: Tukker, Dominique Joy.
Sara, dochter van: de Wilde, Wolfgang Joannes Hendrikus en: 
Bouma, Mascha.
Soufian, zoon van: Mekhchane, Hicham en: El Khattabi, Siham.
Noah Joshua, zoon van: Abbring, Nicolaas Peter en: Thiel, 
Charlotte.

Gehuwd:
Verburg, Rob en: Ton, Natascha.
Vellinga, Peter Johannes Alexander en: Broekhoven, Geraldine.

Overleden:
Kuipers, Renske, oud 89 jaar.
Oudshoorn, Teunis, oud 67 jaar.
Loos geb. Hoogendijk, Jacoba, oud 103 jaar.
de Wit geb. de Bes, Lena, oud 94 jaar. 
Wardenier geb. Flietstra, Gerritje, oud 78 jaar.

Na een wandeling door 
Alicante strijken we na afloop 
altijd neer op een terrasje. 
Meestal is dat op de Explanada 
de España. Een prachtige, 
brede avenida omringd door 
palmbomen. Geplaveid met 
kleurige handmatig gelegde 
tegeltjes die recent nog zijn 
gerenoveerd door tientallen 
metselaars. De tegeltjes lij-
ken op een golvende zee. Heel 
knap uitgevoerd en al heel 
oud. Aan een van de zijkanten 
staat een grote muziektent, 
stevig uitgevoerd in beton. 
Op het ruime podium worden 
regelmatig muziekuitvoerin-
gen gegeven. Grappig zijn de 
houten klapstoeltjes die je 
gratis kunt pakken. Vooral op 
zondagmorgen zitten groep-
jes ‘Alicantinos’ met elkaar te 
kletsen of de krant te lezen. 
Gezinnen met kinderen wan-
delen over de schoongespo-
ten Explanada. Dames mooi 
gekapt, kindertjes keurig aan-
gekleed. We kunnen er uren 
naar kijken.

Op deze avenida staan ook 
de verkopers, overal vandaan 
met allerlei spullen. Afrikanen 
die tassen te koop aanbieden, 
Chinezen met elektronische 
speeltjes en Peruanen met 
fleurige sjaals. Schijnbaar 
achteloos hebben ze hun 
waar uitgespreid op grote 
doeken. Toeristen zijn verzot 
op deze goedkope spulletjes. 
Dat het illegaal is merk je, 
zodra de politie er aankomt. 
Razendsnel worden de doe-
ken bij elkaar gegraaid. Als 
kakkerlakken schieten ze 
weg, de zijstraatjes in. Want 
deze straatverkoop is ten 
strengste verboden. Word je 
gepakt, dan ben je al je spul-
len kwijt en riskeer je ook nog 
een hoge boete. Zodra de poli-
tie weg is komt de een na de 
ander weer tevoorschijn. Zo 
gaat dat spelletje steeds weer 
door. Voor ons grappig om te 
zien. Voor de verkopers van de 
spulletjes een manier 
om in leven te blijven. 
Wordt het door de po-
litie oogluikend toege-
staan? Ik weet het nog 
steeds niet!

Straatverkoop
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Jerry Kramer (VVD) verdui-
delijkte de nieuwe plannen 
als volgt: “De nieuwe bewo-
nersvergunning geeft meer 
bewegingsvrijheid voor alle 
Zandvoorters. De bewoners 
van alle wijken behalve 
Nieuw Noord en Bentveld 
kunnen in alle wijken parke-
ren. De beide uitzonderingen 
krijgen een vergunning om 
daar drie uur vrij te mogen 
staan.” zijn partij staat dan 
ook pal achter het plan. Wel 
vroeg Kramer een overgangs-
regeling voor de Oostbuurt 
en de Koninginnebuurt. 
Volgens Bruno Bouberg 

Sportcomplex Duintjesveld krijgt 
eigen defibrillator aangeboden

Vorige week is er een derde AED (defibrillator) in sportcomplex Duintjesveld geïnstalleerd. 
Een defibrillator is een apparaat dat belangrijke ondersteuning geeft bij een reanimatie. 
De AED werd tijdens een sponsoravond van SV Zandvoort aangeboden aan voorzitter 
Hans Hogendoorn.

De Lionsclub Zandvoort 
heeft de AED ter beschik-
king gesteld. Men is na on-
derzoek van mening dat de 
andere twee apparaten te 
ver hangen waardoor de tijd 
om iemand te reanimeren 
aanzienlijk verkort wordt. 
Op advies van oud-huisarts 
Jaap Andersen heeft de 
Lionsclub een AED aange-
schaft die door de voorzit-
ter van de Lionsclub Frank 
Lieshout aan Hogendoorn 
werd overhandigd.Frank Lieshout en Hans Hogendoorn

Wethouder Andor Sandbergen 
heeft Parkeren in zijn portefeuille

vervolg - pagina 1 - Parkeervergunnning voor alle bewoners

Wilson van de Ouderen Partij 
Zand voort (OPZ) voorkomt 
het beleidsplan een domi-
no-effect. “Telkens als er in 
een wijk een parkeerregime 
werd ingevoerd, kreeg een 
aangrenzende wijk overlast. 
Dat is nu voorbij. Dit nieuwe 
plan voorziet niet in alles 
voor de toekomst maar wel 
veel en is dynamisch”, zei de 
OPZ-woordvoerder. Hij vroeg 
wel of indien er wijzigen 
noodzakelijk zijn, de wethou-
der eerst naar de commissie 
komt voor overleg. 

In zijn antwoord in eerste 
termijn zei Sandbergen 
richting De Roode dat de 
tarieven altijd aanpasbaar 
zijn mocht dat noodzakelijk 
zijn en Bouberg Wilson kreeg 
de toezegging dat hij eerst 
overleg zal voeren bij wijzi-
gingen.

Van de 14 amendementen 
zijn er uiteindelijk, na veel 
discussie, slechts 3 aange-
nomen. Als eerste werd het 
amendement van SZ en VVD, 
over meer dan twee vergun-

ningen per adres en meer 
dan één bezoekerspas, met 
13 stemmen voor aangeno-
men. De beide partijen be-
toogden dat bewoners soms 
meer vergunningen nodig 
hebben als bijvoorbeeld kin-
deren met auto’s nog thuis 
wonen. Ook tijdens verjaar-
dagen en feestjes zijn meer 
dan een bezoekerspas no-
dig. Het VVD-amendement 
om te komen tot alleen be-
wonersvergunningen, dus 
ook voor Bentveld en Nieuw 
Noord, werd unaniem aan-
genomen. Zandvoorters krij-
gen dus op vrij korte termijn 
de vrijheid om, met vergun-
ning, in andere wijken dan 
hun eigen wijk te parkeren. 

Wethouder Sandbergen 
heeft wel de tijd nodig om al-
les door te voeren. Naar ver-
wachting is niet eerder dan 
1 januari 2013 de gefaseerde 
invoering een feit. Volgt u 
dus de berichtgeving in de 
Zandvoortse Courant zodat 
u niet voor zaken komt te 
staan die u veel geld kunnen 
gaan kosten.

Heeft u al uw nieuwe ZandvoortPas 2011 aangevraagd?

Vul de bon in op pagina 28
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Krant niet ontvangen? Bel vrijdagmiddag 06-1139 1478
of mail: info@zvo-verspreiders.nl

Goh, wat is er aan de hand
Sint is weer in het land.

Een Pietenkop taart
die naar chocolade smaakt.

Een Tummers chocolade letter
die is pas lekker.

Bestel op tijd
anders krijgt u spijt.

Dierenartsenpraktijk

Mevr. A.C. Dekker - Lukkassen

Spreekuur: ma. t/m vr. 13.00 - 14.00 uur
 ma.- wo.- vr. avond 19.00 - 20.00 uur
 en volgens afspraak

Lijsterstraat 7  -  2042 CH Zandvoort  -  Tel. (023) 571 58 47

Sinterklaas is weer in Zandvoort!

Drs. Jani is in de salon aanwezig op 6 december van 10-21 uur
Bel voor een afspraak 06-43049362

€ 50,-- korting 
op alle behandelingen!
Bel voor een afspraak 
en vraag naar de voucher.

Actie: THE LIQUID FACELIFT van € 2650,- voor € 1950,-
Met Radiesse Dermal Filter

Zondag staan wij  
gezellig op de markt met  

erwtensoep en verse uiensoep
van het huis.

Kom langs om te proeven!

Bij aankoop van 1 emmertje soep
voor slechts € 4,95

naar keuze :
roggebrood of gemalen kaas gratis

De meest creatieve 
ondernemer van 

2010 / 2011

Haltestraat 38 • 2042 LN Zandvoort
Tel./Fax (023) 571 50 00

RESTAURANT ZUYDT
lunch / diner

ASIAN SPECIALS

Restaurant ZUYDT 
Boulevard Paulus Loot 19 • 2042 AD Zandvoort
Tel. 023-5739050 • www.restaurantzuydt.nl
Ook afhalen is mogelijk - Dinsdag gesloten

AFHAAL MENU:
NASI TJAMPOER: €12,50
NASI KUNING: €12,50  
NASI TJAMPOER VEGA: €12,50
NASI GORENG DJAKARTA: €13,50
GADO GADO LONTONG: €  8,00 
UDANG BALI: €18,50
SAMBAL GORENG UDANG: €18,50  
SPARE RIBS: €15,00
RIJSTTAFEL ZUYDT €19,50 P.P.
AJAM BALI GADO-GADO        
SMOOR DAGING ATJAR KETIMOEN
RENDANG PREKADEL
SAMBEL GORENG UDANG SAMBEL GORENG TELOR
SATE AJAM SEROENDENG
SAJOER LODEH NASI GORENG EN wITTE RIJST
SATE AJAM: (3 STOKJES) €6,00 
SATE BABI: (3 STOKJES) €6,00
SATE KAMBING: (3 STOKJES) €7,50
SOTO AJAM:  €5,50

Sint Nicolaas of Kerstcadeau?

Uitgaven van het Genootschap Oud Zandvoort
Verkrijgbaar bij Bruna Balkenende, Grote Krocht 18

Nieuw: Zandvoort  
op glasplaat
Uitgegeven vanwege 40 jaar
G.O.Z. 1970-2010  € 9,95

Straatnamenboek Zandvoort € 9,95

Voor andere cadeau’s zie: www.oudzandvoort.nl
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Op veel plekken in het dorp staat of hangt een openbare prul-
lenbak. Bedoeld voor passanten die een beetje afval hebben zoals 
snoepverpakking, een klokhuis of zakdoekje. De bakken worden 
langzamerhand gevuld en periodiek geleegd. Tot zover werkt het 
prima. Het gaat echter fout als buurtbewoners de bakken gaan 
gebruiken om ze vol te proppen met huishoudelijk afval of recla-
mefolders. Daar is helaas geen kruid tegen gewassen! 
Samen houden we ZANDVOORT SCHOON!?

ER HANGT VOOR MIJN DEUR,  
EEN BAK AAN EEN PAAL ……

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 steeds moesten wennen 
aan de naam Sunparks, wor-
den hiermee op hun wenken 
bediend.

Bijtijds er bij
Mede naar aanleiding van de 
strenge winter van vorig jaar 
zijn de medewerkers van de 
afdeling Reiniging & Groen 
nu al voorbereid op de winter 
2010/2011. Het materieel is 
nagekeken, de zoutvoorraad 
is op peil en de bedieningsin-
structies zijn uitgevoerd. Het 
volledige programma van 
vastgestelde route en zout-
locaties is terug te vinden 
op www.zandvoort.nl onder 
Loket>Wonen en bouwen> 
Glad heids be strij ding.

Kerst-Sint-rommelmarkt 
Op zaterdag 27 november is in 
de Protestantse kerk aan het 
Kerkplein een gecom-
bineerde feestmarkt. 
Er staan kramen met 
kerststukjes, choco-
lade, kerstkaarten en 
natuurlijk kerstspullen 
en er is een loterij. Er 
is een gezellig terrasje 
waar men soep, glüh-
wein, koffie, thee en gebak 
kan kopen. Misschien komt 
Sinterklaas ook nog langs dus 
klein en groot zijn welkom. 
Bent op u zoek naar een leuk 5 
decemberpresentje? De markt 
is geopend van 10.00 uur tot 
16.00 uur. Let op, de toegang 
is via de hoofdingang aan de 
Poststraat.

Sinterklaas  
bij de Dekamarkt
Zaterdag 4 december zal 
Sinter klaas tussen 13.00 uur 
en 14.00 uur een bezoek bren-
gen aan de Dekamarkt aan 
de Oranjestraat. Hij zal uiter-
aard ook enkele Pieten mee-
nemen. Van tevoren kunnen 
de kleinste Zandvoortertjes 
hun schoen zetten in de su-
permarkt en wellicht dat, als 
ze braaf zijn geweest, er ook 
nog eens iets in zal komen. 

Meer inlichtingen kunt u in 
de Dekamarkt krijgen.

Swingen in  
Riche aan Zee
SwingSteesjun organiseert 
op vrijdag 26 november een 
bruisend dansfeest voor ie-
dereen van 25 jaar en ouder. 
In de 70’s/80’s-zaal draait DJ 
Jeffrey de lekkerste discoclas-
sics, funk en soul. In de 90’s/
now-zaal draait DJ Leon een 
swingende mix van onder 
andere dance, house en la-
tinbeat. De openingstijden 
zijn van 20.30 tot 01.30 uur. 
Kaarten kosten in de voorver-
koop € 10 en zijn verkrijgbaar 
op www.swingsteesjun.nl en 
bij VVV Zandvoort, Riche aan 
Zee en Primera. Aan de deur 
bedraagt de entree € 12.

Bijzondere vogel

Sinds vorige week zijn heel 
veel vogelaars met fotoca-
mera en voorzien van grote 
telelenzen op zoek naar 
een bijzondere vogel die na 
8 jaar weer terug is in de 
Amsterdamse Wa ter lei ding-
duinen. Het is de Clindus 
clindus (waterspreeuw). De 
vogel heeft een donkerbruin 
verenkleed met een opval-
lende witte borst en heeft 
korte vleugels. Hij vliegt met 
snelle slagen vaak laag over 
het water. Bij het zoeken 
naar waterinsecten duikt de 
vogel helemaal onder water 
en loopt vervolgens over de 
bodem, waarbij de kop tegen 
de stroming ingehouden 
wordt. Of de waterspreeuw 
nog lang in Zandvoort blijft is 
nog maar de vraag, zo te zien 
is de animo voor het vogeltje 
erg groot.

Altijd gezellig

Op de Zandvoortse week-
markt op het Zwarte Veld is 
het altijd een gezellige boel. 
Alle kraamhouders hebben 
hun vaste klanten die stee-
vast iedere week even langs-
komen, al is het alleen maar 
om een praatje te maken. 
Toch is er iets speciaals aan 
deze markt. Robbie van de 
damesmodekraam meldde 
de Zandvoortse Courant 
dat Wil Koper altijd voor ze 
klaarstaat met koffie ‘met 
iets erbij’. “Kijk dat vind ik 
nu zo geweldig dat ik jullie 
vroeg om er misschien wel 
aandacht aan kon worden 
besteed”, zei hij. Wij hebben 
de proef op de som genomen 
en inderdaad kwam Wil, op 
verzoek van Robbie, even later 
met twee koppen dampende 
koffie ‘met’ bij de verkleumde 
marktkoopman. Geweldig.

Sunparks wordt 
weer Center Parcs
Nog niet zo gek lang geleden 
kreeg Center Parcs Zandvoort 
een andere naam: Sunparks 
Zandvoort aan zee. Vanaf 1 
januari aanstaande wordt 
de naam weer Center Parcs 
‘Park Zandvoort’. De Pierre & 
Vacances Center Parcs Group, 
eigenaar van het Zandvoortse 
vakantiepark, heeft besloten 
om met de naam Sunparks, 
van oorsprong een Belgische 
onderneming, zich volledig 
op de ‘thuismarkt’ België 
richten. Hierdoor worden 
de Nederlandse parken di-
rect naar Center Parcs over-
geheveld waaronder Park 
Zandvoort, dat hierdoor zijn 
‘oude’ naam weer terug-
krijgt. De Zandvoorters die 

Inzamelingsactie Voedselbank groot succes

waardering voor jubilarissen brandweer

De inzamelingsactie van vorige week zaterdag voor de voed-
selbank van Haarlem en omstreken, in de Vomar in Zand-
voort Noord, was weer een succes. Dankzij het enthousiasme 
van de vrijwilligers en de giften van vele inwoners konden de 
vrijwilligers van de Voedselbank ’s avonds met 48 kratten vol 
houdbare boodschappen/produkten naar huis.

De Zandvoortse brandweer heeft vorige week vrijdag enkele leden in het zonnetje 
gezet in verband met een jubileum. Vier spuitgasten kregen een herinneringskruis in 
verband met 12,5 jaar vrijwillig lid en een zelfs voor 20 jaar. 

Voor de klanten van de Vomar, 
maar ook voor de medewer-
kers van deze gastvrije super-
markt, is deze halfjaarlijkse 
actie inmiddels een bekend 
fenomeen. Gevraagd wordt 
aan het winkelend publiek tij-
dens het boodschappen doen 
iets extra’s aan te schaffen, 
dat na de kassa’s kan worden 
afgegeven voor de voedsel-
bank. De reacties hierop zijn 
hartverwarmend, zo ook van 
deze jonge Zandvoorters die 
hun zakgeld bij elkaar legden 
om een bijdrage te kunnen 
leveren aan deze inzameling. 
Ze kwamen hierna nog 2 keer 
terug om iets voor dit goede 
doel in te leveren.

Burgemeester Niek Meijer 
speldde de medailles op 
terwijl de voorzitter van de 
personeelsvereniging, Rocco 
Termaat, hier en daar enkele 
scherpe opmerkingen dan wel 
anekdotes richting de jubila-
rissen maakte. Sebastiaan v.d. 

Renzo, Woi en Tim helpen voor de Voedselbank

De jubilarissen met de burgemeester

Donk, Sebas tiaan Beekhuijs, 
Dick Ruiter en Jan Draijer 
werden in het zonnetje ge-
zet omdat zij, al dan niet aan-
eengesloten, 12,5 jaar lid zijn 
van de vrijwillige brandweer 
Zand voort. Post com man dan t 
Zand voort Sander Boon werd 

geëerd voor 20 jaar lid van de 
vrijwillige brandweer. De on-
derscheidingen werden tij-
dens een zeer geanimeerde 
korpsavond in de kazerne 
aan de Duinweg, in het bij-
zijn van bijna het hele korps, 
opgespeld.



Vraagprijs: € 289.000,= k.k.

Vraagprijs: € 419.000,= k.k.

Vraagprijs: € 309.000,= k.k.

Vraagprijs: € 389.000,= k.k.

Vraagprijs: € 509.000,= k.k.

Vraagprijs: € 295.000,= k.k.
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Keesomstraat 40 

Dr. C.A. Gerkestraat 117 

Max Euwestraat 43 

Kostverlorenstraat 46

Dr. De Visserstraat 11 

Grote Krocht 8A 

Deze goed onderhouden én over de gehele breedte 
uitgebouwde eengezinswoning is gelegen op een 
aantrekkelijke locatie op slechts 150 meter van de 
duinen. De woning beschikt o.a. over een royale 
woonkamer, 4 slaapkamers en een zonnige ach-
tertuin (w) met ruime berging en achterom. In de 
omgeving zijn voldoende parkeerplaatsen aanwezig. 
De woonoppervlakte bedraagt ca. 109 m2 en de 
perceeloppervlakte is 160 m2

Deze goed onderhouden halfvrijstaande woning 
“PIGALLE” heeft veel te bieden! Zo beschikt het o.a. 
over een oprit voor meerdere auto’s, een garage, 4 
slaapkamers en een zonnige én ruime achtertuin! De 
woning is vanaf 2001 compleet gerenoveerd met o.a. 
nieuwe keuken, badkamer, toilet, elektra, installaties, 
plafonds, kozijnen met HR ++ glas, etc. Tevens zijn 
de voor- en zijgevels gereinigd en opnieuw gevoegd. 
woonopp. ca. 125 m2 perceelopp. 256 m2.

Dit vrijstaande woonhuis met tuin heeft een gasten-
verblijf en is gelegen op een aantrekkelijke locatie op 
korte afstand van het centrum. De woning beschikt 
o.a. over een woonkamer, dichte keuken, badkamer,  
3 slaapkamers en een zonnige achtertuin (Z).  
Het apart gelegen, modern gastenverblijf beschikt 
over een berging, woonkamer, badkamer, een slaap-
kamer en een eigen c.v.-ketel. woonopp. huis: 92 m2, 
gastenverblijf: 30 m2, perceelopp. 192 m2

Een mooie familiewoning aangeboden in Zandvoort-
Zuid. Er is o.a. een aangelegde voortuin, een diepe 
oprit voor meerdere auto’s met garage en separate 
was- en hobbyruimte, een aparte stallingruimte en 
een royale, zonnige achtertuin. Dit woonhuis heeft 
een luxe keuken, woonkamer met open haard (gas),  
4 slaapkamers en een moderne badkamer. Een com-
plete en fraaie woning op een uitstekende locatie! 
woonopp. ca. 129 m2 perceelopp. 438 m2. 

Dit 3-kamerappartement met lift midden in het  
centrum is gelegen in “La Grande Caverne” op de 
tweede verdieping. Het geheel is zeer verzorgd en 
uitstekend bewoonbaar voor senioren. Alle  
voorzieningen zijn op loopafstand. woonkamer met 
een houtenvloer en een balkon, verzorgde badkamer 
en 2 slaapkamers. In de onderbouw is een  
berging aanwezig en een parkeerplaats welke te 
koop wordt aangeboden voor € 30.000,= k.k. 
woonoppervlakte 95 m2. 

Oooh kom er eens kijken…

De Schelp 62
De Schelp 7
Van Galenstraat 4
Schuitengat 1-B
Burg. van Alphenstr. 55-2
Hogeweg 56-14
Van Ostadestraat 21-A
Hogeweg 54-5
Passage 3-15
Tolweg 4-A Rood
Dr. C.A. Gerkestraat 48 Rd
Diaconiehuisstraat 38-3
Van Galenstraat 198
Tjerk Hiddesstraat 111
Fideliolaan 60 (Amstelveen)
Kostverlorenstraat 54 A
Stationsplein 17-4
Ronald Ketellapperstraat 9
De Ruyterstraat 64
Schelpenplein 18
Karel Doormanstraat 4-5
Willemstraat 13 
De Ruyterstraat 4-5
Burg. Van Fenemaplein 21-1
De Ruyterstraat 94
Burg. Van Alphenstr. 61-17
Tjerk Hiddesstraat 2-5
Schelpenplein 1
Zuiderstraat 2-B
Van Lennepweg 149
Louis Davidsstraat 13-A
Helmersstraat 3
Van Speijkstraat 2-89
Stationstraat 1

Vraagprijs € 94.000,= k.k.
Vraagprijs € 139.000,= k.k. 
Vraagprijs € 145.000,= k.k.
Vraagprijs € 145.000,= k.k. 
Vraagprijs € 157.500,= k.k. 
Vraagprijs € 159.000,= k.k. 
Vraagprijs € 164.500,= k.k. 
Vraagprijs € 169.000,= k.k. 
Vraagprijs € 174.900,= k.k. 
Vraagprijs € 179.000,= k.k. 
Vanafprijs € 179.000,= k.k.  
Vraagprijs € 185.000,= k.k. 
Vraagprijs € 187.500,= k.k. 
Vraagprijs € 189.000,= k.k. 
Vraagprijs € 189.000,= k.k. 
Vanafprijs € 189.000,= k.k.  
Vraagprijs € 192.500,= k.k. 
Vraagprijs € 199.000,= k.k. 
Vraagprijs € 199.000,= k.k. 
Vraagprijs € 209.500,= k.k. 
Verkocht o.v. 
Vraagprijs € 215.000,= k.k. 
Vraagprijs € 215.000,= k.k. 
Vraagprijs € 224.950,= k.k. 
Vraagprijs € 225.000,= k.k. 
Vraagprijs € 225.000,= k.k. 
Vraagprijs € 229.000,= k.k. 
Verkocht
Vraagprijs € 239.000,= k.k. 
Vraagprijs € 239.000,= k.k. 
Vraagprijs € 239.000,= k.k. 
Verkocht o.v.
Vraagprijs € 249.000,= k.k. 
Vraagprijs € 249.000,= k.k. 

Koopaanbod
Sara Roosstraat 26
Oranjestraat 12-7
Potgietersstraat 42
Verzetsplein 12
Diaconiehuisstraat 5
Nicolaas Beetslaan 40
De Ruyterstraat 2-1
De Favaugeplein 47-2
Helmersstraat 18
Bilderdijkstraat 15
Potgietersstraat 8
De Ruyterstraat 2-8
Flemingstraat 358
C. van der Lindenstr. 2-14
Schelpenplein 2
Brederodestraat 80
Boerlagestraat 17
Ir. E.J.J. Kuinderstraat 9
Keesomstraat 40
Stationsplein 13-14
Ontv. Schoutenstraat 3
De Favaugeplein 37-2
Grote Krocht 8A
Van Speijkstraat 26
Koningstraat 17
Max Euwestraat 43
Stationsplein 13-4
Helmerstraat 24
Ing. Friedhoffplein 18-2
Van Speijkstraat 2-27
Van Speijkstraat 2-15
Jan Steenstraat 2
Grote Krocht 4 A
Zuiderstraat 7

Vraagprijs € 249.000,= k.k. 
Vraagprijs € 249.000,= k.k. 
Verkocht o.v.
Vraagprijs € 259.000,= k.k. 
Vraagprijs € 259.000,= k.k. 
Verkocht
Vraagprijs € 259.000,= k.k. 
Vraagprijs € 259.000,= k.k. 
Verkocht o.v.
Vraagprijs € 269.000,= k.k. 
Verkocht
Vraagprijs € 274.500,= k.k. 
Vraagprijs € 275.000,= k.k. 
Vraagprijs € 279.000,= k.k. 
Verkocht
Vraagprijs € 279.000,= k.k. 
Vraagprijs € 285.000,= k.k. 
Vraagprijs € 287.500,= k.k. 
Vraagprijs € 289.000,= k.k.
Vraagprijs € 289.000,= k.k. 
Vraagprijs € 289.000,= k.k. 
Vraagprijs € 289.000,= k.k. 
Vraagprijs € 295.000,= k.k. 
Vraagprijs € 299.000,= k.k. 
Vraagprijs € 299.000,= k.k. 
Verkocht o.v. binnen 1 dag!
Vraagprijs € 319.000,= k.k. 
Verkocht
Vraagprijs € 319.000,= k.k. 
Vraagprijs € 322.500,= k.k. 
Vraagprijs € 324.500,= k.k. 
Vraagprijs € 324.500,= k.k. 
Vraagprijs € 325.000,= k.k. 
Verkocht

Dr. J.G. Mezgerstr. 26-A
Van Lennepweg 65-27
Mart. Nijhoffstraat 89
Van Speijkstraat 2-143
Diaconiehuisstraat 28
Dr. J.G. Mezgerstraat 135
Van Lennepweg 65-33
Spoorbuurtstraat 24
Prof. van der Waalsstraat 2
Jan Steenstraat 1
Dr. C.A. Gerkestraat 4
De Ruyterstraat 13
Van Speijkstraat 2-109
Van Ostadestraat 12
Dr. Kuyperstraat 10
D. Zondaglaan 43 (Vogelenzang)
Willemstraat 29-B
Rozenobelstraat 13
Dr. C.A. Gerkestraat 117
Dr. C.A. Gerkestraat 63
Dr. C.A. Gerkestraat 111
Oranjestraat 12-6
Brederodestraat 18
Patrijzenstraat 1-A
Haltestraat 54
Mr. Troelstrastraat 14
Zeestraat 48
Koninginneweg 29
Vinkenstraat 7
Lijsterstraat 25
Dr. De Visserstraat 11
Tolweg 39 
Bramenlaan 314
Schuitengat 3-5

Vraagprijs € 328.000,= k.k. 
Vraagprijs € 329.000,= k.k. 
Verkocht o.v.
Vraagprijs € 339.000,= k.k. 
Vraagprijs € 339.000,= k.k. 
Vraagprijs € 345.000,= k.k. 
Vraagprijs € 349.000,= k.k. 
Vraagprijs € 349.000,= k.k. 
Vraagprijs € 349.000,= k.k. 
Vraagprijs € 349.000,= k.k. 
Vraagprijs € 349.500,= k.k. 
Vraagprijs € 365.000,= k.k. 
Vraagprijs € 379.000,= k.k. 
Vraagprijs € 382.500,= k.k. 
Vraagprijs € 389.000,= k.k. 
Vraagprijs € 395.000,= k.k. 
Vraagprijs € 399.000,= k.k. 
Vraagprijs € 399.000,= k.k. 
Vraagprijs € 419.000,= k.k. 
Verkocht
Vraagprijs € 429.000,= k.k. 
Vraagprijs € 435.000,= k.k. 
Vraagprijs € 435.000,= k.k. 
Verkocht
Vraagprijs € 449.000,= k.k. 
Vraagprijs € 489.000,= k.k. 
Vraagprijs € 495.000,= k.k. 
Vraagprijs € 499.000,= k.k. 
Verkocht
Vraagprijs € 509.000,= k.k. 
Vraagprijs € 509.000,= k.k. 
Vraagprijs € 539.000,= k.k. 
Vraagprijs € 549.000,= k.k. 
Vraagprijs € 649.000,= k.k. 

Cort van der Lindenstraat 36
Koninginneweg 30
Kostverlorenstraat 101
Emmaweg 37 
Kostverlorenstraat 103
Ing. Friedhoffplein 11
Ing. Friedhoffplein 13
Hogeweg 68-A 

Huuraanbod
Prinsenhofstraat 3 Garage
Dr. J.G. Mezgerstraat 36-2
Stationstraat 8 zw Nieuw!
Oranjestraat 12-7
Grote Krocht 29
De Ruyterstraat 90
Willemstraat 19
Jan Steenstraat 2
Jac. Van Heemskerckstr. 57 Nieuw!
Van Lennepweg 121 
 

Verkocht
Vraagprijs € 695.000,= k.k. 
Vanafprijs € 799.000,= k.k.  
Vraagprijs € 949.000,= k.k. 
Vraagprijs € 975.000,= k.k. 
Vraagprijs € 995.000,= k.k. 
Vraagprijs € 1.395.000,= k.k. 
n.o.t.k.

Vraagprijs € 565,= p/m
Vraagprijs € 800,= p/m
Vraagprijs € 875,= p/m 
Vraagprijs € 945,= p/m
Vraagprijs € 950,= p/m
Vraagprijs € 975,= p/m
Vraagprijs € 975,= p/m
Vraagprijs € 986,= p/m
Vraagprijs € 1.000,= p/m
Vraagprijs € 1.150,= p/m

Meest verkopende makelaar in Zandvoort 2009! (bron: NVM)Louis Davidsstraat 15
2042 LS  Zandvoort 
Telefoon: 023-57 39 234
www.greevenmakelaardij.nl

Verkocht 0.v. 

binnen 1 dag!

wonen in een aantrekkelijk gelegen woonwijk  
direct grenzend aan de duinen? Dat kan in de  
kindvriendelijke Max Euwestraat! Heerlijk wonen  
in de luwte en toch in de nabijheid van het centrum, 
strand, NS station en de duinen! Het ideale  
eengezinswoning beschikt o.a. over een prettige 
living, 3 slaapkamers, een zolder (slaapkamer 4) en 
een beschutte én zonnige tuin op het zuid oosten! 
woonopp. ca 105m2, perceelopp. 118m2.
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evenementen agenda
26 Swingsteesjun - 25+ dansfeest bij Riche 

aan zee, aanvang 20.00 uur

27 Genealogie inloopochtend - in het Zandvoorts 
Museum - gaat niet door!

28 Classic Concerts - Symfonie Orkest Haerlem 
in Protestantse kerk, aanvang 15.00 uur

28 Feestmarkt - Centrum Zandvoort 

28 Jazz café - Kwartet Adam Spoor in 
café Alex, aanvang 16.00 uur

2 Koopavond - Met de Sint Surprise Car 
en Pietenorkest (tot 21.00 uur)

3 Koopavond - Met het gekke Pieten team en 
Pietenorkest (tot 21.00 uur) 21.00 uur

3 Oomstee Jazz - met o.a. zangeres 
Carola Vossen, aanvang 21.00 uur

november

December

VVV Zandvoort: 7 dagen per week geopend!

Evenement
van het 

jaar 2010

Nomineer uw favoriete evenement 
in de categoriën Sport, Cultuur en Algemeen.

Naam inzender  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Uw adres  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

postcode  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Telefoon  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

e-mail  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Handtekening  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Mijn keuze voor de 
3 Zandvoortse evenementen van 2010 zijn:

SPORT:  ............................ …………………………………………………………..

CULTUUR:  ..................... …………………………………………………………..

ALGEMEEN:  ................. …………………………………………………………..

(Inleveren voor 5 december!)

Déblokkade 
Beaujolais Primeur

Feestelijke pui bij Corrie's Kaashoek

Decemberactie Ondernemers 
Vereniging Zandvoort 

Vorige week donderdag was de officiële déblokkade van 
de Beaujolais Primeur 2010. Twee Zandvoortse horecabe-
drijven hadden het initiatief genomen om hun gasten deze 
bijzondere wijn te laten proeven: het wapen van Zand-
voort en café Neuf.

Vorige week was het leuke, uit 1900 daterende pandje van 
Corrie’s Kaashoek aan de Haltestraat 3 feestelijk versierd 
met gele en witte ballonnen.Dit hadden de werknemers 
geregeld, om te vieren dat eigenaar Corrie van der Maas 
en haar dochter Fleur Goemans door de gemeente Zand-
voort uitgeroepen zijn tot meest creatieve ondernemers 
van Zandvoort 2010-2011.

Ook dit jaar organiseert de Ondernemers Vereniging Zand-
voort de al jaren succesvolle Decemberactie. Vele leden 
van de vereniging hebben voor deze loterij actie weer aan-
trekkelijke prijzen aangeboden. 

Het Wapen van Zandvoort liet 
de déblokkade vergezeld gaan 
van een in samenwerking met 
Kaashuis Tromp georgani-
seerde kaasproeverij en ook 
de vernissage van de expositie 
van José en Joke Coenraad van 
hun expositie in het Wapen. 
De tweelingzussen exposeren 
met een groot aantal doeken, 
waarvan enkele zeer grote, en 
laten daarin zien wat zij zoal 
met penseel en verf kunnen, 
en dat is niet gering. Peter 
Tromp had een aantal verschil-
lende kazen gepresenteerd en 
uitbater Bart Schuitenmaker 

Hoe kunt u prijzen winnen? 
Dat is heel eenvoudig: vanaf 
27 november t/m 24 decem-
ber vult u het gratis lot in dat 
u ontvangt bij uw aankoop 
bij een van de aangesloten 
winkeliers, vervolgens depo-
neert u het lot in de daarvoor 
bestemde bussen. 
Tijdens het ZFM radio pro-
gram ma ‘Goede morgen 
Zand  voort’ worden op za-
terdag 4, 11 en 18 december 
en 8 januari de weekprijzen 
getrokken. Op 8 januari wor-
den tevens de hoofdprijzen 
getrokken. De prijswinnaars 
ontvangen bericht van het 
secretariaat. De winkeliers 
die zich voor deze actie heb-
ben aangemeld zijn herken-
baar aan een raamposter. 
Dus doe uw inkopen vooral 
in Zandvoort en maak kans  
op een van de vele prijzen. 

De deelnemende bedrijven 
staan hiernaast vermeld:

liet een tweetal wijnen, een 
Beaujolais Primeur en een 
Beaujolais Villages Nouveau, 
door zijn gasten proeven.

Café Neuf had het dit jaar an-
ders aangepakt dan de voor-
gaande jaren. Het trio Kees 
Koek was uitgenodigd om 
de avond luister bij te zetten 
en van het gerenommeer-
de Beaujolaishuis George 
Duboeuf was de Beaujolais 
Primeur aangeschaft. Beide 
etablissementen konden op 
een bijzonder geanimeerde 
avond terugkijken.

C ‘est bon specialiteiten, 
Par fumerie Moerenburg, 
van Vessem & le Patichou, 
Bloem sierkunst Jef en Henk 
Bluijs, De Kaashoek, Blokker, 
Bruna, Kaashuis Tromp, La 
Bonbonnière, Sea Optiek, 
Circus Zandvoort, Radio 
Stip hout, De Zandvoortse 
Apo theek, de Hema, Slagerij 
Vree burg, Koffieclub Zand-
voort, SunParks, Gall & Gall, 
Daniël Groente en Fruit, 
Shanna’s Shoerepair and 
leatherwear, Kwekerij Van 
Kleeff, Vlug Fashion men’s 
wear, Grandcafé XL, Emo-
tion by Esprit , Albert Heijn 
Zandvoort, Circuit Park 
Zand voort, Slagerij Marcel 
Horne man, Walk of Fame, 
Chocoladehuis Willemsen, 
Ver steege’s IJzerhandel, 
Snackbar Het Plein, Music 
Store, Bluijs Boemenhuis (in 
Noord), Beachnet Internet 
en Computercentrum, Foto-
studio Lagarde, Rabobank.

Joke Coenraad, Bart Schuitenmaker en José Coenraad

Corrie met haar dochter (r) en medewerksters

Dit jaar lag bij de verkiezing 
de focus op de ondernemer 
die zorg draagt voor de uit-
straling van het bedrijfspand 
en het doorzettingsvermo-
gen. Het feit dat Corrie al 
bijna 38 jaar haar winkel 
met een bijzondere uitstra-
ling bestiert, was voor de 
jury genoeg reden haar als 
voorbeeld voor ondernemer-
schap, uitstraling en doorzet-
tingsvermogen te stellen. 

De vele positieve reacties 
die de dames hebben ont-
vangen geven aan dat de 
Zandvoorters het volkomen 
eens zijn met deze verkie-
zing. Met name de ambach-
telijke, door Fleur zelfge-
maakte producten scoorden 
hoog. Zo is er de volgens ou-
derwets recept gemaakte 
erwtensoep met worst, spi-

naziesoep met geitenkaas 
en zongedroogde tomaat-
jes, tomatencrémesoep met 
mozzarella, evenals de zeer 
smakelijke en pittige verse 
kaassoep van het huis. Een 
emmertje kost slechts € 4,95. 
Heel apart is de Italiaanse 
pannatone. Op zich een 
enigszins droge cake, maar 
niet nadat deze voorzien is 
van laagjes zelfgemaakte 
vulling, bestaande uit onder 
meer mascarpone, amaretto 
en bitterkoekjes. Je likt er na 
de laatste hap je vingers een 
voor een bij af! Een verruk-
kelijk zelfgemaakt dessert is 
de tiramisu of de bijzondere, 
eveneens Italiaanse, zachte 
noga met bosvruchten, bit-
terkoekjes en amaretto; ook 
heerlijk bij de koffie. Kortom, 
De Kaashoek is met recht 
een bezoekje waard.
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Haltestraat 2d     Zandvoort     T +31 (0)23 576 33 62

shopping dinner night
tijdens de

15% korting!

Gevonden in Zandvoort
Word ook bekend als ondernemer in Zandvoort!

Zandvoort in Bedrijf.nl

1 Bedrijfscontactfunctionaris
2 Kaaswinkels
3 Slagers
4 Tandartsen
5 Makelaars
6 Ondernemersverenigingen
8 Loodgieters
10 Bloemisten
11 Voedingsdeskundigen
15 Kappers
17 Aannemers
18 Accountants

19 Reclamebureaus
20 Schilders
23 Strandtenten
25 Standventers
26 Ontwerpbureaus
30 Timmermannen
40 Pensions
54 Hotels
56 Restaurants
79 Cafés

En nog veel meer...

Wilt u ook gevonden worden?
Bezoek dan voor meer informatie
www.zandvoortinbedrijf.nl

ZIB - ZIB-20101124-1.indd   1 24-11-2010   9:01:45

 Nog vóór de Kerst een nieuw huis? 

 - Appartement A6 118 m², balkon 
   op zuid ca 10 m². 

 - Koopsom € 439.000 v.o.n.

 - Privé parkeerplaats € 30.000 v.o.n.

 - Oplevering  reeds geschiedt.

 - Tevens nog mogelijkheid tot eigen   
       keuze tegels en sanitair.

Residence Cocarde

Contact: Remo De Biase Architecten Hogeweg 30, 2042 GH Zandvoort  T: 023 5714165    E: info@debiase.nl

 Zandvoort – Hogeweg 34

Nog  1 appartement 
te koop!

 

Cense & van Lingen O.G. Jhr. P.N.Q. v. Uffordlaan 2, 2042 PR Zandvoort: T: 023-571 57 15  W: www.cvl.nu

.
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Al heel wat jaren kunt u bij Cora Klijn terecht voor allerlei 
schoonheidsbehandelingen. Deze omvatten, niet alleen heer-
lijke gezichtsmassages en -maskers, maar zij is zo allround 
dat zij tevens kan zorgdragen voor een totale metamorfose. 

Zo beheerst zij eveneens het 
kappersvak, inclusief het zet-
ten van extensions, brengt zij 
permanente make-up aan, 
worden uw wimpers en wenk-
brauwen geverfd, kunnen be-
paalde plekken op uw lichaam 
definitief onthaard worden en 
kan zij deze van top tot teen 
wellnessbehandeling afslui-
ten met een speciale verzor-
ging van uw teennagels.

Cora: "Een totaal nieuwe 
doorbraak op het gebied van 
huidverzorging en verjonging 
is een huidbehandeling met 
echte diamanten! Met één 
of meerdere van deze behan-
delingen, hydradermabrasie 
genaamd, kan uw huid ver-
beterd en geoptimaliseerd 
worden. Hydrodermabrasie 
is een combinatie van een 
manuele diamantenbrasie 
en het tegelijkertijd insluizen 
van actieve werkstoffen, zoals 
onder andere hyaluronzuur en 
vitamine C. De Silk Peel Spa 
neemt het bovenste laagje 
dode huidcellen weg en ver-
wijdert met behulp van de di-
amanttip op het gepatenteer-
de handstuk, bestaande uit 11 
verschillende diamantsteen-
tjes van zeer grof tot zeer fijn, 
onder vacuümdruk kleine 
onzuiverheden. Verschillende 
serums maken het mogelijk 
om specifieke huidproblemen 
aan te pakken en te verlichten 
met een resultaat, dat wel 1,5 
week aanhoudt, vergeleken 
met een 'normale' gezichtsbe-
handeling." De huid wordt ge-
zuiverd, gereinigd, voelt weer 

Boudoir Personal Styling

zijdezacht aan en straalt van 
gezondheid.

Volgens Klijn is de behande-
ling, die € 85 per 45 minuten 
kost en een 'boost' voor de 
huid is, zeer geschikt bij fijne 
lijntjes en rimpeltjes, pig-
mentvlekjes, acné, grove po-
riën, wallen onder de ogen en 
diverse huidtypes. Het voelt 
intensief, maar comfortabel 
aan. Voor een optimaal resul-
taat wordt een kuur van vijf 
behandelingen gedurende 1 
keer per week aangeraden. 
Best prijzig, maar acceptabel 
vergeleken met botox- of chi-
rurgische ingrepen. De slag-
zin, met een knipoog naar 
Marilyn Monroe, is niet voor 
niets: "Diamonds are your 
skin's best friend!"

Op zondagmiddag 28 novem-
ber aanstaande worden bij 
Boudoir Personal Styling van 
13.00 tot 17.00 uur demon-
straties gegeven van deze 
hydrodermabrasiebehande-
ling Silk Peel Spa. Indien u 
besluit een afspraak te ma-
ken, vult u na uw behande-
ling een kaart in, waarna u 
kans maakt op een echte di-
amanten ring ter waarde van  
€ 750. De actieperiode loopt 
tot eind januari 2011.

Boudoir Personal Styling, 
Achterweg 22, is donderdags 
van 09.00 tot 21.00 uur ge-
opend, op vrijdag van 09.00 
tot 18.00 uur. Andere dagen 
uitsluitend op afspraak. Tel. 
023-5736021 of 06-54640714.

door Erna Meijer

Bar Battle zet succes voort KNRM eert trouwe donateurs

Sunparks Zandvoort kan 
‘Zwembad van het Jaar’ worden

Vorige week donderdag was de eerste Bar Battle van het 
nieuwe winterseizoen. De Banana’s, een roemruchte vrien-
denclub, beet het spits af in De Klikspaan. En dat heeft men 
geweten!

Afgelopen zaterdag waren vier trouwe KNRM-donateurs 
te gast op het KNRM-station aan de Thorbeckestraat. Al 
meer dan 50 jaar donateur zijn bij de KNRM, dat is niet 
niks! Ook in Zandvoort zijn er veel mensen die de KNRM 
een warm hart toedragen.

Sunparks Zandvoort aan zee is genomineerd voor de titel 
‘Zwembad van het Jaar 2010’. Om deze prestigieuze titel 
te winnen moeten zoveel mogelijk mensen hun stem uit-
brengen op Sunparks Zandvoort aan zee via www.zwem-
badvanhetjaar.nl. Bij het uitbrengen van een stem maakt 
men direct kans op een reis voor 2 personen naar het 
grootste zwembad ter wereld en vele andere leuke prijzen.

Bepaald niet de jongste 
deelnemers zijn de Ba na-
na’s, maar wat een feest 
hebben ze ervan gemaakt. 
Het café aan de Haltestraat 
was stampvol, de drank 
vloeide rijkelijk en de gas-
ten waren dik tevreden. 

Waarnemend-voorzitter Jaap 
Benink verwelkomde de gas-
ten die met koffie en gebak 
werden ontvangen. Hij legde 
uit dat de KNRM geen sub-
sidie ontvangt en daarom 
afhankelijk is van donaties. 
Daarom spelen donateurs zo 
een belangrijke rol, want ook 
zij zorgen ervoor dat er geld 
is om de schepen en ander 
materiaal goed te onder-
houden, zodat de vrijwillige 
bemanningsleden hun soms 
zware taak op zee goed en 
veilig kunnen uitvoeren. Na 

Het leuke van de verkiezing 
is dat kleine of verouderde 
zwembaden net zoveel kans 
maken als grote of nieuwe 
zwembaden. De verkiezing 
gaat namelijk om de waar-
dering van de bezoekers 
van het zwembad! Bij het 
uitbrengen van een stem 
wordt een waarderingscij-
fer gevraagd voor prijs/kwa-
liteit, klantvriendelijkheid en 
hygiëne. Per provincie dingt 
vervolgens het zwembad 
met de hoogste gemiddel-

Zo hoort een Bar Battle te 
beginnen. Nog een hele 
winter te gaan met veel 
aansprekende namen! Gaat 
dat zien, gaat dat zien. De 
eerstvolgende mogelijkheid 
is vanavond, 25 november, 
in bar-dancing Fame.

de koffie werd de reddingboot 
Annie Poulisse, destijds gedo-
neerd door mevrouw Annie 
Poulisse, vanaf het strand ge-
lanceerd en werden de gasten 
naar het hoofdkantoor van de 
KNRM in IJmuiden gebracht. 
Daar ging men aan boord 
van de grote reddingboot 
en was men getuige van een 
‘man-over-boord’ oefening. 
Terug in Zandvoort kregen 
de opgetogen donateurs naar 
Zand voorts gebruik nog een 
smakelijke vismaaltijd aan-
geboden.

de score mee naar de titel 
‘Zwembad van het Jaar’. Het 
winnende zwembad wint 
onder meer ‘Het Gouden 
Startblok’ en een zwemclinic 
van oud-topzwemmer Johan 
Kenkhuis.

Er kan op Sunparks Zandvoort 
aan zee worden gestemd tot 
woensdag 8 december via de 
bovengenoemde website. 
Vrijdag 17 december wordt 
het winnende zwembad be-
kend gemaakt.

Plezier in De Klikspaan

Overstappen op de grote boot

SpotlightS
2 december neemt

Mark Effern 
afscheid van de Vomar. 

Alle collega’s, vrienden en klanten,  
mede namens mijn ouders bedankt  
voor alle spontane reacties.
2 januari begin ik bij de Kadowinkel,  
Bakenessegracht 50 in Haarlem.

Mark Effern

Verschijnt iedere donderdag en wordt gratis
huis-aan-huis bezorgd in heel Zandvoort en Bentveld!
Kantooradres: Kleine Krocht 2 • 2042 JN Zandvoort 
Tel 023 – 5732 752 • info@zandvoortsecourant.nl
Openingstijden: maandag en dinsdag 09.00 - 17.00 uur.
Overige dagen op afspraak.
Advertentie acquisitie: Letty van den Brand-Kinderdijk 
Tel. 06 – 4342 9783 • letty@zandvoortsecourant.nl
advertenties@zandvoortsecourant.nl
Bladmanager: Gillis Kok 
Tel. 06 - 460 460 26 • gillis@zandvoortsecourant.nl
Centrale redactie: Joop van Nes 
Tel. 06 – 1448 2685 • joop@zandvoortsecourant.nl
Vormgeving: IR Design Zandvoort 
Kleine Krocht 2 - 2042 JN Zandvoort
Druk: Dijkman offset 
Visseringsweg 40 - Diemen
Verspreiding: ZVO Verspreiders 
Tel. 06-1139 1478 • www.zvo-verspreiders.nl
Uitgever: Zandvoort Press B.V.
Oplage: 9.250 exemplaren

colofon
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Heren opgelet, pak je 
kans in de pakjes week!

Van 26 november 
t/m 5 december beginnen 

wij de decembermaand 
feestelijk

Alleen in deze week 
een kostuum voor 

€ 159,95
Haltestraat 2a  •  www.vlugfashion.nl

Beide Kerstdagen geopend.
Walter serveert zowel op eerste als op tweede Kerstdag een  
voortreffelijk vijfgangen menu met bijpassend wijnarrangement.
Vriendelijk  geprijsd, zoals u van Walter gewend bent:

Burgemeester Engelbertsstraat 72, Zandvoort. Alle dagen geopend 
behalve dinsdag. Reserveren? Bel vanaf 16.00 uur: 023-5733433

€ 65,00 voor het menu, € 29,00 voor de wijn en € 15,00 als u de BOB bent.

Café Oomstee

Vrijdag 26 november, aanvang 21:00 uur.
Geweldige Karaoke zoals je van Oomstee
gewend bent. Inschrijven hoeft niet, kom
gewoon langs en doe mee of... kijk en luister!

Jazz-agenda: Vrijdag 3 dec: Carola Vossen Quartet! 
Aanvang 21:00 u. Carola Vossen - zang, Nick van den Bos - piano,
Tom Kwakernaat - contrabas & Menno Veenendaal - drums.
Vrijdag 17 dec: Lils Mackintosh & Clous van Mechelen!

beleef ‘t mee...

VAN AACKEN 
GLASZETTERSBEDRIJF 
levering en plaatsing alle glassoorten.

NU OOK:
vernieuwen kozijnen & schilderwerk.

vrijblijvende offerte!
023-5720480 / 06-41374921
e-mail: aacken@kpnmail.nl

www.musicstore.nl - Kerkstraat 8, Zandvoort.

7 december 2010 zal
Music Store Zandvoort

i.v.m. de grote release van

World of Warcraft
Cataclysm

’s nachts van 00.00 tot en met 
01.00 uur speciaal opengaan.

Vraag naar de speciale actieprijs

Reserveer nu!
Extra koopavonden  

donderdag 2 december en  
vrijdag 3 december tot 21.00 uur

BEDRIJFSRUIMTE
Te huur loods

Gevestigd in de
Kamerlingh Onnesstraat.

Open opslagruimte 208m2.
Voor info: 06 53 690 671

www.sportinzandvoort.nl

“Sport is goed voor 
lichaam en geest”
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Symfonie Orkest Haerlem bij Classic Concerts Druk bezocht jubileum  
Genootschap Oud Zandvoort

Kitty van der Meer exposeert in Bodaan

Komende zondag speelt het Symfonie Orkest Haerlem, 
onder leiding van Nicholas Devons, in het kader van de 
Kerkpleinconcerten van Classic Concerts in de Protestantse 
kerk aan het Kerkplein. Op het programma staan meester-
werken van wolfgang Amadeus Mozart (Ouverture ‘Don 
Giovanni’), Ludwig van Beethoven (Pianoconcert nr. 5 ‘Kai-
ser’) en Johannes Brahms (Symfonie nr. 2 ‘Pastorale’).

Veel van de 200 bezoekers waren 19 november al om 19.00 uur naar De Krocht gegaan 
om een goed plekje te bemachtigen. Om iedereen in de gelegenheid te stellen om de 40e 
verjaardag mee te beleven, had het bestuur van Genootschap Oud Zandvoort (GOZ) nog 
een extra avond ingelast. Ook de aangeboden middag van de ANBO werd goed bezocht. 

Regelmatig worden er exposities gehouden in woon- en 
zorgcentrum A.G. Bodaan in Bentveld. Deze keer is Kitty 
van der Meer uit Nieuw Vennep uitgenodigd. Op een kunst-
markt in Vijfhuizen vielen haar schilderijen op bij een me-
dewerkster van de Bodaan en die heeft het contact gelegd.

Dirigent Nicholas Devons 
is in Engeland opgegroeid. 
Hij komt uit een muzikale 
familie en is op zijn achtste 
met vioollessen begonnen. 
Na economie in Cambridge 
te hebben gestudeerd, be-
sloot hij muziek als vak te 
kiezen. In 1979 werd hij tot 
de Sweelinck Academie van 
het Conservatorium van 
Amsterdam toegelaten 
om viool bij Mark Lubotsky door Nel Kerkman

Bij binnenkomst kreeg ieder-
een meteen een presentje 
aangeboden. In plaats van 
de bekende consumptiebon 
ontving men een muntje die 
speciaal door GOZ is ontwor-
pen. Dat de munt een collec-
tor’s item wordt, bleek uit het 
feit dat menigeen zijn drankje 
uit eigen zak betaalde. Verder 
kreeg men een kaartje die in 
de pauze, met bijbetaling van 
€5, kon worden ingeleverd 
voor het schitterende boekje 
‘Zandvoort op glasplaat’, ge-
maakt door Martin Kiefer. Een 
unieke eenmalige uitgave 
speciaal voor het 40 jarig be-
staan van het Genootschap. 
Dit boekwerkje is vanaf heden 
en zolang de voorraad strekt 
te koop bij Bruna Balkenende.

Hartelijk dank
In zijn welkomstwoord memo-
reerde voorzitter Ger Cense in 
het kort de oprichting van het 
Genootschap, die voortkwam 
tijdens een vergadering van 
de folklorevereniging ‘De 
Wurf’. Vanaf de oprichting 
zijn Jaap Paap, Piet Brüne, 
Matthé Crabbendam en 
Hans Gansner al lid van GOZ. 
Zij werden door Cense in het 
zonnetje gezet en ontvingen 

Kitty van der Meer heeft 
een 6-jarige opleiding ge-
volgd bij een leraar van de 
Haagse School en schildert 
nu al weer 15 jaar. Haar stijl 
is klassiek met onder an-
dere stillevens, landschap-
pen, bloemen en vogels. 
De schilderijen zijn kleurig, 

te studeren. In 1983 haalde 
hij zijn orkestdiploma en in 
1984 zijn diploma uitvoe-
rend musicus. Hij is veel 
ingevallen bij verschillende 
orkesten waaronder het 
Radio Filharmonisch Orkest, 
het Radio Symfonie Orkest 
en het Ballet Orkest.

Medewerking aan het con-
cert wordt verleend door 
Thomas Beijer aan de vleu- als eerste het fraaie boekje 

en een mooi boeket bloemen. 
Voor het laatst werd de schijn-
werper gericht op Peter Bluijs, 
hij nam als hoofdredacteur 
van De Klink officieel afscheid. 
Ook zijn vrouw Marianne 
mocht daarbij terecht delen 
in het applaus. Zij ontvingen 
een cheque en bloemen voor 
hun 10 jaar redactiewerk.

Terugblik
Daarna doofden de schijnwer-
pers en nam Cense opnieuw 
het woord. Hij presenteerde 
tot aan de pauze, onder-
steund met bekend en onbe-
kend fotomateriaal, 40 jaar 
geschiedenis waar GOZ mede 
een rol in heeft gespeeld. 
Daarbij kwam sterk de doel-
stelling van het Genootschap 
naar voren: de historie terug 
brengen in het heden. De vele 
boekwerken onder auspiciën 
van GOZ gedrukt alsmede de 
DVD ‘120 jaar Zandvoortse 
kranten’ dragen bij aan de 
naamsbekendheid. De strijd 
om het Zandvoorts Museum 
te behoeden voor sloop en het 
behoud van het Badhuis zijn 
de enige daadwerkelijke GOZ-
acties in al die jaren geweest. 
De sloopactiviteiten onder 
andere van: Noordbuurt, 
pand Herman Heijermans, 

dromerig en zweverig maar 
vooral de precisie springt er 
uit. De diverse perfecte om-
lijstingen, rond, vierkant of 
ovaal in diverse maten, ma-
ken het plaatje compleet.

De gang van de begane 
grond is een volmaakte lo-

gel. Pianist Beijer begon 
zijn pianostudie eveneens 
op achtjarige leeftijd en in 
2002 trad ook hij toe tot 
de Sweelinck Academie 
van het Conservatorium 
van Amsterdam. Vanaf zijn 
zestiende jaar studeerde hij 
bij de internationaal ver-
maarde pianopedagoog Jan 
Wijn. In 2009 sloot Beijer 
zijn Bachelor studie aan 
het Conservatorium van 
Amsterdam cum laude af 
met een 10.

Het concert in de Pro te-
stantse kerk begint komen-
de zondag om 15.00 uur en 
de kerk gaat om 14.30 uur 
open. De entree is gratis 
met na afloop een open-
schaal collecte. Posthuis en de drie pandjes 

in de Haltestraat zijn alleen 
voor het GOZ-fotoarchief 
vastgelegd. Ook de  bouw van 
het Circus Theater en de plan-
nen voor het volbouwen van 
het Raadhuisplein zijn nooit 
daadkrachtig door GOZ aan-
gepakt.

Films gezocht
De Wurf in klederdracht had 
vanavond, als moeder van 
het Genootschap, duidelijk de 
leiding in de loterij. De altijd 
actieve Rie Molenaar haalde 
de lootjes uit de ton waarbij 
Freek Veldwisch haar assis-
teerde. Sylvia Holstein en Bob 
Gansner brachten de prijzen 
naar de gelukkigen. Daarna 
vertoonde Cor Draijer voor de 
13e keer een samengestelde 
collage van films met de daar-
bij passende muziek. Best een 
flink karwei maar ditmaal was 
de vertoning niet echt een van 
zijn toppers. “Het wordt steeds 
moeilijker want het aanbod 
van films raakt zo zoetjes aan 
op”, verklaarde hij. De gezellige 
avond werd afgesloten met 
het zingen van het Zandvoort 
Volkslied. Bij het afscheid werd 
iedereen nog verrast met een 
chocolade attentie. Al met al 
was het een geslaagd en goed 
verzorgd 40-jarig jubileum.

catie voor deze expositie. 
Meteen in het oog springen 
de eerste schilderijtjes van 
vogeltjes, die opgehangen 
zijn in een houten spar-
renboom. Het lijkt of de vo-
geltjes zo van tak naar tak 
gaan springen. Een wand 
is ingedeeld met diverse 
schilderijen van tulpen. 
Ook het pallet van viooltjes 
springt er uit. Niet te verge-
ten de zwanen, waarvan je 
de donsveertjes bijna kunt 
pakken en een vierkant met 
42 vakjes van diverse bloe-
men. In de laatste gang is 
wel een heel speciale op-
stelling met twee schilde-
rijen van tuinbeelden met 
aan elke kant een schilderij 
met rozen, waarbij je denkt 
zo een rozentuin in te lopen. 

Als u van fijne kunst houdt, 
is het zeker een aanrader 
om eens te gaan kijken. Tot 
half februari kunt u dage-
lijks terecht van 09.00 tot 
17.00 uur. De schilderijen 
zijn tevens te koop. Zie ook 
www.kittyvandermeer.com.

De jubilarissen van het Genootschap krijgen als eerste het nieuwe boekje  
‘Zandvoort op glasplaat’ aangeboden

De vogels van Kitty van der Meer

C U L T U U R
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Dynamische toekomst voor Nieuw Unicum

Afscheidsreceptie voor juf Anneke 

Zandvoort start met 
Beeldkwaliteitteam Middenboulevard  

Ervaringen delen over Alzheimer

Met de zin “Het leven begint bij 40”, opende Peter Kühn, 
van de Raad van Bestuur van Nieuw Unicum, het sympo-
sium ‘Beweging in spasticiteit bij MS’. Afgelopen dinsdag 
bood Nieuw Unicum het symposium aan als cadeau aan 
de belangstellenden die geïnteresseerd zijn in Multiple 
Sclerose (MS). In zijn toespraak blikte Kühn kort terug naar 
toen, maar gaf aan dat het veel belangrijker is om vooruit 
te kijken naar een dynamische toekomst.    

Bijna 30 jaar is peuterspeelzaal Mariaschool een begrip ge-
weest in Zandvoort. Anneke Polak, of juf Anneke zoals de 
meeste Zandvoorters haar noemen, is op 1 september 1981 
op verzoek van het toenmalige bestuur en schoolhoofd van 
de Mariaschool, Marja Snijders – Blok, begonnen met de 
peuterspeelzaal. Zij stond hiermee aan de wieg van de eer-
ste peuterspeelzalen die in Zandvoort opgericht werden.

Zandvoort heeft de ambitie om de badplaats van de Am-
sterdamse Metropoolregio worden. De provincie stimu-
leert deze ambitie. De herontwikkeling van de Middenbou-
levard om tot een aantrekkelijk woon- en recreatiegebied 
te komen kan hier een belangrijke bijdrage aan leveren.

Op woensdag 1 december organiseert Steunpunt Ook Zandvoort in samenwerking met 
afdeling Zuid Kennemerland van Alzheimer Nederland het maandelijkse Alzheimer café. 
Het thema van deze avond gaat over ethische vragen en dilemma's rond dementie want 
als je partner dementie heeft, kom je voor lastige keuzes te staan. 

door Nel Kerkman

Voor het formele gedeelte 
van de bijeenkomst begon, 
speelde Cox Habbema een 
theatermonoloog ‘Nee heb 
je’. De monoloog is een be-
werking van het gelijknamige 
boekje dat Renate Rubinstein 
schreef over haar leven met 
MS. Habbema  is bekend 
als actrice in Nederland 
en Duitsland, schrijfster 
van ‘Koffer in Berlijn’, direc-
teur van de Amsterdamse 
Stadsschouwburg, ambas-
sadrice van de Stichting MS 
Research maar ook vriendin 
van Renate Rubinstein. 

Nee heb je
Veel belangstellenden gaven 
gehoor aan de uitnodiging 
om naar het symposium te 
komen. Een aantal cliënten 

Anneke heeft in die 30 jaar 
haar peuterspeelzaal altijd 
met liefde en toewijding ge-
leid en heel veel zandvoortse 
kinderen begeleid naar de 
basisschool. Ook heeft ze in 
die jaren veel zien veranderen 
in de ‘peuterspeelzaalwereld’. 
Een van de meest recente 
veranderingen is de bouw 
van de brede school, waarin 

Om een goede beeldkwa-
liteit te krijgen voor het 
ambitieuze project Mid-
den boulevard heeft de ge-
meenteraad 9 november 
jongstleden ingestemd met 
de samenstelling van een 
'Beeldkwaliteitteam Mid  -
den  bou lev ard'. Het is een 
kritisch begeleidingsteam 
dat de ontwikkelingen van 
de Mid d e nboulevard op hun 
ruimtelijke en visuele kwali-
teit toetst en adviezen geeft. 
Het team bestaat uit archi-
tect Marlies Rohmer, steden-
bouwkundige John Westrik, 
landschapsarchitect Boude-
wijn Almekinders, kunste-

Wanneer neem je zaken 
uit handen zoals de boek-
houding? Hoe ga je om 
met vragen over al dan niet 
doorgaan met een medische 
behandeling, reanimeren. Is 

had zich rondom het podium 
geschaard om maar niets te 
missen van het optreden van 
Habbema. Op het podium 
stond een tafel en daarop 
een kan met water. Habbema 
zat aan tafel en droeg de kor-
te verhalen van Rubinstein 
voor. Op een ingrijpende 
wijze beschrijft Rubinstein 
hoe ze bij zichzelf de ziekte 
MS ontdekt. De schrijfster 
toont een blik in haar ziel 
en geeft op een nuchtere 
en soms sarcastische ma-
nier aan hoe het is om als 
‘zielenpoot’ met MS om te 
gaan. Voor de MS patiënten 
in de zaal kwam dit soms 
confronterend over maar 
vooral zij konden zich goed 
inleven in de humoristische 
situaties met de scootmobiel 
en de aangepaste hulpmid-
delen. Habbema leefde zich 

verschillende participanten 
worden gehuisvest die een 
samenwerkingsverband met 
elkaar aangaan. Een groots 
project dat ook door Anneke 
met enthousiasme werd ont-
vangen en haar tegelijkertijd 
een mooi moment leek om 
haar carrière als zelfstandig 
peuterspeelzaalleidster te 
beëindigen.    

naar Jord den Hollander en 
staat onder voorzitterschap 
van Enno Neef.

Het team gaat de gemeen-
teraad adviseren over de 
op te stellen documenten 
voor de stedenbouwkun-
dige randvoorwaarden, 
het beeldkwaliteitsplan en 
het plan voor de openbare 
ruimte. Zij begeleiden het 
opstellen van de documen-
ten. Tenslotte blijft het team 
in functie om uitwerkingen 
van het bestemmingsplan 
en ontwerpen te toetsen op 
ruimtelijke kwaliteit. Binnen 
twee jaar moet het complete 

euthanasie nog mogelijk? 
Gevoelige onderwerpen die 
met een deskundige wor-
den besproken. Op 1 decem-
ber staat vanaf 19.00 uur 
de koffie klaar bij PlusPunt, 

perfect in in de rol van de 
zieke Rubinstein en toonde 
de buitenstaander wat het 
betekent om MS te hebben.

wat is spasticiteit?
Na de pauze werd de bij-
eenkomst voortgezet op 
het medische terrein. Want 
als expertisecentrum richt 
Nieuw Unicum zich speci-
aal op de doelgroepen ‘Niet 
Aangeboren Hersenletsel’ 
(NAH) en MS. Het behan-
delend team van Nieuw 
Unicum heeft in de afgelo-
pen jaren enorm veel kennis 
vergaard:voor mensen met 
MS. Niet alleen voor cliën-
ten in Nieuw Unicum maar 
ook mensen in de thuis-
situatie (MS-op-afstand) 
kunnen gebruik maken van 
de expertise van Nieuw 
Unicum. Het aangeboden 
symposium over spasticiteit 
werd verhelderend uitgelegd 
door de gastsprekers Joke de 
Kroon en Wojtek Poomski, 
beide zijn revalidatieartsen 
van Heliomare/Spaarne 
Ziekenhuis. Fysiotherapeut 
Liesbeth Kooij en arts Johan 
Koops, beide werkzaam bij 
Nieuw Unicum, vertelden 
over hun opgedane kennis 
en toegepaste behandelme-
thode bij spasticiteit. Net zo-
als Rubinstein in haar boekje 
aangeeft, is ook voor het be-
handelend MS-team het vol-
gende belangrijk: “Kijk niet 
naar wat je niet meer kunt 
maar kijk vooral wat je nog 
wel kunt.” Het symposium 
van Nieuw Unicum was een 
mooi geschenk met een bij-
zondere inhoud die door ie-
dereen op prijs werd gesteld.

Kindercentrum Ducky Duck 
heeft drie jaar geleden de 
peuterspeelzaal overgeno-
men van Anneke, met de 
afspraak dat zij deze zou 
blijven draaien tot het nieu-
we gebouw gereed is. Dit 
moment is nu bijna aange-
broken. Op 3 januari wordt 
in het nieuwe gebouw ge-
start, in een nieuw jasje 
en met een nieuwe naam: 
Peuterspeelzaal Mariaschool 
zal dan Rakker gaan heten. 
Zoals voor alle peuterspeel-
zalen in Zandvoort, geldt 
dat de ouders volledig vrij 
zijn in schoolkeuze wanneer 
hun kind bij peuterspeelzaal 
Rakker komt spelen.

Anneke zal officieel op 10 de-
cember afscheid nemen van 
haar peuterspeelzaal. Op deze 
dag wordt een afscheidsre-
ceptie voor haar georgani-
seerd, van 14.30 tot ongeveer 
18.00 uur in Peuterspeelzaal 
Mariaschool. Iedereen die 
ter ere van Anneke op haar 
afscheidsreceptie wil komen 
is van harte welkom!

pakket, stedenbouwkundige 
randvoorwaarden, beeld-
kwaliteitsplan en plan voor 
de openbare ruimte, af zijn.

De gemeenteraad van Zand-
voort heeft tijdens de raads-
vergadering van dinsdag 29 
september 2009 ingestemd 
met het Bestemmingsplan 
Midden boulevard. Daarmee 
is de weg vrij voor ambitieu-
ze plannen om de allure van 
Zandvoort te vergroten. Op 
16 februari 2010 had de ge-
meenteraad al besloten om 
een Beeldkwaliteitteam in te 
stellen en op 9 november is 
ingestemd met de samen-
stelling van het team. Op 5 
oktober 2010 heeft de raad 
de Ontwikkelstrategie en 
de nota Herontwikkeling en 
Verwerving vastgesteld om 
zo vorm te geven aan het 
project Middenboulevard.

Flemingstraat 55, de bijeen-
komst wordt afgesloten om 
21.00 uur. U bent van harte 
welkom, deelname is gratis. 
Vervoer met de Belbus is 
mogelijk.

Veel belangstelling bij symposium | Foto: Toni Zwenne

Juf Anneke



5 december

Pakjesavond!

Mooi hè…
wat bloemen doen

Specialist voor al uw bloemwerken.

Tel:023-5735002 – ma 13:00-18:00
di t/m vrij 9:00-18:00 za 9:00-17:00

De enige SCHOENMAKER
van Zandvoort is

te vinden op:
GROTE KROCHT 23

24 december (kerstavond)
Diner a la carte 

met avondvullend LIVE !!! 
optreden van de zanger TJERK

25 december (1ste kerstdag)
Gesloten

26 december (2e kerstdag)
4 gangen kerstmenu

met avondvullend LIVE !!! 
optreden van zanger Eric Out

Reserveren gewenst

Grand Café Hotel Restaurant XL
Kerkplein 8, tel. 5712252 | 06-53344660 | www.xl-zandvoort.nl

Grand Café, Restaurant

Uitnodiging
Leuke tip voor een SINT of KERST Kado  

Wij hebben Kadobonnen voor hairstyling.  
Of mooie haarspelden, elastiek, etc.  En stijltangen in  

diverse soorten en o.a. met  stras van het bekende merk CHI. 
NIEUW bij ons: exclusieve  armbanden van o.a. DIMACCI.

LET OP ONZE MAAND ACTIE zie www.lavogue-zandvoort.nl
Bij Lavogue Coiffures, voor dames + heren 
Haltestraat 22, Zandvoort. Tel.: 023-5730172
Geopend van dinsdag t/m vrijdag van 09.00 tot 17.30 uur. 
Op zaterdag van 08.30 tot 15.00 uur.

Aanbevolen doorBezoekadres: Brugstraat 1                                                                                                             

professioneel auto’s wassen, poetsen & polijsten
krassen en nare luchtjes verwijderen

laat u verrassen door onze vrijblijvende prijsopgave
gratis haal- en breng service

www.mobiele-poets-centrale.nl	 info@mobiele-poets-centrale.nl
Tel.023-8880275 of 06-42452535 Potgieterstraat 13, Zandvoort   

Met ingang van de maand december
hebben wij op de woensdagen:

Gezinsdag!
Kom samen met uw kind(eren) en
ontvang 10% korting op de totaalprijs.
Tevens krijgen de kinderen een leuke verrassing.

Ook zoeken wij per januari 2011 een 
ervaren nagelstyliste die graag zelfstandig
wil werken bij ons in de salon.
Bel voor info: 06-22997804 of kijk op:
WWW.DYNAMICS-HAIR-NAILS.NL

Openingstijden: dinsdag, woensdag, donderdag en
vrijdag : 09.00 - 17.30 uur Zaterdag: 08.30-17.00 uur.
Zondag en maandag gesloten.
Dynamics Hair & Nails, Thorbeckestraat 15, 
2042 GL Zandvoort. Tel.: 023-5732615

30 authentieke huisgemaakte

Tapas
Tot en met 5 december

Elke maandag tot en met vrijdag
een keuze uit 5 gerechten
voor maar € 10,- per gerecht.

1  Giros
2  Kipfilet
3  Souzouki
4  Mousaka
5  Souvlaki

Deze gerechten worden geserveerd 
met frites, rijst, salade en tzatziki. 
U kunt natuurlijk ook van de 
gewone menukaart bestellen.

Zondag 12 december live muziek  
met Soerta Ferta
En: een loterij met leuke prijzen.
Gegarandeerd een gezellige avond  
  met muziek, dans en natuurlijk  
     lekker eten!

www.filo
xenia.info

Uw sloggi dealer

Haltestraat 55
2042 LL Zandvoort
Tel. 023 571 28 39

Ook zondags geopend

Tijdens de feestmarkt
leuke koopjes op de kraam!



5 december

Pakjesavond!

Dobey zandvoort • Grote Krocht 28
2042 LX Zandvoort • 023-5719345

Het gezondste gelsysteem van Nederland, nu nieuw bij Boudoir by Sara!
De voordelen van dit systeem: 
Met dit gelsysteem heeft u absoluut geen enkele beschadiging meer aan  
de natuurlijke nagel, de nagel wordt niet meer gevijld, het bevordert zelfs  
de groei van de eigen nagel. Het product is dun, natuurlijk, sterk,  
duurzaam en soepel. U heeft geen omkijken meer naar uw nagels tot  
zelfs 5 weken! Direct droog en een blijvende glans. 99% vrij van allergie,  
schimmel en nadelige gevolgen! Vele prachtige kleuren  
en een natuurlijke french manicure  
Nieuwsgierig? 
Bel gerust naar onze studio:

RESTAURANT ZUYDT
lunch / diner

ASIAN SPECIALS

Kerstmenu 
2e kerstdag

Restaurant ZUYDT 
Boulevard Paulus Loot 19 • 2042 AD Zandvoort • Tel. 023-5739050 • www.restaurantzuydt.nl
Ook afhalen is mogelijk - Dinsdag gesloten

 SOTO AJAM


CRISPY DUCK 


RIJSTTAFEL ISTIMEwA
RENDANG

SMOOR DAGING
AJAM PEDIS

KAMBING GULING
UDANG BALI
SATE MANIS
SATE AJAM

SATE KAMBING
TUMIS BISTEK
GADO GADO
SG BOONTJES

BAMI GORENG/NASI DJAWA/WITTE RIJST
ATJAR KETIMOEN/SEROENDENG/TEMPE/KENTANG


CHOCOLADE PASSIE

PETIT GRAND DESSERT

BOSPADDESTOELENSOEP


KLEINE CARPACCIO
OF

GARNALEN COCKTAIL
HOLLANDSE GARNALEN MET
AVOCADO EN CALYPSOSAUS


KALFSENTRECÔTE

MET EEN PUREE VAN ZOETE AARDAPPEL
PARMAHAM CHIPS, PARMAZAANSE KAAS,

RODE WIJN JUS EN GROENE ASPERGES


CHOCOLADEPASSIE
PETIT GRAND DESSERT

€ 45,- p.p.

U kunt ook uw rijsttafel bij ons bestellen  
om mee te nemen, wilt u informatie 
hierover neem dan contact met ons op.
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Ingezonden brief aan de VVD

Mijn naam is Henk Paap, eentje van gamaarpaapje. Ik woon samen met mijn vrouw Ingrid, 
eentje van jeweetwelwie, onze twee kinderen en drie honden in de Pieter Paapstraat in 
Park Duijnwijk. Wij zijn hier geboren en getogen. Wij zijn hardwerkende mensen, maar 
het lukt ons niet meer de eigen broek op te houden. 
Weet  u wat mijn vrouw gisteren zei: “We gaan emigreren. Dit land wordt aan haar lot over-
gelaten door de elite en de hardwerkende burger wordt keihard genegeerd en uitgeknepen. 
Kijk maar, alles wordt duurder. € 416 meer voor de basispremie zorgverzekering. Eigen risico: 
€ 5 omhoog. Eurootje hier, eurootje daar. En dan zeggen ze, ach meneer, waar maakt u zich 
druk om? Het zijn maar een paar eurootjes per jaar.  Maar bij elkaar is het een heel bedrag.”

Maar… het gras is altijd groener bij de buren. Ieder dorp heeft zijn eigen sores. Ik wil in 
Zandvoort blijven. Wij hebben hier gelukkig de VVD. Het is nu even moeilijk, maar aan het 
eind van iedere tunnel gloort licht. Dat heb ik mijn Ingrid gezegd. 
U heeft toch gezegd samen met uw regeringspartijen dat er bezuinigingen gaan komen? 
Dat het de nadrukkelijke inzet is om de lasten van de burger niet te verzwaren? Dat zijn 
mooie woorden. Volgens mij zegt u gewoon: meneer Paap, wij gaan geen extra geld aan 
u vragen. En misschien zegt uw baas in Den Haag, net als de mijne, dat u er volgend jaar 
ook niets bij krijgt. Dan moet u, net als ik, gaan bezuinigen. 

En nu ik dit allemaal heb verteld, lucht dat op. Ik denk echt dat u snapt dat het tijd is om 
de mouwen op te stropen en afspraken na te komen.

Met vriendelijke groet, 
Henk Paap,
en de groetjes van Ingrid.

Vrijwilligers en sport
Vrijwilligers zijn de ruggengraat van de Zandvoortse samenleving. Veel maatschappelijk nut-
tige taken zouden blijven liggen als er geen mensen zouden zijn die zich onbezoldigd willen 
inzetten voor hun medemens. We hopen op voldoende nieuwe vrijwilligers in de toekomst.
De Zandvoortse sportverenigingen zijn van het grootste belang voor onze gemeenschap. 
Wat het CDA Zandvoort betreft moeten we de sportraad als adviesorgaan behouden. Zeker 
als we kijken naar de sportnota, die binnenkort geactualiseerd moet worden. Hierin moet de 
sportraad een belangrijke rol spelen.

wonen in een groener Zandvoort
Een goede kwaliteit van onze woon- en leefomgeving is voor het CDA Zandvoort van groot 
belang. We vinden dat we veel zorg moeten besteden aan het onderhoud en het aanplanten 
van groen in onze gemeente. Groen heeft een belangrijke toeristische uitstraling, laat het 
groen niet verloederen!

Omgaan met de ruimte
Naast de projecten LDC en Middenboulevard moeten we snel werk maken van het bedrij-
venterrein Nieuw-Noord. Dit is een project dat van groot belang is voor de Zandvoortse on-
dernemers. Het tekort aan bedrijfsruimte moet snel opgelost worden. We mogen het toch 
niet laten gebeuren dat sommige ondernemers niet verder kunnen in Zandvoort omdat ze 
een tekort aan ruimte hebben om hun onderneming optimaal uit te voeren. Hier moet snel 
werk van gemaakt worden!

Het huishoudboekje van de gemeente Zandvoort
We moeten de lasten van de burgers niet zomaar verhogen. Bezuinigingen die ten koste gaan 
van jongeren en het gezin, te denken valt aan schoolzwemmen, sportsubsidies, Kinderkunstlijn, 
cultuursubsidies en het lokaal onderwijsbeleid, vinden wij eenzijdige keuzes. Wij zien ook 
andere oplossingen om te bezuinigen, we denken aan de ambtelijke organisatie, het grond-
beleid, een hogere strandpacht,  herbezinning op vaak te dure en minder efficiënte regionale 
samenwerkingsvormen en het huisvestingsbeleid van de gemeente. Te denken valt aan de 
verschillende schoolgebouwen en de gemeentelijke gebouwen.

De programbegroting 2011 weerspiegelt de gevolgen van het in voorgaande jaren focus-
sen op het voorkomen van lastenstijgingen voor de burger. Het gevolg daarvan is dat de 
gemeentelijke inkomsten achterblijven. Ondanks meevallende bezuinigingen van het Rijk 
komt onze gemeente bij ongewijzigd beleid fors in de rode cijfers. Daarom zijn de raad 
bij deze begroting bezuinigingsrichtingen voorgelegd. Begrotingsjaar 2011 vertoont door 
het nog niet vastgestelde saldo van Berap-2 een tekort van € 325.355 en in de opvolgende 
jaren wacht ons nog meer taakstellende bezuinigingen. 

Met betrekking tot de dekkingsvoorstellen 2011–2014 constateren wij dat de stijging van 
inkomsten grotendeels afkomstig is uit het verhogen van de toeristenbelasting en het 
verhogen van de parkeertarieven. Wij belasten daarmee dus vooral onze bezoekers. Verder 
constateren wij dat de oplossingsrichtingen, waarover de werkgroep bezuinigingen zal 
adviseren, mede ten koste gaan van het huidige voorzieningenniveau. Wij menen dat 
indien burgers voor de keuze worden gesteld om te kiezen voor een beperkte lasten-
verzwaring of voor het afschaffen van zaken als schoolzwemmen, zorgloket, Sportraad, 
schoolbegeleiding, logopedie en het korten op allerlei subsidies aan verenigingen dat 
men dan niet voor al deze afschaffingen en kortingen zal kiezen. 

Veruit de grootste kostenpost die op de begroting drukt, is die van ruim 11 miljoen euro 
aan personele lasten. Gezien de bezuinigingstaakstelling zal de raad zich volgens ons 
veel intensiever dan tot dusver met de doelmatigheid en efficiency van de organisatie 
moeten gaan bezighouden.

Er zijn hogere kosten te verwachten voor het uitvoeren van sociale wetten zoals bijvoor-
beeld uitbesteed aan Paswerk. Tewerkstelling zal door de gevolgen van de haperende 
economie moeilijker zijn, hetgeen tot hogere lasten voor de gemeente kan of zal leiden. 
Ook zijn er hogere lasten te verwachten voor de VRK en de GBKZ, alsmede door de verla-
ging van het budget voor de Wwb.

OPZ zal zich actief inzetten voor behoud van het huidige voorzieningenniveau.

Algemene Beschouwingen van de 8 Zandvoortse politieke partijen op de begrotingsvoorstellen van het college van B & W

Hoewel we voor 2011 een sluitende begroting gepresenteerd hebben gekregen, betekent dit 
echter niet dat we gerustgesteld achterover kunnen leunen. Voor de komende jaren ligt er 
een lange lijst van, mogelijke, bezuinigingen/oplossingsrichtingen op deze raad te wachten. 
Voor 2012 moet er zelfs een bedrag van € 900.000 gevonden worden! Dit betekent dat we 
flink aan de bak moeten.

Bij dit alles staat één ding voor de PvdA echter vast. We moeten er absoluut voor blijven wa-
ken dat zorgvuldig opgebouwde zaken binnen de Zandvoortse gemeenschap op sociaal en 
cultureel gebied niet afgebroken worden door een onbezonnen bezuinigingsdrang. De PvdA 
zal er voor blijven vechten dat mensen die, vaak buiten hun schuld om, met het water tot aan 
de lippen staan, niet verdrinken. De zorg voor hen die het nodig hebben, jong en oud, moet 
gegeven kunnen blijven worden.

De PvdA vindt ook dat elke mogelijkheid die ons geboden wordt om extra geld te genereren, 
aangegrepen moet gaan worden om deze gemeente financieel gezond te houden. We heb-
ben als badplaats echt wel iets te bieden en dus zullen we dat, meer dan ooit, goed moeten 
verkopen. Het is zwaar weer, maar als het goed is zit de ware Zandvoorter daar niet mee.
We hebben mooie plannen gemaakt voor de toekomst in onder andere de structuurvisie en 
we moeten ons bij de uitwerking hiervan niet laten weerhouden door pessimistisch bij de 
pakken neer te gaan zitten. Overal om ons heen merken we dat de badplaats Zandvoort meer 
en meer in de belangstelling komt van de regio en we moeten en zullen daar ons voordeel 
mee doen. Mindere tijden of niet, er blijft overeind dat we van Zandvoort iets moois willen 
maken en voor iedereen het beste willen. Mijn PvdA-fractie zal zich hiervoor blijven inzetten.

Nico Stammis,
Fractievoorzitter PvdA Zandvoort
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We weten nog niet hoeveel, maar het staat vast dat we het volgend jaar met minder 
moeten doen. Onze naam wijst al uit dat ‘sociaal’ ons beleid is. Ons streven is dan ook om 
volgend jaar in elk geval de mensen die het al slechter hebben, de kwetsbare groepen en 
minima, zo veel mogelijk te ontzien. Naar het er nu naar uitziet worden de uitkeringen al 
gekort evenals de toeslagen, zij krijgen het dus al zwaar genoeg. Sociaal Zandvoort is dan 
ook niet bang om de toeristenbelasting te verhogen, maar wil wel dat een deel hiervan 
terugvloeit naar de burgers in de vorm van zoveel mogelijk gelijk blijvende belastingen.
Sociaal Zandvoort krijgt veel klachten over de thuiszorg in onze gemeente. Wij houden dan 
ook volgend jaar de vinger aan de pols en hebben de wethouder al geactiveerd in deze zaak. 
Wij zijn ook voorstander van een eerstelijns gezondheidszorg, óók in de weekends. Wanneer 
men nu ziek wordt is men op Haarlem aangewezen, terwijl wij huisartsen genoeg heb-
ben. Wij roepen dan ook het college op om huisartsen het belang hiervan te laten inzien.
Sociaal Zandvoort is ook voor een harde aanpak van voornamelijk overlast bezorgende jeugd 
die ’s nachts de straten, wijken en ondernemers terroriseert, voornamelijk in de weekends. 
SZ wil dat er eindelijk opgetreden wordt!
SZ wil ook dat het groenstructuurplan een aanvang neemt. Anderhalf jaar geleden is dit in 
het leven geroepen en er is niets mee gedaan. Zij wensen meer groen te zien in de wijken 
en zijn er zeker van dat de bewoners hier ook zorg voor willen dragen teneinde hun wijk 
een fleuriger aanzien te geven. Zandvoort moet leefbaar blijven, ondanks de bezuinigingen 
die eraan komen en daarvoor is je woonomgeving toch erg belangrijk. 
Sociaal Zandvoort heeft niet veel vragen over de begroting. We weten namelijk nog niet 
zeker wat we minder krijgen van het rijk, het is dus nog ‘koffiedik kijken’, maar het boven-
staande zijn onze speerpunten in deze beschouwing.

Een goed lokaal bestuur 
en een voorspelbare gemeente!

GBZ hamert op een lokaal bestuur dat zijn eigen afspraken, die vastgelegd zijn, ook na-
komt als het over uitvoering gaat en niet in een la laat liggen. Van welke politieke kleur 
u ook bent, zonder consistent bestuur krijgt de kiezer of de gekozen partij niets voor 
elkaar. GBZ vindt dat Zandvoort veel mogelijkheden en kansen heeft, voor bewoners en 
bezoekers. Deze kansen laten we als gemeenschap liggen door angst voor steeds wis-
selende groepjes klagers, waardoor veel plannen en projecten niet doorgaan of soms 
een 10 tal jaren vertraging oplopen.

Zandvoort was ooit een innovatieve en creatieve gemeente met investeerders van bui-
tenaf (trein, tram), nu lijkt het erop dat we achterop raken, door een van buitenaf gezien, 
zig-zag koers, die ons de naam bezorgd van ‘ongeleid projectiel’ in den lande. GBZ zet in 
op de invulling van de Structuurvisie Parel aan Zee Plus, daar gaat het om een prettig 
woonklimaat, gastvrijheid en visie. Als deze visie en strategie door onderling gekissebis 
en een zwakke ruggengraat weer in de bestuurlijke stroop beland, staat de zelfstandig-
heid van de gemeente op het spel.

De toekomst overkomt je niet, die creëer je. Zie de website www.gbz.nu en klik op alge-
mene beschouwingen 2010 voor de volledige versie.

Kerntakendiscussie 

Ondanks het feit dat uit berichten kan worden opgemaakt dat de verwachte kortingen op 
het gemeentefonds positief kan worden bijgesteld, is D66 van mening dat een herbezin-
ning op de inkomsten en uitgaven van onze gemeente toch wenselijk is. Nu is de tijd rijp 
om echt ingrijpende ombuigingen, dit zijn vooralsnog geen bezuinigingen, die zowel op 
de samenleving als op de gemeentelijke organisatie invloed zullen hebben, door te voeren.

D66 heeft de wens om dit doordacht en bewust te doen: pro-actief en vanuit het per-
spectief van een sociale-maatschappelijke herijking. Als er een begin van een visie wordt 
gepresenteerd, dan heeft dat in begrotingstechnische zin niet geleid tot de noodzakelijke 
herbezinning op inkomsten en uitgaven van onze gemeente. Er zal al in 2010 een visie moe-
ten worden ontwikkeld met betrekking tot de toekomst van onze gemeente. Zo’n visie heeft 
D66 niet kunnen ontdekken in de begroting 2011. Uitgangspunt daarbij is een overheid die 
er niet is vóór de burgers, maar ván de burgers. Een overheid die regisseert, faciliteert, maar 
ook de ruimte geeft aan burgers om zelf vorm te geven aan hun samenleving. Niet van de 
wieg tot het graf ondersteuning, maar ondersteunend al naar gelang wens en behoefte 
van de burger. Niet de oplossende overheid maar de samenwerkende overheid.

Inmiddels zijn de eerste berichten over het beleid met betrekking tot gemeenten van het 
nieuwe kabinet naar buiten gekomen. Dat beleid zou grote gevolgen kunnen hebben voor 
de financiële relatie tussen rijk en gemeenten. Uiteraard is nog niet helemaal duidelijk wat 
de effecten voor Zandvoort zijn. Maar in dit stadium kan al wel worden vastgesteld dat 
een financiële aanleiding van de kerntakendiscussie een extra urgentie heeft gekregen.

De Algemene Beschouwingen van D66 waren dermate groot dat wij u op verzoek het hele 
epistel als PDF-file via e-mail toe kunnen sturen: redactie@zandvoortsecourant.nl

LDC: de gemeente moet er voor haar inwoners zijn
De 1e fase van de bouw van het LDC nadert zijn afronding en redelijk binnen de plan-
ning maar wel met meer steenmassa dan de maquettes in het masterplan aangaven. 
Voor omwonenden was en is deze eerste fase een grote inbreuk op hun leefomstan-
digheden. Er was  gebrek aan communicatie en inlevingsvermogen van de kant van de 
gemeente. Hier moet lering uit getrokken worden, er zijn voor het LDC nog drie fases 
te gaan. Bovendien zijn er nog meer ambitieuze nieuwbouwplannen, zoals, de gelukkig 
‘geredde’ Gertenbachschool, de voormalige Coca-Cola loodsen en de Middenboulevard. 
Door in de toekomst alle omwonenden direct te betrekken voorkomt de gemeente 
ergernissen, misvattingen en rechtszaken. Ook hun kennis kan gebruikt worden. 

Op weg naar gedragen besluiten:  
communicatie en participatie
De gemeenteraad dient tot eigentijdse vormen van besluitvorming te komen. 
Direct, duidelijk, met dialoog en samenwerking. Zorgen dat besluiten breed door de 
Zandvoortse inwoners gedragen worden. Je kan het niet iedereen naar de zin maken, 
het wel voor iedereen begrijpelijk maken. Om dat te bewerkstelligen zullen gemeen-
teraad, college en ambtelijke organisatie anders moeten gaan communiceren. Niet 
alleen vertellen wat er gaat gebeuren maar actief in dialoog gaan met de Zandvoortse 
inwoners. 

De financiën: niet wachten  
Helaas ziet GroenLinks een ontwikkeling die zorgt dat de invloed van de gemeenteraad 
steeds kleiner wordt. Besluitvorming wordt steeds meer aan het zicht van de raad 
onttrokken. Ook de Rekenkamer heeft dit al meerdere malen aangegeven. Financieel 
staan er zware jaren voor de boeg. Minder uitgeven moet niet starten in 2012 zoals 
nu door het college voorgesteld. Ook in 2011 moet al omgebogen worden, om niet 
alle problemen vooruit te schuiven. GroenLinks wil een financieel gezonde gemeente 
Zandvoort, die ook in moeilijke tijden in staat is om zelfstandig te blijven.

Algemene Beschouwingen van de 8 Zandvoortse politieke partijen op de begrotingsvoorstellen van het college van B & W

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

DORSMAN.NL OF 023-5714534

Bekendmaking

Droge voeten, schoon water

Openbare bijeenkomst van Rijnlands Verenigde Vergadering

De Verenigde Vergadering van het hoogheemraadschap van Rijnland komt op woensdag 15 december 
2010 om 13.00 uur bijeen in de VV-zaal van het kantoorgebouw, Archimedesweg 1 in Leiden.

De volgende zaken komen onder andere aan de orde:

• Vaststellen Kostentoedelingsverordening 2011
• Vaststellen Programmabegroting 2011
• Vaststellen onderstaande belastingverordeningen 2011: 
 - Verordening Watersysteemheffing 
 - Verordening Zuiveringsheffing 
 - Verordening Verontreinigingsheffing
• Intrekken Kwijtscheldingsregeling Rijnland 2009
• Verzamelkrediet Programma Voldoende Water
• Verzamelkrediet Programma Gezond Water
• Vaststellen waterplan Leiderdorp (incl. Kredietverlening)
• Partiële herziening peilbesluit peilvakken De Zilk, peilvak 3
• Vaststellen Kustnota
• Nota Waterkeringen
• Adviescommissie Inkopen & Aanbesteden
• Wijziging delegatiebesluit i.v.m. vaststelling projectplannen
• Verkoopstrategie Rijnlandse eigendommen
• Vaststellen Calamiteitenplan
• Stand van zaken uitvoering maatregelen in het kader van de Europese Kaderrichtlijn Water
• Startnotitie herijking Waterbeheerplan 4
• Operatie Storm
• Waterschapspeil 2010

Ter voorbereiding van deze bijeenkomst komen onderstaande commissies uit de Verenigde Vergadering 
op de aangegeven tijdstippen bijeen in het kantoorgebouw, Archimedesweg 1 in Leiden:

Commissie Voldoende Water  dinsdag 30 nov. 2010 om 09.30 uur 
Commissie Bestuur, Organisatie en Dienstverlening woensdag 1 dec. 2010 om 09.00 uur
Commissie Veiligheid en Gezond Water  woensdag 1 dec. 2010 om 14.00 uur

De vergaderingen van de commissies zijn openbaar.

De stukken liggen vanaf 24 november 2010 tot aanvang van de vergadering ter inzage op werkdagen 
tijdens kantooruren in het kantoorgebouw aan de Archimedesweg 1 in Leiden.

Alle stukken zijn ook op www.rijnland.net in te zien.

Belanghebbenden kunnen gebruikmaken van het spreekrecht. Zij kunnen dit kenbaar maken  
tot een half uur vóór aanvang van de vergadering aan de heer H.M. de Groot, tel. (071) 306 3584  
(of per e-mail: Bestuursondersteuning@rijnland.net).

Het hoogheemraadschap van Rijnland maakt gebruik van servicenormen.

Kijk voor meer informatie over andere publicaties en algemene informatie op www.rijnland.net. 

Leiden, 24 november 2010

 
 

Zaterdag 27 november 
start de uitverkoop

  

1 art. = 30 %
2 art. = 40 %
3 art. = 50 %

Adres Openingstijden:
Kerkstraat 6a zo-ma     12.00 uur-18.00 uur
0235731722 di t/m za  10.00 uur-18.00 uur

ZANDVOORT

Aanvang: 19.00 uur
Kosten:  15 euro per persoon

inclusief hapje, drankje en kadootje
inschrijven tot 1 december!
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Weer

Temperatuur

Max 4-5 3 2 1

Min -1 -2 -2 -4

Zon 25% 25% 25% 35%

Neerslag 35% 50% 30% 25%  

wind no. 3 zzw. 3-4 zo. 3 o. 3-4

Mogelijk historisch 
winteroffensief

Het weekend weerbericht van zandvoort en omgeving

Vooral na het weekend, 
als een kleine depressie 
in de buurt of pal boven 
Nederland arriveert, kunnen 
de sneeuwregisters wagen-
wijd open. De kans bestaat 
dat ook onze Zandvoortse 
contreien al wat (gebroken) 
wit worden vanaf deze don-
derdag, hoewel de grootste 
sneeuwlaag waarschijnlijk 
boven Engeland zal worden 
gedeponeerd. 

Op vrijdag passeert een sto-
ring die waarschijnlijk net 
west van onze kust zuid-
waarts koerst. Er is kans dan 
op enkele buien met (natte) 
sneeuw. De wind is daarbij 
bepalend. Blijft die uit het 
zuiden waaien dan wordt 
het 2 graden, maar ruimt die 
iets bij naar zuidwest dan is 
het gewoon nog 5-6 graden.

Vooral in het komende week-
end en daarna staat Koning 
Winter dus zo goed als zeker 
op de kaart. en het frappante 
is dat de situatie eigenlijk 
wel lijkt op die van decem-
ber vorig jaar. Toen erg veel 
sneeuw en kou zoals we ons 
ongetwijfeld nog kunnen 
herinneren. 

Mocht het in het weekend en 
begin volgende week flink op-
klaren in de nacht en er ligt 
daadwerkelijk sneeuw, zou 
het zelfs bijna streng kun-
nen vriezen! Overdag komt 
het kwik niet ver meer boven 
nul uit. Waarschijnlijk blijft 
het de hele volgende week 
koud en er is dus een sterk 
toenemende kans op sneeuw 
van betekenis. Het is even de 
vraag of deze felle winterprik 
het tot Sinterklaas zou kun-
nen uithouden. 

Is dit nu het begin van 
een bijzonder koude win-
ter? Het zou best kunnen. 
Ondergetekende voorspelde 
in oktober jongstleden (als 
eerste) al een koude winter 
en de rest kwam er,  als mos-
terd na de maaltijd, eigenlijk 
onlangs pas mee. Er zijn ook 
seizoenen geweest die na een 
eerste felle koudeprik eind 
november voor de rest amper 
winterweer opleverden. 

Flinke sneeuwjacht tegen de 
maandwisseling? 
Bel de weerprimeurlijn eens 
op 0900-1234554. 

weerman Marc Putto 

we staan aan de vooravond van een mogelijk historisch 
winteroffensief en zeker als we daarbij de tijd van het jaar 
in beschouwing nemen. Het is tenslotte pas eind novem-
ber. De grote hoeveelheid zeer koude lucht, die de afgelo-
pen dagen al present was boven het noorden van Europa, 
stroomt zuidwaarts de komende dagen. Sneeuw- en vorst-
perikelen gaan ons weerbeeld geleidelijk bepalen en de 
temperaturen gaan gevoelig onderuit.

 Do. Vr. Za. Zo. 

                              Tom Looijer

wordt hij ook wel 'de kleine zelfstandige' binnen de gemeente 
genoemd. Een zeer handige klusser dus, die ook in zijn vrije tijd 
voor anderen in zijn omgeving veel zaken heeft opgeknapt.

Alvorens hem over zijn grote passie, de KNRM, aan het woord 
te laten, dient eerst zijn vrouw Anke geïntroduceerd te worden. 
Anke, afkomstig uit Zwijndrecht, had tijdens een vakantie op 
Mallorca een stel uit Zandvoort leren kennen, dat haar uit-
nodigde eens naar ons dorp te komen. Op 11 november 1972 
bezocht zij discotheek Estoril, waar ook Tom aanwezig was. "Het 
was liefde op het eerste gezicht! In 1973 hebben wij ons verloofd 
en op 5 juni 1975 zijn wij in het huwelijk getreden. Helaas heb-

ben wij geen kinderen gekregen, maar grijpen alle gele-
genheden, zoals verjaardagen en zoveel huwe-

lijksjubileums, aan om gezellig uit eten te 
gaan en iets te drinken bij bijvoorbeeld 

café Bluys of De Lamstrael”, zegt ze. 
Daarnaast is het paar al vanaf 1977 

een aantal keren per jaar in Spanje 
te vinden, waar Anke dan lekker 
van het strand geniet en Tom, al 
dan niet in het gezelschap van 
vriend Peter, zich zeer regelma-
tig vermaakt op de golfbaan om 
daar heerlijk een balletje te slaan.

Alweer dertig jaar geleden is Tom 
'bij de boot', de KNRM dus, terecht 

gekomen. Eerst op de dr. ir. S.L. Louwes, 
maar daarna op de Annie Poulisse. "Elke 

maandagavond komen de circa 20 vrijwil-
ligers van 20.00 uur tot 22.00 uur bij elkaar in de 

'schuur', zoals het botenhuis wordt genoemd, om onderhoud 
en reparaties te verrichten. Ook worden regelmatig oefeningen 
gehouden. “Zo duurt het in totaal slechts 12 tot 13 minuten om 
de boot uit de schuur naar zee te brengen”, zegt Tom trots in zijn 
hoedanigheid van 'seatrackdriver'. De verschillende activiteiten 
op de reddingboot zijn wel aan leeftijd gebonden. Tot circa 50 
jaar mag gevaren worden en tot je 57e is er één keer in de zes 
weken wachtdienst. In 2008 kreeg hij, na ruim 28 jaar als vrijwil-
liger voor de KNRM, een lintje opgespeld door de burgemeester, 
waarvan een fraaie foto getuigt.

Jammer genoeg is deze rubriek aan een bepaalde hoeveelheid 
woorden gebonden, want zowel Anke als Tom Looijer hadden 
vele leuke anekdotes over hun leven in Zandvoort te vertellen. 
Het was een gezellige middag, waarvoor mijn hartelijke dank.

Dorpsgenoten

"Mijn moeder kwam uit Engeland en mijn vader, die schipper 
was, uit Delfzijl. Na hun huwelijk bleef mijn vader varen, maar 
trok het paar in bij ome Piet Visser, die opzichter was bij de 
plantsoenendienst van de gemeente, in de Hobbemastraat", 
verklaart Tom zijn verbondenheid met ons dorp. Hij heeft dan 
weliswaar geen familiebijnaam, maar heeft zich in de 
loop der jaren wel de bijnaam als 'nachtburge-
meester van Zandvoort' eigen gemaakt!

Na de lagere school ging hij al vroeg 
aan het werk bij de Corodex, waar 
zijn vader inmiddels al geruime 
tijd in dienst was nadat hij de zee 
vaarwel had gezegd. Via de be-
kende Phoenix fabriek in Halfweg 
('Al een kist, krat of vat van de 
Phoenix gehad?') werd hij op 8 
augustus 1966, dankzij eerderge-
noemde ome Piet, bij de gemeente 
Zandvoort aangenomen en daar 
blijft hij nog tot 1 maart 2011! Hij gaat 
dan gebruik maken van de VUT-regeling 
en na 44 1/2 jaar is hem dat van harte ge-
gund (hoewel veel van zijn collega's daar heel 
anders over denken en hem graag nog wat langer in 
hun omgeving zouden willen zien).

"Mijn eerste klus voor de gemeente verrichtte ik op het kerkhof, 
waar ik als stratenmaker aan de slag ging. Dat beroep heb ik 
jarenlang uitgeoefend, waarna ik op de vuilniswagen terecht 
kwam. Op een gegeven moment ben ik 'in het verkeer' terecht 
gekomen en hield ik mij bezig met het plaatsen van onder meer 
afzettingen, verkeersborden en –palen. De keren dat ik de bor-
den met de juiste rijrichting in de Haltestraat heb moeten om-
zetten, zijn niet meer op één hand te tellen", weet hij nog. Uit 
het gegeven dat hij destijds in het weekend de afvalbakken op 
het strand ging legen, maar ook 24 uur per dag en zeven dagen 
per week onmiddellijk oproepbaar moet zijn bij wateroverlast 
en het zoutstrooien bij gladde wegen in de winter, blijkt wel 
zijn grote flexibiliteit en inzetbaarheid. Aan de andere kant 

door Erna Meijer

Ondanks dat hij op de foto enigszins stuurs kijkt, is onze 
dorpsgenoot van deze week in werkelijkheid iemand die 
oprecht van gezelligheid houdt. Hoewel Tom Looijer hier 
in Zandvoort geboren (1948) en getogen is, kwamen zijn 
ouders duidelijk uit een heel andere richting.

Tom Looijer

 Café Koper 67e van Nederland
Café Koper aan het Kerkplein is maandagavond als 67e in de top 100 van cafés van Neder-
land uit de bus gekomen. In Utrecht werd dat tijdens de jaarlijkse verkiezingen voor het 
beste café van horecablad Misset bekendgemaakt. 

Uitbaters Fred Paap en 
Maaike Koper waren zeer 
blij verrast met deze plaats 

omdat het de eerste keer 
is dat ze meededen. Van de 
beste cafés in Noord-Holland 

werden zij uiteindelijk 14e. 
Beste café van Nederland 
werd café Hessel in Hoorn 

op Terschelling, dat vorig 
jaar nog op de derde plaats 
stond. 

Namens de Zandvoortse  
Cou rant van harte gefelici-
teerd met dit mooie resultaat.
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ZANDKORRELS

ZANDKORRELS INVULBON
Met ZandvoortPas korting op een zandkorrel

Particuliere zandkorrel €7,50
Met ZandvoortPas €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 zandkorrel €12,50 (excl.BTW)
Met ZandvoortPas €10,-
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, Kleine Krocht 2
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 verkeerde of onjuiste inhoud 
van Zandkorrels. Zet- en typefouten voorbehouden. 

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 

www.arnoldnijkamp.nl 
.........................................................

Autobedrijf Trade Ard. 
Lid BOVAG en NAP. 

Max Planckstraat 44, 
tel. 5730519 / 06-53498304 

www.trade-ard.nl
.........................................................
Uw auto kopen of verkopen 

door een professional !!! 
Kijk voor meer informatie 

en ons aanbod op 
www.autoverkoper.nu 
of bel Patrick van Kessel 

06-55383624
.........................................................

L. Paap medische hulp-
middelen. Bestel nu uw  

GROOTLETTER AGENDA 2011. 
Dag-, jaar- en scheurkalen-

ders in verschillende forma-
ten. Telefoon: 06-51815360.

Inloopspreekuur: 
maandag 9.00- 12.30 

Flemingsstraat 5 (Pluspunt)
.........................................................

Feestcafé Gezellig
Zaterdag 27 november 

HAN HOLLAND
Aanvang 21.00 uur 

GRATIS ENTREE

Kabel-internet/adsl 
 installa  teur helpt bij alle 

PC-PRO BLEMEN. Advies en 
aanleg (draadloos) netwerk. 

Ook avonden/weekend.
 Rep-it, to taal service

 voor computergebruikers. 
023-5719666 of 06-44696001. 

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

Pedicure Beata Visser 
Ge specialiseerd in de 

diabetische en reumatische 
voet- en nagelcorrectie 

en schimmel diagnostiek. 
Tel. 06-52461796 / 023-5715921. 
Bilderdijkstraat 22, Zandvoort. 
Diabetische en reumatische 

voet worden vergoed 
door zorgverzekeringen.

.........................................................
Nagelstyliste worden?? 
De opleiding tot nagel-

styliste begint met de gratis 
introductie avond bij A.B. 
Nails in Haarlem. Schrijf 
je in via www.abnails.nl 

of bel 023-5245005.
.........................................................

Leuk zomerhuis te huur. 
Keuken/woonkamer,  

badkamer en slaapzolder.  
Direct te betrekken. Bellen 

voor informatie: 06-41180809
.........................................................

Sint en/of Pieten hebben 
nog enkele plaatsen vrij op 
4 en 5 december. € 50 voor 

half uur bezoek inclusief 
strooigoed. Bel snel voor 

het te laat is: 06-17122176.

Appartement te huur 
in Zandvoort, Inclusief 

G/W/E.  685,- per maand, 
1 maand borg, 

geen huisdieren. Bel voor 
informatie / bezichtiging. 

Bob Kluft: 06-29527140
.........................................................

Huis verbouwen? Tegel-
zet- en onderhoudsbedrijf 

‘Vives’. Voor al uw werk-
zaamheden in en om het 

huis. Vraag voor een gratis 
offerte, tel. 06-31056493

 ........................................................
Inboedelverkoop. 

Opbrengst is voor KWF 
Kanker bestrijding. Zat. 27-11 

van 12 tot 16 uur. Jaren 
60-70 spul, er is vanalles.

 Beeckmanstr. 2, Zandvoort. 
Info: 06-57692426

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

diverse kamers. 
Vanaf € 500 p.m. 
Tel. 06-26830912

Kado van de Sint: 
naar Pedicure Carla. 

Pro-voet lid, 
meer dan 10 jaar ervaring. 

www.massagebijrosa, 
tel. 06-46098919. 

Geef een kadobon!
.........................................................

Wij (2 mannen met hond) 
zoeken Ned. sprekende

 huish. hulp 
voor 4 uur per week 
(do+vr). € 13 per uur. 

Tel. 06-11320454. 
Zandvoort-zuid

.........................................................
Jonge dames gevr. 
voor erotiek en sex. 

Goede bijverdienste, 
discretie verzekerd. 

06-10572642
.........................................................

Voor de feestdagen 
mooi haar? Extensions

100% echt haar
€ 2,75 per ext.

Meer info? 06-27569045

Karim en Mo
www.autobedrijfkarimo.nl

Curiestraat 10, 2041 CD Zandvoort T. 023-5733792
F. 023-5733793 E. autobedrijfkarimo@planet.nl

Onderhoud en reparatie alle merken
Occasions in - en verkoop

APK
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Ik sta in de kou voor het raam en aanschouw een gemoedelijk beeld 
van opgeplakte Sinterklaasstickers op het raam en een witte poes met 
grijze vlekken achter het raam, die zichtbaar geniet van de warmte bin-
nen. Ik word hartelijk binnengelaten door Sandra Gorwill-Lissenberg. 
Een geboren en getogen Zandvoortse, daarmee een heuse scharrekop, 
van 34 lentes jong. Maar haar roots liggen naast Nederland ook in Tsje-
chië en sinds enkele jaren in Engeland. Hoe dat zo is gelopen?

door Mandy Schoorl

Haar speciale band met haar inmiddels overleden opa, die 
Tsjechisch was, heeft daar alles mee te maken. Zij heeft 
warme herinneringen aan hem. Vanaf haar 15e vertoefde 
zij al ieder jaar enkele weken bij haar opa en oma in Tsjechië 
(die jaarlijks een half jaar in Zandvoort woonden en een 
half jaar in Tsjechië). Zij is geraakt door de puurheid van het 
land en de saamhorigheid onder mensen die erg op elkaar 
gericht zijn. Op latere leeftijd heeft zij na een werkdebacle 
en een ziekteperiode in Nederland, zelfs voor langere tijd 
bij vrienden in Tsjechië gewoond. Als zij een beetje wil bij-
tanken, is haar stek daar de oplossing.

Deze verrassend ambitieuze communicatie en marketing 
dame werkt al 7 jaar bij IBM waar zij met veel plezier haar 
creatieve vaardigheden volledig kan benutten. Zij voelt zich 
in deze baan een Chinese circusartiest die de bordjes lekker 
draaiende mag houden. Evenementen organiseren voor 
businesspartners, drukwerk maken, de website bijhouden, 
heerlijk divers vindt ze alles.

Deze week weer een nieuwe stelling:
Er is veel te doen om het nieuwe parkeerbeleid maar het ziet er nu al naar uit dat de burger flink meer moet betalen  
voor een vergunning. Daarnaast is het verkrijgen van een vergunning voor gezinnen die meer dan twee auto’s voor  

de deur hebben staan en een garage of oprijlaan hebben, met deze plannen onmogelijk.  
Vandaar deze week de volgende stelling:

Tevens heeft zij een zeer leuke, informatieve site over het 
maken van garnalennetten op touw gezet, www.garna-
lennet.webs.com. Daarnaast is er natuurlijk tijd voor een 
lachje en een drankje. En die gezelligheid vond ze ooit 
met een vriendin bij de Williams Pub in het dorp. En laat 
zij daar 6 jaar geleden nu ook de Engelse man van haar 
dromen tegen het lijf lopen, klaboem, het was direct raak. 
Liefde op het eerste gezicht, wat heeft geresulteerd in een 
bijzondere bruiloft met internationale allure, het kopen 
van een huis en het krijgen van een klein meisjes mens-
jeswonder.

Uit liefde voor haar opa heeft zij een bedrijfje opgericht 
dat knuffelberen maakt van favoriete kleding van onder 
andere overleden dierbaren, zodat een dierbare op een 
fijne manier altijd dicht bij je in de buurt kan zijn. Het 
heeft haar veel troost geboden in haar verwerkingsproces. 
Maar denk ook aan het dekentje waar je kind vroeger erg 
aan gehecht was, een oud uniform wanneer iemand met 
pensioen gaat of een sportshirt van je favoriete club. De 
site www.memorybear-nl.webs.com geeft verdere uitleg.

+ "5 december blijft voorlopig nog een traditie aangezien onze kinderen wel in de Sint geloven en niet in de Kerstman."

+ "We kiezen bewust voor 5 december en niet voor de kerst omdat het nou eenmaal bij ons kikkerlandje hoort."

- "Hoewel het een leuke traditie is, kies ik voor de kerst i.v.m. gebrek aan tijd. Surprises en gedichten zijn leuk 
   maar heel tijdrovend dus dan maar de kerst vieren."

Stuur je reactie per e-mail naar: stelling@zandvoortsecourant.nl

‘Het college van B&W heeft niet door wat er onder de burgers leeft'

Vrijdag 26 november:
Voor alle 25-plussers in Zandvoort! Ga vanavond lekker uit je dak bij 
Riche aan Zee tijdens Swingsteesjun. De lekkerste muziek van de 
beste dj's, twee verschillende areas met in de ene 70’s & 80’s classics en 
in de andere 90’s NOW! Er zijn gratis tapas hapjes en er is een heleboel 
gezelligheid. Binnen is het geheel rookvrij. Kaarten á 12,- zijn vooraf 
verkrijgbaar bij Riche aan Zee, VVV-Zandvoort en via Swingsteesjun & 
Paylogic. Op de avond zijn aan de kassa ook kaarten verkrijgbaar. Tijd: 
20:30 tot 01:30 uur.

Geniet nog t/m zondag 5 december van de tapasweken bij Café Koper! 
Hier worden de heerlijkste tapas geserveerd met een goed glas sherry, 
wijn of bier ernaast. Voor meer info kun je terecht bij café Koper of 
bel: 023-5713546.

In het zevende en laatste deel van de Harry Potter-serie, onthult J.K. 
Rowling eindelijk de laatste antwoorden waar miljoenen fans al zo lang 
op wachten. Is Perkamentus echt gestorven? Aan wiens zijde staat 
Severus Sneep? En is Harry Potter in staat de zware taak te volbrengen 
om alle overgebleven Gruzielementen van Jeweetwel op te sporen en 
te vernietigen? Harry Potter and the Deathly Hallows draait sinds 
vorige week in de bioscoop, ook in Zandvoort!

Zondag 28 november:
Kopen, kopen en nog eens kopen! Sla je slag voor de Sint en voor de 
kerst op de feestmarkt! Met meer dan 350 kramen zal deze grootse 
jaarmarkt over het gehele centrum van Zandvoort verspreidt zijn; 
attracties, straattheater, muziekshows en nog veel meer! Check voor 
meer info: www.zandvoortpromotie.nl.

J a g e n
Vroeger waren alle jagers mannen. Bewapend gin-
gen zij op pad om hun prooi te vangen. Hoe langer 
hun speer des te meer kans bij het potentiële prooi 
materiaal. Tegenwoordig is het eigenlijk niet anders; 
onze mannen zijn nog steeds trots op hun wapen en 
des te groter, des te beter, daar hun prooi zich hier 
kwetsbaar voor opstelt. 

Toch zijn er enige veranderingen in het hedendaagse 
jaag circuit. Ook de vrouw heeft  zich namelijk als 
jager ingezet op deze bespeelbare markt. Zo ook ik. 
Ik ben een jager en ga op zoek naar mijn prooi. Ik 
span mijn boog en raak de gevoelige snaar, mijn prooi 
is daar, gevangen in mijn net. Zoals vroeger menig 
vrouw haar man aanmoedigde voor de beoogde 
prooi te gaan en deze mee naar huis te nemen, wil-
den de mannen uiteindelijk bewijzen dat zij een nog 
veel betere winst zouden kunnen bemachtigen en 
richtten hun speren op groter, mooier en beter. Ook 
dat herken ik. Ik zie mijn prooi, in mijn netje, steeds 
dichterbij komen. Familie en vrienden moedigen het 
aan de winst mee naar huis te nemen en ervan te 
genieten. Maar ik kan het niet, het is te dichtbij, dit 
kan niet het doel zijn van mijn jaag avontuur. Ik wil 
bewijzen dat er beter is, groter en mooier. Dus blijf 
ik jagen en hopen. Misschien, wanneer mijn laatste 
pijl geschoten is, kan ik genieten van mijn prooi. Tot 
dan blijf ik voorlopig nog een jager.

Column

Good old memories

De stelling van vorige week luidde:  

‘5 december is voor mij heilig en daar kan geen kerst tegenop!’  
61% bleek het daarmee eens te zijn en 39% absoluut niet!

Een greep uit de reacties:

Get Out!

Sandra Gorwill-Lissenberg
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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 vlak-
je naast de rij of boven de kolom. 
Indien u in een donker vlakje bij-
voorbeeld 4\8 ziet staan, bete-
kent dat u vertikaal op 4 moet 
uitkomen en horizontaal op 8. 
Let op: er zijn soms meerdere 
oplossingen mogelijk.

   13 17       10 9

 10         15 21\12    

 9     26 8\16        

   23           27 

   14       6\12      

   4     7\11      

   13 9\27           3

 13           8    

 17           8 

De oplossing staat elders op deze pagina

De bedoeling van de breinbreker 
is de rekenkundige som op zo een 
manier op te lossen dat hij klopt. 
Gelijke letters zijn gelijke cijfers.
 

Brein
breke

rBreinbreker
Breinbreker Brein

breke
r

  D   JD      FD  
    x   =    
  x   +     +  
  JA   JC     A  
    -   =    
             
  HA   AD     FG  
    +   =    

De oplossing staat elders op deze pagina

6 verse saucijzen,
100 gr. gerookt  

vetspek in blokjes,
4 struiken witlof,

750 gr. kruimige aardappelen,  
geschild,

1 gesnipperde ui,
4 eetlepels mayonaise,

Bereiding:
Kook de aardappelen gaar en laat ze uitwasemen. Snijd ondertussen de struiken wit-
lof in dunne ringen, haal wel eerst de harde kern eruit. Bak het vetspek langzaam uit, 
opdat het niet verbrand. Haal de kaantjes eruit en houd die apart. Bak de saucijzen in 
het vet gaar. Snijd ze in plakjes. Laat de gesnipperde uit in het vet rustig bakken. Stamp 
de aardappelen grof en voeg de mayonaise, het uitgebakken vet met de gesnipperde 
ui, de kaantjes, de rauwe witlof en de in plakjes gesneden saucijzen erdoor. Op smaak 
brengen met peper uit de molen en zout. Serveer op een diep bord. Maak een ‘kuiltje’ 
voor een sauslepel vleesjus.

Deze stamppot is echt een topper. In mijn tijd als chef-kok heb ik die regelmatig op verzoek van 
de medewerkers moeten maken en dat zijn beslist niet de makkelijkste eters. Het is niet echt 
een ‘magere’ stamppot maar wel verschrikkelijk lekker, vooral als het wat kouder gaat worden.

Benodigdheden:

Kook eens anders
Recept Recept

ko
ok

ru
br

ie
k

witlofstamppot
Hoofdgerecht voor 4 personen

vleesjus (niet die 
uit een pakje!),

peper uit de molen,
zout naar smaak.

   13 17         10 9

 10 6 4     15 21\12 7 5

 9 7 2 26 8\16 7 2 3 4

   23 3 4 7 8 1 27  

   14 7 6 1 6\12 7 5  

   4 1 3 7\11 4 6 1  

   13 9\27 8 4 2 5 8 3

 13 4 1 5 3   8 6 2

 17 9 8       8 7 1

 6 x 16 = 96
         
 x   +   +
 12 - 10 = 2
         
 =   =   =
  72 + 26 = 98

Oplossing Kakuro Oplossing Breinbreker

Dier van de Week

Deze week een bijzonder vrolijk duo: Gucci en Gangsta. Ze zijn lief, schattig, 
aanhankelijk en speels. Gucci is de Chihuahua, hij is vier jaar jong en houdt van knuf-
felen. Gangsta is een mixje van alles wat, zij is drie jaar jong en houdt van zwemmen. 
Dit stel is erg aan elkaar gehecht en zijn dan ook op zoek naar een huis waar ze samen 
kunnen wonen. Ze kunnen het met iedereen vinden: kinderen, honden en zelfs katten 
zijn geen probleem. Even een tijdje alleen zijn is ook prima, als ze daarna maar lekker 
naar buiten mogen. Aan de lijn wandelen gaat met dit stel goed, al moeten de basis-
commando’s nog wel extra worden geoefend. Ze zijn erg slim dus dat zullen ze zeker 
snel leren. Ze moeten allebei regelmatig worden geborsteld.
Bent u gevallen voor dit duo en wilt u ze een fijn huis geven? Kom dan eens langs 
om kennis te maken met dit setje. Dierentehuis Kennemerland, Keesomstraat 5, is 
geopend op maandag tot en met zaterdag van 11.00 tot 16.00 uur. Tel. 5713888. www.
asielzandvoort.dierenbescherming.nl.

Deze advertentie geldt voor woensdag 1 December op de markt in Zandvoort!!

Roomboter Saucijzen staaf 
'Met fijn gekruid gehakt’  stuk  3.50
 2 stuks voor 6,-

Gemarineerde Spare-ribs 
‘kant en klaar’ pond 3.95

Rookworsten grof/fijn
‘Uit eigen worstmakerij’ 4 stuks  6.95 

wekelijks veel interessante aanbiedingen met uw ZandvoortPas
Vraag nu uw Zandvoortpas 2011 aan! Kijk snel op pagina 12 en 13
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ZandvoortPlus
door Edwin Gitsels

“Alles wordt steeds schaamtelozer”

Santje Kramer en Jacqueline Hoefnagels (met laptop) ontmoetten 
elkaar in 1982 tijdens hun studie Nederlands

Elf jongens, één cruciale gebeurtenis, onvoorwaardelijke 
vriendschap. Dat is de kortst mogelijke samenvatting van ‘Het 
Elfde Gebod’, de tweede roman van Jacqueline Hoefnagels en 
Santje Kramer. wederom weten de twee vrouwen genadeloos 
en vol humor de absurditeiten van welgestelde Nederlanders 
te portretteren. Een gesprek met het dynamische duo…

Onderstaand fragment is de brief waarin Floris, de gang-
maker van de vriendengroep, zijn vrienden en hun gezin-
nen uitnodigt voor een gezamenlijk weekendje.

De verbazing van schrijversduo  
Jacqueline Hoefnagels en Santje Kramer 

Aangezien vergelijkingen 
vaak verhelderend werken: 
je zou de twee boeken ‘Ons 
Soort Mensen’ en ‘Het Elfde 
Gebod’ kunnen omschrijven 
als de grachtengordelvari-
ant van Gooische Vrouwen. 
Maar waar de met een 
Televizierring bekroonde tv-
serie soms behoorlijk over de 
top is, slagen Hoefnagels en 
Kramer erin het bizarre van 
de levensstijl en denkbeel-
den van het gegoede deel van 
onze bevolking voor zichzelf 
te laten spreken door de ty-
pende vingers precies op de 
zere plekjes te leggen. Tweede 
verschil is dat hun focus niet 
op vrouwen ligt, maar eerder 
op mannen. 

‘Het Elfde Gebod’ vertelt het 
verhaal van elf leden van een 
studentencorps die tijdens 
een ontgroeningsritueel per 
ongeluk een man doodrijden 
en er dan vandoor gaan. Dat 
geheim blijft hen tot in lengte 
van jaren, terwijl ze ieder op 
eigen wijze carrière maken, 
aan elkaar binden. Als één van 
hen, de natuurlijke leider van 

Bloemendaal, 13 mei 1998

Lieve jongens,

Met pijn in het hart hebben wij vorige maand ons aller ge-
liefde Amsterdam verlaten, maar zoals een aantal van jullie al 
heeft gezien, hebben we daarvoor dubbele vierkante meters 
teruggekregen aan de voet van het Kopje van Bloemendaal, 
opdat onze kinderen kunnen opgroeien met gezonde zee-
lucht. Do dreigt een geruite broek voor me te kopen plus een 
bladblazer. Er is ruimte zat om met een voltallig Magistra ’79 
(naam van het studentencorps, EG), kind, kraai en huisraad ons 
nieuwe onderkomen in te wijden zoals wij dat van oudsher 
gewend zijn. De au pair mag uitsluitend mee vermits je er een 
verhouding mee hebt die het zakelijke ruimschoots overstijgt. 
Afzeggen is niet toegestaan. We zitten allemaal in de kleine 
kinderen, met de verbouwing, de promotie, het timmeren aan 
de weg, het onderhoud van de oldtimer, het coachen van de 
F8, het aandelenpakket (geen midcap!), Frits is naar verluidt 
zelfs doende met het halen van dat vermaledijde GVB, gvd. 
Dus druk hebben we het allemaal. Het enige geaccepteerde 
excuus om niet te komen is barensnood, maar bij mijn weten 
heeft niemand van ons een vrouw op alledag lopen.
Wij zien elkaar te weinig, heren, en ik mis jullie.
Voorwaar, wij ontvangen 6 juni vanaf elf uur des ochtends, en 
houden de rest van het weekend de vleeschpotten van Egypte 
rokende in de tuin. Wij stemmen de weergoden gunstig met 
dagelijkse offerandes. Kinderen, honden enzovoort kunnen 
overdag naar believen te bed worden gelegd. Tenten mee, ons 
gazon is campingproof. Overnachten 
is niet alleen wenselijk maar ook wijs. 
Opdat we de drank onbeschroomd 
door de keel kunnen gieten en de vol-
gende dag met een ouderwetse hou-
ten kop gezamenlijk ons testosteron 
kunnen opladen met minimaal vier 
gebakken eieren de man. De vrou-
wen brengen we ontbijt op bed.
We rekenen op jullie.

Floris en Do

KORTINGSBON 
Met deze bon ontvangt u €2,50 korting op de aanschaf van 
het boek ‘Het Elfde Gebod’ van J. Hoefnagels & S. Kramer

Van € 18,95 voor  € 16,45 
ISBN 9789022553596 
Actienummer 901-82921 

Geldig t/m 17/01/2011
In te leveren bij elke boekhandel in Nederland.

het elftal, overlijdt, worden tal 
van oude wonden weer open-
gereten.

welk element van Het Elfde 
Gebod was er het eerst?
SK: Tien jongens en een ge-
heim. JH: Met name de groeps-
dynamica. En ook: hoe gaan 
hun vrouwen ermee om? Ze 
snappen het niet, die onvoor-
waardelijke vriendschap. Ze 
willen altijd alles snappen, 
maar er valt niet zoveel te 
snappen. Mannen zijn gewoon 
vrienden, klaar, daar denken ze 
verder niet over na. 

Zoeken jullie een plot dat  
als kapstok kan fungeren  
om al jullie observaties  
aan op te hangen? Dat  
een platform biedt voor 
bijzondere karakters, maffe 
situaties en rake dialogen?
SK: Ja, zo is het wel een beetje. 
Daarbij: we vinden een groep 
mannen interessanter dan een 
groep vrouwen.

Zijn er karakters bij die dicht 
bij bestaande  
personen liggen, of is het 

allemaal pure fictie?
JH: Nou, er is dus één echte 
lul in het boek…  SK: Ja, die 
ligt wel behoorlijk dicht bij 
een bestaand persoon. En er 
zijn meer gelijkenissen met 
bestaande mensen.

Heb je wel eens dat  
mensen uit jullie omgeving 
zichzelf erin herkennen?
SK: Ja, die heb je. Die roepen: 
dat gaat over mij, je hebt over 
mij geschreven. Maar van de 
lul hebben we nooit wat ge-
hoord. JH: Nee, want die vindt 
zichzelf natuurlijk helemaal 
geen lul. Die vindt zichzelf 
hartstikke fijn. Maar ik heb 
wel een reactie gehad op 
het schoolplein…. SK: Van die 
vrouw die dacht dat zij in ons 
boek voorkwam? JH: Ja. Een 
vrouw die überhaupt nooit in 
mijn blikveld was gekomen, 
kwam helemaal aangedaan 
bij me en zei: “Ik wist niet dat 
je zo over me dacht. Want dat 
gaat natuurlijk over mij, die be-
langrijke vrouw, dat ben ik na-
tuurlijk.” Dus ik zeg: “Nou sorry, 
maar echt helemáál niet.” “O, 
nou, als je er niet over wilt pra-
ten...” En daarna maar blijven 
mailen en bellen! Echt stalken 
gewoon. Een aandachtsjunk. 
Maar het inspireert wel. Het 
volgende boek gaat helemaal 
over haar, haha! 

Moeten jullie lachen om 
elkaars bijdragen?
Tegelijk: Jaaa! Vaak wel ja.

En kunnen jullie ook te-
gen elkaar zeggen: 
ik vind het niet zo leuk? 
SK: Dat moet je kunnen han-
delen, ja, anders kun je niet 

Fragment ‘Het Elfde Gebod’
Gezonde zeelucht

“Wij hebben veel  
verstand van mannen”

samen een boek schrijven. JH: 
Dan wordt het meteen bloed 
door de gangen.

Als jullie met z’n tweeën uit 
eten gaan, zitten 
jullie dan ook constant om 
je heen te kijken en ieder-
een te becommentariëren?
SK: O ja, absoluut. Heerlijk 
toch?

Het is allemaal nogal ..
SK: Ironisch.

Ja, eerder ironisch 
dan sarcastisch.
JH: Sarcastisch, dat willen we 
niet. We willen niet zuur zijn.

Maar er is wel veel verbazing.
SK: Ja, maar man, het is toch 
ook onvoorstelbaar!! JH: Er is 
zoveel gekkigheid in het leven! 
Als je dat niet ziet, dan mis je 
echt wat. Als je alles maar nor-
maal vindt, dan wordt het saai.

Hoe zien jullie als chroni-
queurs van de Nederlandse 
maatschappij de toekomst? 
SK: Ik ben niet heel optimis-
tisch, eerlijk gezegd. Ik vind het 
heel erg conservatief, en ik heb 
het idee dat de hoeveelheid 
kennis die er is verdwijnt met 
het doodgaan van bepaalde 
generaties mensen. JH: Alles 
wordt ook steeds schaamte-

lozer. Mensen vin-
den het volstrekt 
normaal om zich-
zelf te etaleren als 
het middelpunt 
van het bestaan, 

met al hun onhebbelijkheid-
jes en verdrietjes. En er is wei-
nig gemeenschapszin meer 
over...  SK: Het is allemaal heel 
vluchtig. Ik heb geen idee wel-
ke kant het op gaat met die 
moslimtoestanden, maar heel 
hoopvol ben ik niet. Ik vind het 
niet heel lollig.
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Gemeentelijke publicatie week 47 - 2010

Vergadering college 
De besluitenlijst van de collegevergadering van week 46 en 
de verdere in week 46 door het college genomen besluiten 
zijn in week 47 vastgesteld. De besluitenlijst is in te zien bij de 
Centrale Balie en op de website. 

Aanwijsbesluit toezichthouders PWN & Waternet
• de buitengewoon opsporingsambtenaren (hierna boa’s) 

van de PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland en de 
boa’s van Waternet, bekend bij de personeelsadministratie 
van de gemeente Zandvoort, aan te wijzen als toezicht-
houder voor het toezicht op de naleving van de: Algemene 
plaatselijke verordening, Afvalstoffenverordening,en de 
Bomenverordening;

• dat de voornoemde aanwijzingen van de boa’s van Waternet 
en PWN en Waterleidingbedrijf Noord-Holland uitsluitend 
gelden voor de binnen de gemeente Zandvoort gelegen ter-
reinen van Waternet en Waterleidingbedrijf Noord-Holland;

Aanwijsbesluit toezichthouders gemeente Zandvoort
• de medewerkers van de werkeenheid Handhaving, de piket-

medewerkers ten behoeven van de handhaving van geluids-
overlast van de gemeente Zandvoort, de milieu-inspecteurs 
van Milieudienst-IJmond en de inspecteurs/adviseurs van 
de Veiligheidsregio Kennemerland, bekend bij de perso-
neelsadministratie van de gemeente Zandvoort, aan te 
wijzen als toezichthouder voor het toezicht op de naleving 
van de: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), 
Algemene plaatselijke verordening, Afvalstoffenverorde-
ning, Bomenverordening, Marktverordening, Parkeerveror-
dening, Brandbeveiligingsverordening, Monumentenwet, 
Huisvestingswet, Wet op de Ruimtelijke Ordening, de Wet 
milieubeheer, Wet op de Kansspelen, Woningwet. 

Inloopochtend rioleringswerkzaamheden Hogeweg
Om de week is er een inloopochtend voor vragen en opmer-
kingen ivm de rioleringswerkzaamheden Hogeweg. De eerste 
ochtend is 29 november van 11 tot 12 uur  in de Krocht aan de 
Grote Krocht 41
 
Commissie Raadszaken
De Commissie Raadszaken vergadert op 30 november 2010 van-
af 20.00 uur in de raadzaal. De deuren gaan om 19.30 uur open. 
De entree vindt u aan het Raadhuisplein. Op de agenda staat:
- Opening
- Vaststellen agenda
- Besluitenlijst commissie Raadszaken van 2 november 2010 
- Vast agendapunt: Informatie college/burgemeester.
- Verordening ruimte- en inrichtingseisen peuterspeelzalen 
 2010  
- Evaluatie Gemeente Belastingen Kennemerland Zuid   
- Voorbereidingsbesluit bestemmingsplan Centrum 
- Erfgoedverordening Zandvoort 
- Parkeerverordening en parkeerbelastingverordening  
- Rondvraag
- Sluiting

Let op. De hiervoor genoemde aangevraagde vergunning ligt 
bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt deze inzien tijdens ope-
ningstijden. Deze publicatie betekent niet dat u uw zienswijze 
over deze aangevraagde plannen kenbaar kunt maken. Deze 
publicatie betekent ook niet dat u een bezwaarschrift kunt 
indienen. Mocht de vergunning worden verleend dan zal dit 
worden gepubliceerd en pas dan kunnen belanghebbenden 
bezwaar indienen.

Verzonden besluiten
Verkeersbesluiten 
Het college van Burgemeester en Wethouders heeft ten be-
hoeve van de Feestmarkt van zondag 28 november besloten 
om:

1. over te gaan tot de plaatsing van fysieke afsluitingen  
inclusief de borden conform model C01 van bijlage I van 
het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, op 
zondag 28 november van 05:30 tot in beginsel 19:00 op de 
volgende locaties:

- in de Achterweg direct ten noorden van de Haltestraat;
- in de Haltestraat direct ten zuiden van de Zeestraat;
- in de Diaconiehuisstraat direct ten westen van de 
 Nieuwstraat;
- in de Koningstraat direct ten westen van de Oosterstraat;
- in de Koningstraat direct ten oosten van de Haltestraat;
- in de Oosterstraat direct ten zuiden van de Koningstraat;
- in de Kanaalweg direct ten westen van de Oosterstraat;
- in de Kanaalweg direct ten oosten van de Haltestraat;
- in de Willemstraat direct ten westen van de Prinsesseweg;
- in de Willemstraat direct ten oosten van de Haltestraat;
- In de Schoolstraat direct ten noorden van de Louis 
 Davidsstraat;
- in de Schoolstraat direct te noosten van de Haltestraat;
- in de Prinsesseweg direct ten westen van de 
 Koninginneweg;
- in de Cornelis Slegersstraat direct te noorden van de 
 Hogeweg;
- in de Grote Krocht direct ten Noorden van de Hogeweg;
- in de Oranjestraat direct ten noorden van de Hogeweg;
- in de Swaluëstraat direct ten zuiden van de Pakveldstraat;
- in de Rozenobelstraat direct ten westen van de 
 Swaluëstraat;
- in de Gasthuisstraat direct ten zuiden van de Agnetastraat;
- in de Kruisstraat direct ten zuiden van de Agnetastraat;
- in het Wagenmakerspad direct ten westen van de 
 Sandrijastraat;

2. op woensdag 24 november de borden E01 van bijlage I van 
het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 met 
onderbord “Zondag a.s.” te plaatsen op de locatie van de 
zomermarkt;

Bezwaarschriften
De hierboven genoemde verleende vergunningen/ geno-
men besluiten liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt 
ze inzien tijdens openingstijden. Belanghebbenden kunnen  

De agenda kan na het verschijnen van deze krant nog gewijzigd 
zijn. De meest recente agenda vindt u op de website.

In deze commissie kunnen burgers het woord voeren over 
onderwerpen op de agenda. Aanmelding vooraf is niet 
nodig. 

Commissie Planning & Control
De Commissie Planning & Control vergadert op 1 december 
2010 vanaf 20.00 uur in de raadzaal. De deuren gaan om 
19.30 uur open. De entree vindt u aan het Raadhuisplein. Op 
de agenda staat:
- Opening
- Vaststellen agenda
- Vaste agendapunten:Alleen indien aan de orde of vooraf 
 verzocht
- Vervanging afzetcontainers 
- Begrotingsrapportage 2010-2   
- OZB verordening 2011 
- Krediet vergunningverlening en handhaving Louis 
 Davidscarré
- Bestuursrapportage 2010-2 Veiligheidsregio Kennemerland 
 en incidenteel tekort
- Rondvraag
- Sluiting

De agenda kan na het verschijnen van deze krant nog gewijzigd 
zijn. De meest recente agenda vindt u op de website.

In deze commissie kunnen burgers het woord voeren over 
onderwerpen op de agenda. Aanmelding vooraf is niet 
nodig. 

Ingekomen vergunningenaanvragen
ONTHEFFING artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening
Het college van Burgemeester en Wethouders is voornemens 
om met toepassing van artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke or-
dening ontheffing en bouwvergunning te verlenen voor het:
-  uitbreiden van een horecagelegenheid op het perceel  

Haltestraat 44 te Zandvoort (bouwaanvraagnummer: 2010-
112Rv).

Voormelde bouwaanvraag met het conceptbesluit ligt met 
ingang van 26 november 2010 gedurende 6  weken ter in-
zage bij de Centrale Balie van het gemeentehuis tijdens de 
openingstijden. Gedurende de termijn van de terinzagelig-
ging kan een ieder schriftelijk haar/zijn zienswijze omtrent 
de aanvraag kenbaar maken bij het college van Burge-
meester en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort. U 
dient in de rechter bovenhoek van uw brief “zienswijze” te 
vermelden.

Omgevingsvergunning
Zandvoort:
- Dr.Joh.G.Mezgerstraat 24, gedeeltelijk veranderen woning 

tot pension, ingekomen 03 november 2010, 2010-214Rv2e-
fase.
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Gezamenlijke koopavonden
van alle winkeliers die zijn 

aangesloten bij O.V.Z.

Donderdag 2 december tot 21.00 uur
Vrijdag 3 december tot 21.00 uur

Kijk op:
www.winterwonderlandzandvoort.nl

Ondernemers Vereniging Zandvoort

gedurende een termijn van zes weken na bekendmaking een 
gemotiveerd bezwaarschrift indienen. De datum van bekend-
making is de verzenddatum van de vergunning. Indien het 
geen vergunning betreft is dit de publicatiedatum. U richt uw 
bezwaarschrift met vermelding van “bezwaar” in de rechter-
bovenhoek van uw brief aan het college van Burgemeester 
en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort. Het bezwaar 
schorst in beginsel niet de werking van het besluit waartegen 
het is gericht. In geval van spoed kunt u een verzoek om een 
voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter 
van de Rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, Postbus 1621 
2003 BR Haarlem. Een dergelijk verzoek dient vergezeld te gaan 
van een afschrift van het bezwaarschrift.

Indien het een vergunning betreft voor evenementen, verto-
ningen op of aan de weg, het houden van optochten, snuf-
felmarkten, verruiming sluitingsuur, ontheffing Zondagwet, 
exploitatie of speelautomaten, dient u uw bezwaarschrift aan 
de burgemeester te richten. 

Vervolg gemeentelijke publicatie week 47

Centraal telefoonnummer 
Alle afdelingen zijn bereikbaar via (023) 574 01 00, maandag t/m 
donderdag 8.30 - 17.00 uur en vrijdag 8.30 - 16.00 uur. 

Melding of klacht? 
Bel met de Centrale Meldlijn (023) 574 02 00, óf vul op de  
website het digitale formulier in óf stuur een brief naar de 
klachtencoördinator. 

Openingstijden Centrale Balie 
Maandag t/m woensdag:  08.30  -  16.00 uur 
Donderdag:  08.30  -  20.00 uur 
Vrijdag:  08.30  -  12.30 uur 
Tijdens de donderdagavondopenstelling kunt u maar voor een 
beperkt aantal zaken terecht: paspoorten en rijbewijzen e.d. 

Openingstijden begraafplaats 
De algemene begraafplaats en dierenbegraafplaats aan de 
Tollensstraat zijn dagelijks open tussen 08.00 - 18.00 uur. 

Collegelid spreken? 
Een afspraak maken met een collegelid doet u via het 
centrale telefoonnummer. Daarbij geeft u aan waarover 
u het collegelid wilt spreken. Het kan zijn dat u eerst naar 
een vakafdeling verwezen wordt. 

Vragen over een bouwplan? 
Voor vragen over concrete of gewenste bouwplannen 
is de werkeenheid Vergunningverlening op werkdagen 
telefonisch bereikbaar tussen 08.30 en 16.00 uur. 

Op zoek naar werk of aanbieden van vacature? 
Werkgevers en werkzoekers maken gebruik van 
www.werkeninzandvoort.com. 
Voor het vinden of aanbieden van banen in Zandvoort. 

VOLGENDE BARBATTLES:

25 NOV FAME
  2 DEC LAUREL & HARDY
  9 DEC FAME
DWEIL PAUZE
20 JAN KLIKSPAAN
27 JAN LAUREL & HARDY

  3 FEB LAUREL & HARDY
10 FEB FAME
17 FEB KLIKSPAAN
24 FEB LAUREL & HARDY
  3 MAART FAME
10 MAART KLIKSPAAN

BARBATTLE
ZANDVOORT 2011

DONDERDAG 2 DECEMBER
 

NVD BEVEILIGINGS GROEP

RACING TEAM FRABOS
DRIVERS:                  PETER FONTIJN,    PETER FURTH

 
SPECTACULAIRE RACE TEAM PRESENTATIE

met achter de bar 
“DE PITSPOEZEN”
IEDEREEN IS VAN HARTE WELKOM IN 

LAUREL & HARDY
GRATIS ENTREE
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Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week 

Wist u dat wij leuke 
Sinterklaas cadeautjes
hebben, al vanaf € 2,-?

www.de-bode.nl
Pashouders 5% korting

TEGOEDBON 
VOOR 1 GRATIS 

ZANDKORREL

Bestel nu de ZandvoortPas 2011

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
- 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 vanaf 1 januari 2011 tot en  
met 31 december 2011.

Uw op naam gestelde ZandvoortPas 
wordt, tezamen met een welkomstkado, 
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.

VACHERIN DE MONT D,OR
HEERLIJK ALS KLEINE FONDUE

NU HELE KAAS: €9,95

Medina Woninginrichters 

www.medina-woninginrichting.nl

023-531 78 40 
Haltestraat 56
2042 LP Zandvoort

Aanbieding voor de maand november: 
Karpetten deze maand 10% korting op alle merken.

(Vouw)gordijnen	 Tapijt
Vitrages	 Vinyl
Luxaflex	 Laminaat
Zonwering	 Parket

 Hele maand november voor Pashouders:

Huisgemaakte Erwtensoep
Normaal liter € 4,50 nu 2 liter € 7,50

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

Voor Pashouders:
10% korting op alle ritten
(behalve actieritten)
023-8885588

Uw nieuwe pas wordt 
uiterlijk 31/12/2010 toegezonden

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

ZANDVOORT PAS  

Dobey Zandvoort
Grote Krocht 28
2042 LX Zandvoort
023-5719345

 5%
korting*

Op vertoon van

*Korting geldt niet op aanbiedingen

Officieel SIKKENS dealer
Voor ZandvoortPashouders

is er een leuke verrassing
Pakveldstraat 19 - Hoek Lippleintje

Tel.: 023-571 25 54

Kerkstraat 14 • 2042 JE Zandvoort
Tel.nr.: 023-5712102

Geopend van 9.00 tot 22.00 uur

Voor Pashouders 
10% korting 

op onze stamppotten

Voor ZandvoortPas houders 
10 % korting op de kaart
Week 47 special: Minute Steak 
met friet en salade € 12,50
Week 48 special: Indonesisch 
piepkuiken met mihoen € 12,50

The Links
Duintjesveldweg 3, 2041 TZ Zandvoort
023-5736440, www.opengolfzandvoort.nl
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Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week 

Algemeen:
Autobedrijf Zandvoort - K. Onnesstraat 
Taxicentrale Fred Spronk - 023-8885588
Psychologiepraktijk Ab van der Neut - 
06-31393790

winkeliers: 
Bruna Balkenende - Grote Krocht
Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht
Kaashuis Tromp - Grote Krocht
Slagerij Horneman - Grote Krocht
Slagerij Vreeburg - Haltestraat

Verzorging en vrije tijd: 
Foto Menno Gorter - Grote Krocht
Massage bij Rosa - www.massagebijrosa.nl
Plony’s Haarwinkel - Kosterstraat
Toerkoop Reisbureau - Grote Krocht

Mode en trends: 
Belli E Ribelli Kinderkleding - Haltestraat
Bibi for Shoes - Kerkstraat
Blitzkickers - Haltestraat 61A
Image Zandvoort - Burg. Engelbertsstraat 94b 
Sea Optiek - Haltestraat
walk of Fame - Bakkerstraat 2A

wonen en onderhoud:  
De Bode woonaccessoires - Kerkstraat
Koene Cleaning Service - 06-1432444
Medina woninginrichters - Haltestraat 
Rep-it - 023-5719666 / 06-44696001
Versteege’s IJzerhandel - Pakveldstraat

Horeca: 
Harocamo - Kerkstraat
Mollie & Co Restaurant - Verlengde Haltestraat
The Links - Duintjesveldweg 
Zaras, Café Restaurant - Haltestraat

Lijst van deelnemende bedrijven 
(in alfabetische volgorde) 

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

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

Ondernemers opgelet:
Meedoen aan de ZandvoortPas 
vergroot uw vaste klantenkring

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

 Enkele voordelen voor u op een rijtje:
•  Ruim 1000 huishoudens zijn in het bezit van een zandvoortpas
•  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.zandvoortsecourant.nl/zandvoortpas
•  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…)
•  Ter ondersteuning zijn gratis toonbankstandaards en/of raamschildjes verkrijgbaar,  
 waarop u zelf uw  ZandvoortPas aanbiedingen kenbaar kunt maken
•  Vraag naar de zeer voordelige tarieven en de uitgebreide mogelijkheden 

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

Tel. 023 571 44 10Kerkstraat 1a 

for shoes

ZandvoortPas houders: extra 10 % korting op de winterjassen!!

Petrol: Jeans, vesten, overhemden  
nu met 40% korting!

Wind-waterdichte winterjassen 
met 25 tot 50% korting.

Burg. Engelbertsstraat 94b - 2042 KP Zandvoort - www.imagezandvoort.nl

Top 3!
3 x 100 gram vleeswaren

     Cervelaat +
       Gebraden gehakt +
          Rauwe ham
        € 3,25

www.slagerijvreeburg.nl
Haltestraat 54 - T. 023-5712451

Woensdag en donderdag gesloten. Keuken v.a. 18.00 uur geopend.
Haltestraat 75 • Tel. 023 571 89 49 • www.mollieenco.nl

Voor pashouders: 

Een fles huiswijn,  
rood, wit of rosé voor €13,50 (i.p.v. €15,50)
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Bregje en Wessel van der Aar

Fabienne Scipio-Blume scoort uit een strafcorner, reden om te juichen

Bregje van der Aar drievoudig 
jeugdkampioen Noord-Holland

Damesteam plaatst zich voor promotiepoule

Louis van de Mije wint driebandentoernooi
Tweede helft nekt ZSC

Vorige week vonden in Aalsmeer de badmintonkampioen-
schappen van Noord-Holland plaats. Van de familie Van 
der Aar uit Zandvoort deden alle drie de kinderen mee. 
Dochter Bergje spande de kroon met drie eerste plaatsen!

Door een zeer ruime overwinning op de reserves van 
Strawberries heeft het damesteam van ZHC zich gemak-
kelijk geplaatst voor de promotiepoule. Op de velden in 
Driehuis werd het 2-7 voor onze plaatsgenotes.

Met bij vlagen briljant spel wist een zeer geconcentreerd 
spelende Louis van de Mije afgelopen zaterdagavond zijn 
directe opponent Marco Deen in de finalepartij tijdens 
het Oomstee driebandentoernooi te overklassen. Een zeer 
spannende partij omdat Deen in de voorrondes zeer vast-
houdend, gedegen en soms met  verrassende winst zijn 
partijen steeds wist af te sluiten. 

De handbalsters van ZSC hebben zondagochtend het on-
derspit moeten delven in de thuiswedstrijd tegen Aalsmeer 
4. Na een gelijk opgaande eerste helft, werd er uiteindelijk 
met 11-14 verloren.

Bregje (9) was dit weekend 
in de categorie U11 de goud-
delver. Alle onderdelen wist 
ze winnend af te sluiten. 
Verleden jaar werd zij al de 
kampioen U9 van Nederland 
en nu gaat ze lekker verder 
in een leeftijdscategorie ho-
ger. De dubbelpartner van 
Bregje is de zeer getalenteer-
de Madouc Linder, met wie 
ze dit toernooi oefende voor 
een groot internationaal toer-
nooi in Hoensbroek, eind de-
cember, waar ze samen gaan 
spelen. Twee weken geleden 

Het was even wennen, een 
echte bondsscheidsrechter 
die al het duw-, trek- en af-
houdwerk steevast affloot, 
maar dat deerde ZHC niet. 
“Op papier is Strawberries 
een zware tegenstander 
maar wij waren vooral in 
de beginfase beduidend 
sterker”, zei coach Cees van 
Deursen na afloop. Ondanks 
dat Zandvoort slordig met de 

door Dick ter Heijden

Vroeg in de middag verzamel-
den zich circa 18 driebanden-
spelers voor deelname aan het 
door Café Oomstee georgani-
seerde toernooi inclusief een 
heerlijke satémaaltijd aan het 
begin van de avond. Na loting 
werd direct begonnen met de 
voorronden om een plaats te 

Trainer/coach Sven Heller 
kon zondag niet over zijn 
voltallige selectie beschikken. 
Keepster Angela Schilpzand 
en Martina Balk konden niet 
aanwezig zijn. “Dat was niet 
de reden. Het was een fysiek 
harde wedstrijd waar we 
niet tegen bestand waren”, 
meldde Heller na afloop. 
Zandvoort ging voortva-
rend van start want na circa 
vijf minuten stonden onze 
plaatsgenoten al met 2-0 
voor. Dat duurde niet lang 
want nog geen drie minu-

hebben ze samen nog een 
toernooi U13 winnend weten 
af te sluiten. Het koppel werd 
kampioen van Noord-Holland. 
De mix won Bregje ook, samen 
met tweelingbroer Wessel. 
Zij vormen ook een erg sterke 
combinatie. In de competitie 
spelen ze samen U15 jaar en 
afgelopen seizoen verloren zij 
slechts een wedstrijd in alle 
toernooien waaraan zij deel 
namen. In de jongens dubbel 
is Wessel knap 2e geworden. 
De beslissing viel pas in de 
spannende 3e set. 

kansen omging, stond het na 
20 minuten toch 0-2 door 
doelpunten van Isa Knotter 
en Ilja Noltee. De fase tot de 
rust was duidelijk voor de 
thuisclub. De Zandvoortse 
verdediging kwam zwaar on-
der druk te staan en keepster 
Tessa Keur moest flink aan 
de bak, maar wist haar doel 
tot het verlossende fluitsig-
naal schoon te houden.

veroveren in de halve en hele 
finales van de A- en B-poule. 
Daarin werd veel strijd gele-
verd want alleen winst gaf 
uitzicht op een eervolle plaats 
in de latere finaleronden.  Ook 
uw verslaggever had zich aan-
gemeld maar moest helaas in 
een directe confrontatie tegen 
de latere winnaar Nick Boon 
nipt het onderspit delven. 

ten later was de stand weer 
in evenwicht en konden de 
Aalsmeerse dames zelfs bij 
3-4 hun eerste voorsprong 
aantekenen. Zandvoort pro-
beerde met alle macht de 
aansluiter te maken maar 
domme pech, veel schoten 
op paal en lat en tevens een 
uitstekende doelvrouw bij 
de gasten, zorgden ervoor 
dat er bij 6-6 opnieuw de 
aansluiting pas kon worden 
genoteerd. Via 8-8 in de 25e 
minuut werd de ruststand 
alleszins aanvaardbaar, 8-9.

badminton hockey

biljarten
handbal

De 12-jarige Imke heeft 
vorige maand een zeer 
sterk toernooi gespeeld 
in Denemarken met het 
Nederlands jeugdteam U15. 
De benjamin van de nati-
onale selectie werd steeds 
ingezet als 1e dubbel van 
Nederland en soms ook 1e 
mix. Hier heeft ze ook laten 
zien dat er nog steeds heel 
veel progressie in zit mede 
door dagelijks te trainen. Ook 
in de seniorencompetitie is 
ze tot nu toe tot 100% winst 
gekomen in zowel de singel 
als de dubbel. Imke moest 
vorige week zondag de halve 
finales U15 spelen maar had 
last van een lichte blessure. 
Uit voorzorg is in overleg met 
de bondscoach en medische 
begeleiding gekozen om haar 
terug te trekken uit het toer-
nooi. Dit is niet een belang-
rijk piekmoment voor haar. 
Aan het grote internationale 
toernooi in Hoensbroek doet 
de top van Europa mee. Imke 
gaat dan dit jaar voor het 
eerst in haar carrière in haar 
eigen leeftijdscategorie spe-
len. De ogen zullen dan alle-
maal op haar gericht zijn. 

Kort na rust ontsnapte Roos 
Rückert aan de dekking, kon 
de bal vrij in de cirkel aanne-
men en liet deze opgelegde 
kans niet onbenut, 0-3. Een 
paar minuten na het vierde 
doelpunt, van Fabienne 
Scipio-Blume uit een straf-
corner, een zeer merkwaar-
dige goal. Een bal werd van 
ver buiten de cirkel hard 
op doel geslagen. De ver-
dediging van Strawberries, 
inclusief de keepster, lieten 
de bal uiteraard rustig gaan, 
maar via de paal kwam de 
bal bij Irma Keur terecht die 
voor vrijwel open doel er 
gelijk maar 0-5 van maakte. 
Van Deursen merkte later 
op: “Dit soort cadeautjes 
krijg je alleen als je toch 
al dik voor staat, nooit als 
je 1-0 achter staat.” Na de 
0-6 van Isa Knotter werd de 
concentratie wat minder. 
Strawberries scoorde nog 2 
keer en Ilja Noltee zette de 
eindstand op 2-7. Komende 
zondag, 28 november, is de 
laatste wedstrijd van de 
herfstcompetitie, thuis om 
16.00 uur tegen Overbos.

Datzelfde gold eigenlijk ook 
voor de deelnemende uitba-
ter Ton Ariesen die zich door 
Deen vakkundig liet wegspe-
len in de laatste beslissende 
puntenreeks. Rond tien uur 
werd uiteindelijk gestart 
voor de beslissende finale-
partijen tussen Boon en De 
Jong (B-poule) en V.d. Mije en 
Deen. Leuke partijen waarin de 
finalisten duidelijk lieten zien 
echte liefhebbers van het in-
gewikkelde driebandenspel te 
zijn met vaak of soms briljant 
gescoorde punten. 

Na afloop werden de win-
naars dan ook terecht uitge-
breid gehuldigd.

De tweede helft leverde de 
eerste tien minuten van beide 
kanten geen doelpunten op. 
Hierna echter was het bijna 
enkel Aalsmeer dat de trom 
roerde. Opnieuw veel pech 
aan Zandvoortse kant en een 
tegenstander die uitgekookt 
het spelletje speelde. Via 10-12 
werd het uiteindelijk 11-14, een 
terechte nederlaag gezien de 
vele gemiste schoten van de 
Zandvoortse dames. Het team 
bezet nu de derde plaats in de 
ranglijst.ZSC speelt pas op 19 
december de eerstkomende 
wedstrijd. Dan komt om 
12.20 uur Wijk aan Zee naar 
de Korver Sporthal.
Scores ZSC: Lucia v.d. Drift en 
Romena Daniëls: 4 en Laura 
Koning 3 doelpunten.
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Van Aacken Glaszettersbedrijf
Versslagerij Gerard van Twillert
Vlug Fashion Men's Wear
V.o.f. Cocarde
VVV / Feestmarkt
VVV / cadeaubon
YAYA-Zandvoort

Sinterklaasactie:
Bloemsierkunst 
 Jef & Henk Bluijs
Boudoir by Sara
Boudoir Personal Styling
Café Koper
Chocoladehuis Willemsen
Corry's Kaashoek
De Salon
Dobey Zandvoort
Dynamics Hair & Nails
Filoxenia Greek Cuisine
Grand Café Restaurant XL
Groenestein & Schouten 
 Fin. diensten
Kroon Mode
Lavogue
Mobiele Poets Centrale
Restaurant ZUYDT
Shanna's Shoe 
 Repair & Leatherwear

Administratiekantoor K. Willemse
Algemene uitvaartbegeleiding 
 Zandvoort
Auto Strijder 
Autobedrijf KariMo
Bar Battle / Laurel & Hardy
Behind the Beach bike rentals
Breeze by Walter
Café Oomstee
Cense en van Lingen
Circus Zandvoort
Club Nautique
Corry's Kaashoek
Dierenarts Dekker
Dorsman Assurantiën
Genootschap Oud Zandvoort
Greeven, Makelaardij o.g.
Haltestraat winkeliers
Hoogheemraadschap van Rijnland
La Bonbonnière
Music Store
Ondernemers Vereniging Zandvoort
Phoenix bco
Quinty Fashion
Riche aan Zee
Sea Optiek
Seven For Life
Styling by SSS
Uitvaartcentrum Haarlem

adverteerders

Een mislukt schot van Patrick v.d. Oord
Zumba danslessen op de Gertenbach

Nederlaag voor SV Zandvoort

Te verwachten overwinning Lions heren

Sporthackers bij 
wim Gertenbach College

SV Zandvoort heeft zaterdag niet van Aalsmeer kunnen 
winnen. De serie van vier gewonnen wedstijden op rij is 
met 2-4 doorbroken. Zandvoort wisselt nu van plaats met 
Aalsmeer en is na zaterdag terug te vinden op de 8e plaats.

De Lions heren hebben zondagmiddag in Landsmeer een 
duidelijke overwinning geboekt op Probuild Lions. De on-
deraan staande gastheren werden met 49-80 van het veld 
geveegd. Ook de dames boekten een grote overwinning op 
de nog jonge reserves van eredivisionist Probuild Lions. 

De gemeente Zandvoort, het wim Gertenbach College 
en Sportservice Heemstede-Zandvoort willen middelbare 
scholieren meer aan het sporten en bewegen krijgen en 
houden. Dit doen zij onder andere via het project Sport-
hackers. Dit schooljaar worden daarom opnieuw vele uit-
dagende sportclinics aangeboden. 

Opnieuw pech voor Zand-
voort. Topverdediger John 
Keur liep tijdens de training 
een hamstringblessure op 
en stond weer langs de kant. 
“Ik denk dat ik beter niet 
kan gaan trainen. Dit is al de 
tweede keer dit seizoen dat ik 
door de training geblesseerd 
raak”, zei hij teleurgesteld. 
Ook Michel de Haan en Giray 
Kol waren niet wedstrijdfit en 
begonnen vanaf de bank.

Direct na het eerste fluit-

Er is weer een gevarieerd aan-
bod samengesteld voor de 
leerlingen van de Ger ten bach. 
3 november werd gestart 
met zumba danslessen voor 
5 klassen. 14 december komt 
de bekende oud-NBA speler 
Henk Pieterse langs voor een 
spectaculaire basketbalclinic. 
Later dit schooljaar zullen 
er nog diverse andere acti-
viteiten door Sportservice 
Heemstede-Zandvoort wor-
den georganiseerd. 

signaal van de uitstekend 
leidende arbiter, lieten de 
Aalsmeerders zien er duide-
lijk op uit te zijn om drie pun-
ten mee naar huis te nemen. 
Zandvoort moest achteruit 
voetballen en kwam slechts 
sporadisch voor het doel van 
hun gasten. In de 19e mi-
nuut was het raak. Keeper 
Boy de Vet vloerde binnen 
het zestienmetergebied een 
tegenstander en Van Beek 
kon niets anders doen dan 
naar de penaltystip wijzen. 

Dat bewegen nodig is voor 
deze doelgroep, blijkt uit 
onderzoek dat aangeeft 
dat ongeveer 80% van de 
VMBO-leerlingen onvol-
doende beweegt. Het project 
Sporthackers heeft als doel 
de sportdeelname onder 
leerlingen van het VMBO te 
vergroten. Door deze bijzon-
dere clinics laat Sportservice 
Heemstede-Zandvoort de 
jongeren zien hoe leuk be-
wegen kan zijn.

voetbal

basketbal

sport

Oud-hoofdklassespeler Peter 
Neuvel ontfermde zich er-
over en gaf De Vet het nakij-
ken, 0-1. Hierna kwamen de 
Zandvoorters wat meer uit 
hun schulp maar tot echte 
kansen kwam het zo goed als 
niet. Toch zou nog voor rust de 
strijd weer in evenwicht zijn. 
Een benutte penalty van Max 
Aardewerk, na een opzichtige 
en onnodige handsbal, bracht 
de stand op 1-1.

Na de thee werd de druk op 
de Zandvoortse verdediging 
almaar groter. Een van de 
twee bloedsnelle vleugel-
spelers kwam als een duveltje 
uit een doosje tevoorschijn 
toen een hoge bal door een 
Zandvoortse verdediger fou-
tief werd weggekopt. Alleen 
voor De Vet miste hij niet, 
1-2. Een drietal minuten later 
werd eigenlijk het doek voor 
Zandvoort neergelaten. Billy 
Visser kon zich niet beheer-
sen en trapte zijn directe 
tegenstander duidelijk na, 
met een directe rode kaart 
als gevolg. Een kwartier voor 
tijd legde Aalsmeers andere 
vleugelspeler de volledige 
Zandvoortse verdediging 

‘Good old’ Martin van der 
Aar heeft zich bij de Zand-
voort se basketbalclub weer 
aangemeld en werd met 
open armen bij de selectie 
ontvangen. Van der Aar is 
drie jaar geleden gestopt 
met basketbal met een 
slechte enkel. Hij kon direct, 
samen met Rens Teeuwen, 
onder de borden aan de 
slag. Probuild Lions bleek 

bloot en scoorde van dicht-
bij, 1-3. Zandvoort kon in de 
derde minuut van de bles-
suretijd nog iets terug doen. 
Patrick Koper schoot zeer 
fraai via een volley raak maar 
Zandvoort geloofde er niet 
meer in en al helemaal niet 
meer nadat Neuvel een mi-
nuut later voor de 2-4 zorgde. 
Een nederlaag die Zandvoort 
eigenlijk niet uitkomt want 
over twee weken, komend 
weekend is beker- en inhaal-
weekend, wacht de koploper 
DVVA in Amsterdam op ze.

De Zandvoortse reserves wa-
ren wel heel goed op dreef. 
Het tweede van AFC moest, 
ondanks het grote verschil 
in ervaring en sterkte, toch 
met 2-0 buigen voor het zeer 
jonge team van coach Jan v.d. 
Leden. Timo de Reus en Bud 
Water zorgden voor drie zeer 
welkome punten.

Overige uitslagen 2e klasse 
A: Haarlem/Kennemerland 
– Castricum: 0-0; AFC-DVVA: 
0-1; Overbos – Monnickendam: 
0-0; ZOB – Jong Hercules: 3-0; 
Hellas Sport – TOB: 2-3 en 
Voorland – Amstelveen: 4-0.

een jong, klein team te zijn 
dat geleid wordt door een 
doorgewinterde coach, die 
discipline bracht en een di-
vers aantal aanvalspelletjes 
heeft ingestudeerd. Echter 
door de surplus aan ervaring 
van Lions werden die binnen 
de kortste keren herkend en 
de aanvallen geëlimineerd. 
Na het tweede kwart was de 
voorsprong bij rust 10 pun-

ten, 28-38. In het derde en 
vierde kwart werd de lijn van 
het tweede kwart doorgezet 
die uiteindelijk naar een 49-
80 eindstand leidde. 

Dames 
De dames van Probuild, in 
opleiding om in aanmer-
king te komen voor een plek 
in het eerste team, moes-
ten zondagmiddag met 
30-70 diep buigen voor de 
routine van onze plaatsge-
notes. Het was min of meer 
eenrichtingverkeer met 
een constante dreiging van 
vooral Martine Loos (break) 
en Sabine Dijkstra (schot). 
Onder de borden heerste 

Wendy Bluijs en was daar 
niet te stoppen. “Het was 
een echte teamprestatie 
waarbij bijna alles lukte. 
Aanval, verdediging en tran-
sitie waren zeer verzorgd. 
Wat mij betreft speelt dit 
damesteam een heel leuk 
en aantrekkelijk, op de aan-
val gebaseerd basketbalspel-
letje. Met mooie scores tot 
gevolg”, aldus een zeer te-
vreden coach Bart v.d. Storm.

Komende zaterdag speelt 
het herenteam om 18.30 uur 
in de Korver Sporthal tegen 
Akrides 3, de dames spelen 
om 20.15 uur in dezelfde hal 
tegen Alkmaar Guardians. 
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De Mannetjes

Winterweer

‘Vol verwachting klopt 
ons hart… en dan 
snel maandag de 

kerstboom neerzetten!’

Zijn er omgevingsvergunningen 
aangevraagd in mijn wijk? 

Kijk op pagina 22

Sinds de eerste bezoeker in mei 2000 het Juttersmu-ZEE-
um betrad, stond de teller eind november 2010 op 249.999 
bezoekers. Op zaterdag 27 november was het dan zover! 
Burgemeester Niek Meijer was uitgenodigd om de geluk-
kige 250.000ste bezoeker te feliciteren. 

Net als in het hele land is ook in Zandvoort al vroeg de 
winter ingetreden. Waar vorig jaar nog pas rond half de-
cember de eerste sneeuw viel, en daarna een dik pak in de 
eerste week van januari, is het nu al op 29 november wit.

Bij een feestje hoort iets lek-
kers dus Meijer had voor de 
vrijwilligers een overheerlij-
ke taart meegenomen. Het 
wachten was alleen nog op 
de kwart miljoenste bezoe-
ker. Rond drie uur kwam niets 
vermoedend een groepje 
het museum binnen wan-
delen voor een rondleiding. 
Het was Bas Koekoek en 
hij had zijn zeven vrienden 
uitgenodigd voor een leuk 
verjaardagspartijtje. Onder 
begeleiding van zijn ouders 
zouden ze een rondleiding 
krijgen in het Juttersmu-
ZEE-um en vervolgens gaan 
jutten op het strand. Het 
was even schrikken voor Bas 
toen bij binnenkomst de bur-
gemeester met ambtsketen 
op hem stond te wachten. 
“Gefeliciteerd, je bent de 
250.000ste bezoeker”, zei hij. 

Bas was totaal overrompeld 
en snapte even niet wat de 
bedoeling was van de felici-
tatie. Maar het feestvarken 
was al snel gewend aan alle 
extra aandacht. Als aanden-
k en ontving hij een oorkonde 
en een schatkistje gevuld 
met chocolade munten en 
pepernoten. Daarna ging hij 
samen met burgemeester 
Niek Meijer en museumvoor-
zitter Gerard Versteege op de 
foto om het heugelijke feit 
vast te leggen. Tevens was 
van de lokale radio ZFM-
reporter Jaap Koper aanwe-
zig die hem interviewde. Bas 
zal zijn zevende verjaardag 
niet snel vergeten. Voor de 
vrijwilligers en bestuur van 
het Juttersmu-ZEE-um was 
de kwart miljoenste bezoe-
ker een geweldige mijlpaal, 
op naar het miljoen!

250.000ste bezoeker 
in Juttersmu-ZEE-um

De winter valt 
vroeg dit jaar

De 7-jarige Bas Koekoek werd ontvangen als 250.000ste bezoeker

De jeu de boules training ging gewoon door…

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

www.seaoptiek.com
Vrijdag koopavond

Het is weer 
SUPER-SALE

bij SEA OPTIEK!
Alle 2010-monturen
en kindermonturen

voor € 15,-* per stuk!!!!
*bij gelijktijdige aankoop glazen

Chipolataschnitte
5,95Saucijzenbroodje 

                         2e gratis
48

Alweer ‘n gratis product.
Ze lijken Sinterklaas wel!
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Geldig tot 5 december 2010

www. Trade-Ard.nl
SINTERKLAAS AANBIEDINGEN

Ford Fiesta 1.3i Futura 2005
Ford Fusion 1.6i Futura 2007
Toyota Verso 2.2 D-4D 2007
Toyota Corolla 1.6 VVT-i  2003
Toyota Yaris 1.3 VVT-i 3d Aut., ABS 2001
Suzuki Swift 1.5 GT 5drs 2008
Opel Tigra Coupe 2000
Opel Astra Wagon 1.6i 1999
Fiat Marea Station 1.6i 2001

Max Planckstraat 44 - Zandvoort - 023-5730519

90.299 km
65.160 km

108.427 km
122.205 km

106.493 km
23.275 km

104.818 km
150.492 km
108.897 km

€ 5.950
€ 8.500
€ 11.500
€ 5.950
€ 4.700
€ 12.500
€ 2.500
€ 2.750
€ 2.750

Menigeen had er niet op ge-
rekend; opeens was het dik 
ruiten krabben deze week. 
De Zandvoortse jeugd had 
er vrede mee want sneeuw is 
altijd leuk. Is het niet om slee-
tje te rijden in de Zandvoortse 
duinen dan toch zeker wel om 
in ieder geval met sneeuwbal-
len te proberen om niets ver-
moedende voorbijgangers te 
raken. Onze weerman Marco 
Putto verwacht voor het 
weekend enige dooi maar hij 
heeft al laten weten dat het 
volgens hem opnieuw een 
strenge winter zal worden. 
Putto heeft de laatste drie 

winters meer dan perfect 
voorspeld, afwachten of hij 
ook nu weer gelijk krijgt.

De Zandvoortse buitenspor-
ters, zoals de voetballers, 
moeten voor hun wedstrij-
den afwachten wat de bon-
den beslissen. De kans dat de 
velden worden goedgekeurd 
is echter zeer klein. De jeu de 
boulers van Zandvoort heb-
ben wel hun normale ritme 
gehouden. Afgelopen dins-
dagmiddag werd er ‘gewoon’ 
getraind op hun complex aan 
de Thomsonstraat, zei het dat 
er met ijsballen werd gegooid.

OOK

TAK
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Phoenix
Begraafplaatsen- en crematoria-ondersteuning

Phoenix bco biedt ondersteunende diensten aan 
nabestaanden op het gebied van:
 
• Aanvullend opschrift op uw monument na begrafenis of crematie
• Stijlvolle grafbeplanting en aanvullen van de grindlaag
•  Opnieuw inlakken/met bladgoud vergulden van het bestaande 

opschrift
• Renovatie van verouderde monumenten
• Grafaccessoires, zoals verlichting, vazen en ornamenten
• Verzorging van monument en beplanting
• Persoonlijk advies voor complete grafbedekking

Respectvol, persoonlijk en geheel conform uw wens.

Voor een vrijblijvende offerte of advies kunt u contact 
met ons opnemen via telefoonnummer 06-397 56 604.

dec

UITVAARTZORGCENTRUM ZANDVOORT
Tollensstraat 67, 2041 PR  Zandvoort.

Telefoon (023) 571 32 78.
www.uzn-nederland.nl

UITVAARTCENTRUM HAARLEM
Parklaan 36, 2011 KW  Haarlem.

Telefoon (023) 532 87 50.
www.uitvaartcentrumhaarlem.nl

Sinds 1992
uw uitvaartondernemer in Zandvoort.

A LA LA LA LA L T I J D   D I R E C T E   H U L PT I J D   D I R E C T E   H U L PT I J D   D I R E C T E   H U L PT I J D   D I R E C T E   H U L PT I J D   D I R E C T E   H U L P
B I J   OB I J   OB I J   OB I J   OB I J   O V E R L I J D E NV E R L I J D E NV E R L I J D E NV E R L I J D E NV E R L I J D E N

Algemene Uitvaartbegeleiding Zandvoort

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

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

023 -7515 666
Gevestigd in Zandvoort

Evert H. Schweitzer
Voor een stijlvolle en verzorgde uitvaart

Dag en nacht bereikbaar

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

Strandpaviljoen 23 

Sinterklaas 
komt naar Club Nautique!

Zaterdag 4 december van 15.00 - 17.00 uur

Verslagen geven wij u kennis van het plotselinge overlijden 
van onze moeder en oma 

Klaartje Vossen - Paap 
weduwe van Gerard Vossen 

18 september 1917                                28 november 2010 

 Ab  en Bep 
Gerard en Ilona 

Laura 
Ronald en Irene 

Dylan, Nicky 
Claudia 

Coba  en Rinus 
Linda en René 

Vincent 
Monique 

Kelly, Mitchel 

Adriaan  en Ans 
Gerard en Bianca 

Iron, Joey, Rox 

Koningstraat 89 
2042 VH  Zandvoort 

De begrafenis zal plaatsvinden op donderdag 2 december om 
11.00 uur op de Algemene Begraafplaats, eveneens gelegen aan 
de Tollensstraat 67 te Zandvoort. 

Na de plechtigheid is er gelegenheid tot condoleren in de ontvang-
kamer van de begraafplaats. 

Tevens de maand december
vele leuke aanbiedingen

Mazzelmarkt • Haltestraat 27 • Zandvoort

Bij de Mazzelmnarkt 
altijd een leuk geschenk 

naar eigen idee

Geschikt voor 
ieders portemonnee

waterstandenVandaag is rustig ingeslapen, na 18 maanden 
liefdevolle verzorging in het Huis in de Duinen,

 onze lieve en flinke moeder, schoonmoeder, 
oma en overgrootmoeder

Ina van der Storm-Nink
weduwe van G.A.J van der Storm

27 januari 1927                                  30 november 2010

Tonny van der Storm, Nieuw Zeeland   
 Babs en Carl Tollo, Keld 
 Renée    
Gerard van der Storm, Zandvoort  
 Saskia Dana  
 Debby en Arlan Alicia, Melanie
 Bart en Eiske Sam, Linde, Roos
Suke van der Storm,  Zwaag
 Peter  †   
 Marcel
 Wouter  †
 Samanthika
Ineke van der Storm,  Kortenhoef  
 Dennis en Kirsten Marli
 Eric en Wendy Duncan
Marianne en Wim Teunissen-van der Storm, Haarlem
 Chris
 Bas
Marijke van der Storm, Zandvoort
 Jochem
 Michelle

De herdenkingsbijeenkomst zal plaatsvinden 
op maandag 6 december om 14.00 uur in de aula 
van de begraafplaats aan de Tollensstraat 67, 
te Zandvoort waarna we haar zullen begeleiden 
naar haar laatste rustplaats.

Na afloop is er gelegenheid tot condoleren in 
de ontvangkamer van de begraafplaats.

Correspondentie-adres:
Marianne Teunissen - van der Storm
Meeuwenstraat 63, 2025 ZB Haarlem

Komende vrijdag
Taizé dienst 
Agatha kerk, aanvang 19.30 uur
Thema: “Vol verwachting klopt ons hart”

Komende zondag
Protestantse gem. Zandvoort
10.00 uur ds. Mr. J.W. Verwijs
www.kerkzandvoort.nl

RK Parochie St. Agatha
10.30 uur Pastor C. van Polvliet
www.aap-parochies.nl

RK Parochie Antonius & Paulus
10.30 uur Heer J. Wesselink

kerkdiensten - a.s. zondag 

Iets te (ver)kopen?
Plaats een Zandkorrel

Zie pagina 10
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kwam het allemaal goed. Een 
wortel voor Americo en een 
briefje erbij doet wonderen. 
“Lieve RaadsPieten, ik zou 
zo graag mijn auto gewoon 
voor de deur willen zetten.” 
Na de extra raadsvergadering 
Parkeren vond ik dit berichtje 
in mijn schoen. “Beste Nel, we 
hoorden je klacht en dachten: 
Ho, stop, wacht! Daar gaan 
we iets aan doen, vandaar 
dit gedichtje in je schoen. 
Bijna alle Pieten in de raads-
zaal waren met je lot begaan. 
Voortaan mag niet alleen jij 
maar iedereen met zijn auto 
overal in Zandvoort staan!”

Hartelijk dank, lieve Raads-
Pieten, fijn dat ik nooit meer 
op de fiets naar mijn auto 
moet die kilometers verder 
staat omdat er in mijn straat 
geen plaats is. Na jarenlang 
toeristen, ondernemers en 
andere passanten gastvrij 
onthaald te hebben, ben 
ik het zat. Gelukkig ben ik 
niet de enige die zo denkt. 
Mijn motivatie zakte tot nul 
toen een dame zeer moeilijk 
voor mijn deur parkeerde. 
Na mijn navigatie stapte ze 
uit en pakte haar koffer uit 
de achterklep. “Zo, hier sta 
ik goed”, was haar commen-
taar. Nieuwsgierig vroeg ik 
waar ze naar toe ging. Ze lo-
geerde voor een week in het 
NH Hoteles en daar moest 
ze voor een parkeerplek be-
talen. Ze had daar geen zin 
in: hier stond ze gratis. Ik heb 
haar maar niet verteld dat ik 
morgen op m’n fiets de auto 
moest ophalen. Ze zou het 
toch niet snappen.

Na het aannemen van het 
raadsbesluit trakteerden 
de RaadsPieten die ‘teugen’ 
waren op oliebollen. “Wie de 
schoen past trekke hem aan”, 
was hun advies. Kennelijk 
hadden deze MispoesPieten 
zelf niet door dat hun drui-
ven erg zuur zijn. Hoewel in 
2013 het plan wordt 
uitgevoerd, verheug ik 
me nu al en zing spon-
taan: “En we zingen en 
we springen en we zijn 
zo blij!”

Volgens mij…
column
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'Walking dinner' is nieuw 
fenomeen in Zandvoort

Zonnige maar koude wintermarkt

Koopavonden rond Sinterklaas

Vorige week donderdag is een nieuw en uniek fenomeen 
in Zandvoort geïntroduceerd: het ‘Walking dinner’. Ter ge-
legenheid van de landelijke première van de Nederlandse 
film ‘De Eetclub’ had Circus Zandvoort voor de belangstel-
lenden rondom deze film een diner georganiseerd.

Veel standhouders bleven weg vanwege de aangekondig-
de koudegolf, waardoor het Gasthuisplein en de Swaluë-
straat niet werden ingezet als feestmarktterrein. Jammer 
want de zon werkte zeer goed mee zondag en in de loop 
van de dag werd het nog aardig druk in het centrum.

De winkeliers van het centrum van Zandvoort hebben in de dagen vlak voor Sinterklaas-
avond een extra koopavond ingelast. In plaats van alleen op vrijdagavond open te zijn, 
wordt ook vanavond donderdag 2 december de mogelijkheid geboden om de Sint in de 
avonduren wat behulpzaam te zijn.

Een vijftal Zandvoortse 
bedrijven, te weten res-
taurant Hugoos, café Neuf, 
Chocoladehuis Willemsen, 
café Koper en uiteraard 
Circus Zandvoort, hebben 
hun medewerking hieraan 
verleend. Zeer snel na de 
publicatie over de 'Walking 
dinner' was het maximale 
aantal deelnemers al be-
reikt.

Dit evenement stond dus in 
het kader van de nieuwe film 
maar is zeker voor herhaling 
vatbaar. De gasten die op 
tijd hadden ingeschreven 
konden van een voorgerecht 
en een hoofdgerecht bij res-

Een leuk ingericht centrum 
met draaimolen en eettentjes 
rond het Raadhuisplein wa-
ren zeker in de ochtenduren 
voor de bezoekers de beken-
de trekpleister. Speciaal voor 
de allerkleinsten probeerde 
een clown onverdroten Sint-
er klaasliedjes te zingen met 
de  nieuwsgierige kinderen in 
zijn kielzog. Een toneel op het 
plein was voor hem een ide-
ale verzamelplaats. Een plaats 
waar ook later in de middag 
Sinterklaas met zijn gevolg 
zich uitgebreid liet fêteren en 
toezingen. 

Het lange lint van kramen 
op de Prinsesseweg was van-

Niet alleen zijn de winkels 
open, ook worden er Zwarte 
Pieten ingezet. Vandaag zal 
tussen 16.30 en 20.30 uur 
een speciale Sint Surprise 
Kar door het centrum rijden. 
2 Zwarte Pieten maken uit die 
kar ballonfiguren, ze schen-
ken glaasjes limonade en ze 
schminken de kinderen als 
hulp-Pietjes. Ondertussen 
klinkt er vanuit de kar gezel-
lige Sinterklaasmuziek. En 
tussen 18.00 en 21.00 uur zal 

Tapasbuffet na afloop bij café Koper

Raden welk Sinterklaasliedje de clown speelt

Sint en zijn Pieten brachten ook een bezoek aan de markt

pectievelijk Hugoos by Chris 
Kuin en café Neuf genieten. 
Daarna was het tijd om 
naar de bioscoop van Circus 
Zandvoort te gaan voor het 
eigenlijke hoofdgerecht van 
de avond: de film De Eetclub. 
In de pauze van deze nieu-
we Nederlandse thriller 
serveerde Chocoladehuis 
Willemse het dessert. Na af-
loop werden de gasten ont-
vangen in café Koper waar 
de avond werd afgesloten 
met een zeer smakelijk buf-
fet van huisgemaakte tap-
as. Kortom een geweldige 
avond en een nieuw feno-
meen in Zandvoort. Graag 
meer hiervan! 

wege de verminderde belang-
stelling van standhouders 
door de onaangename tem-
peratuur aardig ingekort, 
maar rond het busstation in 
de Louis Davidsstraat was 

het weer ouderwets druk en 
overvol. Ook in de Haltestraat 
en Kerkstraat waren duidelijk 
gaten gevallen in de bezet-
ting van de kramen maar 
die plaatsen werden al snel 
en goed ingevuld door de 
plaatselijke ondernemers. De 
in de Haltestraat opgestelde 
springinstallatie mocht zich 
praktisch de gehele dag ver-
heugen in de jeugdige pu-
blieke belangstelling. Zeker is 
dat de aanwezige standhou-
ders gewoon goede tot zeer 
goede zaken deden en dat 
was duidelijk waar te nemen 
op plaatsen waar bezoekers 
de interessante feestmarkt 
volgepakt het feestterrein 
verlieten. 

Koud, zonnig en oergezellig 
waren veelgehoorde termen 
die zeker passen bij deze win-
terse Zandvoortse feestmarkt. 

het Zwarte Pietenorkest De 
Valkenier bekende en minder 
bekende liedjes voor u spelen.

Ook op vrijdag 3 december 
zullen Zwarte Pieten het 
winkelend publiek vermaken. 
Tussen 16.00 en 21.00 uur zal 
het ‘Te gekke Pietenteam’ in 
het centrum optreden. 4 
knotsgekke Zwarte Pieten 
laten hun kunsten aan het 
publiek zien. Het team be-
staat uit: één Piet die kin-

dergezichtjes schminkt, één 
Piet die op stelten loopt, één 
Piet die mooie ballonfigu-
ren maakt en één Piet die 
heerlijke snoepjes uitdeelt. 
Van 18.00 tot 21.00 uur zal 
weer De Valkenier Pieten 
de sfeer verhogen met 
Sinterklaasliedjes. Tot slot 
zal op zaterdag 4 december 
tussen 11.00 en 16.00 uur 
het Zwarte Pieten orkest 
Alle Tonen Mooi door het 
centrum musiceren.



4

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

BY CHRIS KUIN

Singing and dining
Vrijdag 3 december

 
Live muziek tijdens diner 

met Marjet 
Dinsdag gesloten

Zeestraat 36,  2042 LC  Zandvoort
023-5736680

www.restauranthugoos.nl

Kostverlorenstraat 121, Zandvoort
Telefoon: 023 57 168 41
E-mail: notarissen@zandvoort.knb.nl
openingstijden: ma t/m do 9.00 tot 12.30 u. en 13.30 tot 17.00 u.
 vrij 9.00 tot 12.30 u. en 13.30 tot 16.00 u.

Tennis Club Zandvoort
is op zoek naar een

Pachter

Voorwaarden:
• Bekend met de horeca en in het bezit van de vereiste papieren

• U dient een redelijke maaltijd te kunnen bereiden

• Wij verwachten van U dat U het clubgebouw en de kleedruimten met 
 bijbehorende toiletten schoon houdt (hieraan worden hoge eisen gesteld!)

• U bent flexibel, stressbestendig en u beschikt over organisatietalent.

Openingstijden:
Tennis Club Zandvoort is geopend van 1 april tot en met 30 september en 
in oktober alleen in de weekenden. Het clubhuis is op werkdagen geopend 
van 8.00 tot 23.00 uur en op zon- en feestdagen van 8.00 tot 18.00 uur.

Uw sollicitatie met CV kunt u voor 1 december sturen naar: 

D.van den Brink
t.a.v.Tennis Club Zandvoort
Kostverlorenstraat 92d 
2042  PK  Zandvoort 

Of  per mail aan pc@tc-zandvoort.nl 
(Verdere inlichtingen via het mailadres)

Sint Nicolaas of Kerstcadeau?

Uitgaven van het Genootschap Oud Zandvoort
Verkrijgbaar bij Bruna Balkenende, Grote Krocht 18

Nieuw: Zandvoort  
op glasplaat
Uitgegeven vanwege 40 jaar
G.O.Z. 1970-2010  € 9,95

Straatnamenboek Zandvoort € 9,95

Voor andere cadeau’s zie: www.oudzandvoort.nl

 

 

 

 

Seniorenmenu: € 7,00 
Ma 14-09-09  Gebakken tartaar met gebakken aardappelen en spinazie 

Di 15-09-09  Kibbeling met frites, sla en sausjes 

Wo 16-09-09  Macaroni met een gebakken ei 

Do 17-09-09 Andijvie stamppot met een bal gehakt 

Vr 18-09-09  Vissticks met frites, doperwten en wortelen 

Za 19-09-09  Nasischotel met 1 stokje saté en een gebakken ei 

Zo 20-09-09  Kippotje met frites en sla 

Ma 21-09-09  Gebakken lever met aardappelpuree en rode kool 

Di 22-09-09  Scholfilet met gebakken aardappelen en wortelen 

Wo 23-09-09 Hutspot met warme worst en gebakken spek 

Do 24-09-09  Schnitzel met frites en witlof 

Vr 25-09-09 Gestoofde kabeljauw met aardappelpuree en bloemkool 

Za 26-09-09  Kippenbout met frites en sla 

Zo 27-09-09  Bal gehakt met gebakken aardappelen en bloemkool 

Bestellen voor 11.00 en bezorgd tussen 12.00 en 14.00 uur of eventueel tussen 16.00 en 
17.30 uur.  U kunt ook een plaatsje reserveren in ons restaurant om gebruik te maken 
van het seniorenmenu. Bent u in bezit van de ZandvoortPas, dan krijgt u een toetje 
gratis. 

Brasserie restaurant Harocamo 

Kerkstraat 14  |  023-5712102 

Geen zin om te kokkerellen? Gewoon Harocamo even bellen!
Wij bezorgen voor ieder wat wils, zoals broodjes, saté, 
spareribs, diverse visgerechten of een uitgebreid diner.
U kunt het zo gek niet bedenken!

Let op: Wij bezorgen gratis!
Ook de seniorenmenu’s à € 7,-- en de daghap à € 10,--

  Bel: 5712102 
  kijk voor meer info:
  www.harocamo.nl 

Brasserie restaurant Harocamo 
Kerkstraat 14, 2042 JE Zandvoort
Geopend van 9.00 tot 22.00 uur

Vrijdag 3 dec: Aanvang: 21:00 uur.
Carola Vossen
 zang
Nick van den Bos
 piano
Tom Kwakernaat
 contrabas
Menno Veenendaal
 drums
KERSTJAZZ: op vrijdag 17 dec; aanvang 21:00 uur. 
Lils Mackintosh - zang (& Mistery Guests!!!),
Clous van mechelen - saxofoon, Ronald van Driel - 
B3 Hammond, Menno Veenendaal - drums. 

Hier komt de Sint!

Woensdag t/m Zondag geopend

Ook voor fietsverhuur

(Kinder)fietsen

vanaf 20 inch. 

Bezoek onze 

showroom met 

fietsen voor 

een sintprijs!

Haltestraat 51, Zandvoort aan Zee, Tel.: 023-822 47 46
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Koning Winter komt weer op bezoek!  Een witte wereld met slee-
tjes, schaatstochten, gladde wegen, vastgevroren bladafval en 
nog meer lief en leed. De gemeente heeft alles in gereedheid 
voor de gladheidbestrijding. Veel is daarbij geregeld, maar niet 
alles. U kunt helpen door uw eigen stoep en/of die van de buren 
sneeuwvrij te maken. En trappen en hellingen van strooizout te 
voorzien. Strooizout kunt u uit openbare zoutbakken gebruiken. 
Samen komen we zo veilig de winter door. 
Kijk voor meer informatie op www.zandvoort.nl/ loket / wonen 
en bouwen/ gladheidbestrijding voor het ‘gladheidbestrijdings-
programma 2010-2011’.

ZANDVOORT SCHOON!?; 
help mee en maak uw stoep sneeuwvrij 

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)

dere inwoner de han-
dige gemeentegids van 
Zandvoort aan Zee 2010-
2011 ontvangen. Bent u 
toevallig op zoek naar 
het telefoonnummer 
van een van de buiten-
gewone commissieleden 
dan moet u alert zijn. Er 
staat namelijk een fou-
tief telefoonnummer in 
de nieuwe gids. In plaats 

van 023-5716459 bij Ruud 
Sandbergen (D66) staat 
het telefoonnummer 023-
5719532. Laat dat nou heel 
toevallig het nummer van 
Leo Miezenbeek (GBZ) zijn! 

Kerstmarkt (1)
Op zaterdag 11 december 
organiseert Pluspunt een 
gezellige kerstmarkt. Het 
kerstshoppen wordt een 
feest, want bij de circa 30 
kraampjes zijn er leuke 
kerstcadeautjes onder 
andere te verkrijgen bij 't 
Winkeltje, Fair Trade, het 
RIBW, het Lilliane Fonds en 
De Zonnebloem. BienveNu, 
het restaurant van Nieuw 
Unicum in Nieuw Noord, 
toont al zijn lekkere pro-
ducten. Voor de kinderen is 
er een poppenkastvoorstel-
ling en de kerstman kunnen 
ze ontmoeten. Verder is er 
een loterij en muziek en ter 
verhoging van de kerstvoor-
pret is er glühwein en war-
me chocolademelk te koop. 
Dus, kom gezellig langs op 
zaterdag 11 december, van 
10.30 tot 14.30 uur.

Kerstmarkt (2)
Een dag later, op zondag 
12 december, wordt in De 
Krocht ook een kerstmarkt 
georganiseerd. Op deze 
markt worden tweedehands 
(kerst)spulletjes aangebo-
den alsmede antiek, curio-
sa, sieraden, verzamelingen, 
boeken etc. Ook zijn er weer 
enkele tafels ingedeeld voor 
een goed doel. De opbrengst 

hiervan is bestemd voor de 
stichting Kandy Schools 
Sri Lanka (www.kandy-
schools.nl) uit Heemstede. 
De markt is geopend van 
10.00 tot 16.00 uur en de 
toegang is gratis. De bar 
van De Krocht is de gehele 
dag geopend en er worden 
koffie, drankjes en broodjes 
geserveerd. 

Oproep
Wim ter Heijden, auteur 
van het boekje Jaapje van 
Zandvoort, is weer met een 
nieuw boekwerkje bezig 
wat eind 2011 zal uitkomen. 
Dit keer besteedt hij aan-
dacht aan zijn overgroot-
moeder Maartje van Mengs 
de Ruifel. Maar ook haar na-
zaten, zoals de in Zandvoort 
bekende ‘Tante Pie’ en Piet 
‘Piccolo’ van der Veld en ver-
der Willem Paap, de make-
laar (Wullem de Zwijger), 
Herman Heldoorn en zijn 
manufacturenzaak aan de 
Grote Krocht 11, Dirk Vader 
en de bloemenzaak aan de 
Kerkstraat 38, politieagent 
Huibert van der Heijden en 
vrachtrijder Simon Draijer 
(de Zwaluw) komen er in 
voor. Het verzoek van Ter 
Heijden is of er misschien 
mensen zijn die anekdotes 
hebben van bovenstaande 
personen en natuurlijk zijn 
foto’s ook welkom. Uw ver-
haal kunt u sturen naar 
flipvdh@hotmail.com.

Tijd voor snert
Nu de vorst de omgeving om 
ons heen aardig wit kleurt, 
organiseert Waternet in 
de Amsterdamse Water-
leidingduinen op zaterdag 
11 december een ‘snertwan-
deling’. De wandeling be-
gint om 10.00 uur bij bezoe-
kerscentrum De Oranjekom, 
Leyweg 6 in Vogelenzang 
en kost € 7,50. Graag even 
van tevoren aanmelden via 
020-6087595.

Kramer mogelijk PS-lid

De mogelijkheid bestaat dat 
VVD-raadslid Jerry Kramer 
na de komende Provinciale 
Staten verkiezingen in de 
Staten gekozen gaat wor-
den. De provinciale VVD-
fractie heeft op dit moment 
16 zetels en Kramer staat 
19e op de kieslijst. Op de 
lijst staan echter een paar 
leden boven hem waarvan 
verwacht wordt dat zij hun 
eventuele zetel niet zullen 
opeisen, waardoor de kans 
dat Kramer echt zitting kan 
nemen alleen maar groter 
wordt. Tel daarbij op dat de 
VVD landelijk meer kiezers 
aan zich bindt en het kan 
zomaar zijn dat Kramer op 
woensdag 2 maart volgend 
jaar wordt gekozen.

Virus waarschuwing
Wees de komende dagen 
zeer alert op mails met 
bijlage getiteld: 'Postcard 
From Hallmark', ongeacht 
van wie je deze ontvangt. 
Het bevat het meest 
schadelijke virus dat een 
Postcard Image opent, die 
de hele harde schijf van uw 
computer aantast. Dit virus 
kan ontvangen worden van 
iemand die uw email-adres 
in zijn of haar contactlijst 
heeft staan. Dus als u een 
mail ontvangt genaamd 
Postcard, ook wanneer dit 
van een bekende komt, 
open de mail niet maar 
neem direct maatregelen.

Foutje
Als het goed is, heeft ie-

Bar Battle: strijden tegen borstkanker
De Zandvoortse hockeydames 1 zetten zich voor 100% in 
voor borstkanker tijdens de Bar Battle. Op donderdag-
avond 9 december neemt het team bij bar dancing Fame 
de rol van horecaondernemer op zich. Het belooft een volle 
bak te worden met de verkoop van een sexy kalender en 
een spetterende loterij met onder meer gesigneerde boe-
ken van bekende auteurs als prijs.

door Nel Kerkman

Verdeeld over de drie Zand-
voortse horeca-etablisse-
menten Laurel & Hardy, 
Klik spaan en Fame, strijden 
12 teams de ‘Bar Battle’, ie-
der voor een goed doel. Een 
van de 12 teams bestaat uit 
de speelsters van het eerste 
damesteam van de Zand-
voortsche Hockey Club. Zij 
hebben zich tot doel ge-
steld om heel veel geld op 
te halen voor het borstkan-
kerfonds A Sisters Hope. 
Het grootste deel van het 
geld wat door sponsoring, 
loting en fooien wordt bin-
nengehaald zal door Fame-
eigenaar Dave Douglas wor-
den verdubbeld. Nathalie 

Dansact van de hockeymeiden tijdens de Feestmarkt

Huisman en Ilja Noltee, de 
regelaars van het hockey-
team, nemen alle voorbe-
reidingen en de promotie in 
eigen hand en laten zien dat 
de dames niet alleen kun-
nen hockeyen maar ook een 
feestje kunnen organiseren.

Vrouwen met ballen
Het flashmob team presen-
teerde afgelopen zondag op 
de feestmarkt vast een van 
de activiteiten. Onder au-
spiciën van dansstudio 118 
van Conny Lodewijks, die 
belangeloos aan dit evene-
ment meewerkte, danste 
het team met medewer-
king van 50 mededansers 
op het nummer ‘Fame’ op 
het Raadhuisplein de ster-

ren van de hemel. Verder 
zijn de dames niet preuts 
want vorige week ging het 
elftal uit de kleren met als 
doel een stoere, sexy en 
classic kalender voor de 
verkoop te maken. Zij kre-
gen daarbij belangeloze 
medewerking van een pro-
fessionele fotograaf, kap-
per en visagist. Het thema 
van de kalender, ‘Vrouwen 
met ballen’, is gekozen om 
aan te tonen dat vrouwen 
sterk en dapper zijn en er 
geen verschil meer is tus-
sen mannen en vrouwen 
met kanker. 

Goede doel
Tijdens de Bar Battle avond 
is er een fantastische lote-
rij met geweldige prijzen, 
gesponsord door diverse 
Zandvoortse ondernemers. 
Maar het doel wordt be-
slist niet vergeten: geld in-
zamelen om borstkanker te 
bestrijden is nummer 1 in 
deze Bar Battle. Noltee en 
Huisman hebben vrouwen 
met borstkanker benaderd 
voor een interview om de 
ziekte op 9 december een 
gezicht te geven en be-
spreekbaar te maken voor 
zowel vrouwen als mannen. 
Kom van 20.00 tot 01.00 
uur langs bij Fame, de en-
tree en hapjes zijn gratis. 
Daar is dan ook de kalender 
te koop (€20,-). Daarna is 
de kalender te verkrijgen 
bij Bruna Balkenende en 
Lagarde-Fotografie. 
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Haltestraat 2d     Zandvoort     T +31 (0)23 576 33 62

shopping dinner night
tijdens de

15% korting!

 

w w w . s a i l f i s h r e c l a m e . n l

Voor al uw reclame, o.a.:
autoraam-blindering  
ontwerp (ook drukwerk)

borden
stickers 
car-wrap
lichtreclame 

Max Planckstraat 30   Zandvoort  |  023 57 123 74

van wit                   naar geel

Bluijs Friet
verwelkomt u graag!
 Op de boulevard t.o. 

tankstation Tinq

wit

U denkt nu aan Sint en 
Piet, wat bedenken we 

samen voor pasen?

Zandvoort in Bedrijf.nl
Graag kijken we samen naar de toekomst

ZIB - ZIB-20101201-1.indd   1 1-12-2010   9:58:30
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evenementen agenda

2 Koopavond - Met de Sint Surprise Car en 
 Pietenorkest (tot 21.00 uur)

3 Koopavond - Met het gekke Pieten team en 
Pietenorkest (tot 21.00 uur)

3 Oomstee Jazz - met o.a. zangeres Carola Vossen, 
aanvang 21.00 uur

11 Kerstmarkt - in Pluspunt, 10.30 tot 14.30 uur

12 Opening ijsbaan - Officiële opening van de ijsbaan. 
Raadhuisplein, aanvang 14.00 uur 

12 Rommelmarkt - in De Krocht, 10.00 tot 16.00 uur. 
Geheel in kerstsfeer!

18 Sprookjeswandeling - Raadhuisplein, kerkplein

19 Kerkconcert - Protestantse kerk

19 Jazz in Zandvoort - Met als gast zanger Ronald 
Douglas. De Krocht, aanvang 14.30 uur

December

VVV Zandvoort: 7 dagen per week geopend!

The Place 2B is geopendVVV Zandvoort heeft 
een nieuwe website 

Bijzondere hobby’s in de Zandvoortse Courant

Vorige week vrijdag is het eerste jeugdhonk voor Zand-
voortse jongeren tussen 12 en 16 jaar officieel geopend. De 
naam The Place 2B is niet zomaar gekozen. In de ruimte 
boven café 2B in de Haltestraat kunnen de jongeren van 
15.00 tot 21.00 uur zich ontspannen.

VVV Zandvoort heeft een geheel nieuwe website laten 
maken. Het digitale kanaal is toegankelijker, gebruiks-
vriendelijker geworden en is meegegaan met de tijd. De 
nieuwe website betekent een flinke verbetering die ook 
zeker nodig was, vindt VVV Zandvoort.

Maura Renardel de Lavalette 
van 1216 Forgotten Foundation 
was al langer op zoek naar 
een geschikte plaats. In eer-
ste instantie had zij haar oog 
op de busrestauratie in de 

De oude website was ach-
terhaald en gebruikson-
vriendelijk. “Door allerlei 
technische afspraken bin-
nen de provincie en in ‘VVV-
land’ was het een ingrij-
pend proces wat voor een 
buitenstaander moeilijk te 
begrijpen was”, aldus VVV 
Zandvoort-directeur Lana 
Lemmens, “maar na veel 
bloed, zweet en tranen is 
het dan nu eindelijk zo ver: 
VVV Zandvoort is digitaal 
weer up-to-date!”

Alle leuke nieuwtjes en 
evenementen zijn met een 
klik op de ‘twitterbutton’ 
zo te versturen via twit-
ter. Een eigen evenement 

In het nieuwe jaar wil De Zandvoortse Courant met een nieuwe rubriek van start gaan. Eens in de zes weken 
willen wij graag Zandvoorters die een aparte of bijzondere hobby hebben in de schijnwerpers zetten. 
Hebt u zelf een speciale hobby of kent u iemand die een bijzondere hobby heeft, meldt u dat dan via 

redactie@zandvoortsecourant.nl of bij het redactiekantoor op de Kleine Krocht 2. De eerste hobbyist heeft zich al gemeld.

Louis Davidsstraat laten val-
len maar dat bleek niet haal-
baar. Eddy Buhling van café 2B 
bood haar de ruimte boven 
zijn café aan en dat heeft ze 
met beide handen aangepakt. 

of nieuwsitem aanmelden 
kan ook met de nieuwe 
website. En heeft u een 
mooie Zandvoortfoto of 
-film? Dan kunt u die met 
de hele wereld delen via de 
applicatie foto of video van 
de week. Kortom, neem snel 
een kijkje op www.vvvzand-
voort.nl. Mocht u vinden dat 
bepaalde informatie op de 
website ontbreekt of niet 
geheel naar waarheid ver-
meld staat, wil de VVV dat 
graag van u weten. Stuur 
uw opmerkingen naar mar-
keting@vvvzandvoort.nl en 
de VVV zal deze informatie 
meenemen in het constan-
te proces om de website up-
to-date te houden.

Officiële opening van het jeugdhonk

We hebben voor u een geweldige 

aktie voor de feestdagen gemaakt:

Als u besluit één of meerdere 
heerlijke visschotels uit ons 
assortiment via internet te 
bestellen, maakt u kans dat uw 
totale bestelling 
(ongeacht het bedrag) 
GRATIS is.

De grote winnaar wordt 
via een loting bepaald en 

zal door ons telefonisch 
in kennis worden gesteld. 

Deze aktie loopt de gehele 
maand december!

Gratis Visschotel met de feestdagen?

www.visschotels.nl
www.dezeemeermin.com

De OVZ heeft gedurende de 2 koopavonden op 2 en 3 december 
de volgende activiteiten georganiseerd:

Donderdag 2 december
16.30 - 20.30 uur: Sint Surprise Car
2 Zwarte Pieten maken uit een kar ballonfiguren, ze schenken glaasjes 
limonade en ze schminken de kids als hulp-Pietjes. Ondertussen klinkt 
er vanuit de kar gezellige Sinterklaasmuziek. De kar is mobiel en kan 
daarom overal een keertje heen rijden.
18.00 - 21.00 uur: Zwarte Pietenorkest De Valkenier

Vrijdag 3 december
16.00 - 21.00 uur: Het te gekke Pieten Team
4 knotsgekke Zwarte Pieten laten hun kunsten aan het publiek zien. 
Het team bestaat uit: 1x Piet die kindergezichtjes schminkt, 1x Piet 
die op stelten loopt, 1x Piet die mooie ballonfiguren maakt en 1x Piet 
die heerlijke snoepjes uitdeelt.
18.00 - 21.00 uur: Zwarte Pietenorkest De Valkenier

Zaterdag 4 december
11.00 - 16.00 uur: Zwarte Pietenorkest Alle Tonen Mooi

Kijk voor meer info op: 
www.winterwonderlandzandvoort.nl
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Veel animo voor kerstmarkt in De Bodaan

Parkeerverordening levert 
weer discussie op

De vorige week gehouden kerstmarkt in en rond de Blau-
we Zaal van De Bodaan heeft een groot aantal bezoekers 
getrokken. Zoals gebruikelijk vonden vele aantrekkelijk 
geprijsde koopjes al snel een nieuwe eigenaar en de afslui-
tende loterij met een overvolle prijzentafel was al direct 
een grote publiekstrekker.

Het agendapunt over de parkeerverordening 2011 en par-
keerbelastingverordening 2011 heeft voor de nodige dis-
cussie gezorgd. Diverse fracties waren niet eens met de 
stukken en wilden het collegevoorstel niet aannemen.

Lachende gezichten tijdens de gezellige kerstmarkt

Dure Zorgverzekering?
Wij hebben het alternatief!
DORSMAN.NL OF 023-5714534

Met het schaamrood op mijn kaken moet ik een bekentenis doen: ik woon inmiddels 28 
jaar in Zandvoort en was tot afgelopen week nog nooit op het circuit geweest! Gelukkig 
heeft de ontmoeting met Angelo Koning, de ondernemer van deze week, hieraan een 
einde gemaakt. 

Daarentegen was Angelo 
Koning (‘Koning Kokke’), als 
geboren en getogen inwo-
ner van ons dorp, al vanaf zijn 
vroegste jeugd op het circuit 
te vinden. Met 12-13 jaar, het 
was de begintijd van Jan Lam-
mers, hielp hij in zijn vrije tijd 
al bij Rob Slotemakers' Anti-
slipschool en natuurlijk sloeg 
hij ook later geen race over. 

Het circuit loopt dus als een 
rode draad door zijn leven en 
het is daarom niet verwonder-
lijk dat Angelo uiteindelijk in 
mei 2009, na administratieve 
en verkoopfuncties bij diverse 
computerbedrijven, besloot 
voor zichzelf te beginnen met 
Racing Sportiva. Zijn bedrijf is 
gevestigd "daar waar de actie 
is, in Zandvoort op het Circuit 
Park Zandvoort!" Koning: "Wij 
kunnen alles leveren op het 
gebied van autosportartike-
len, die wij via de groothandel 
betrekken of zelf rechtstreeks 
importeren. Veiligheid staat 
erg hoog in ons vaandel en 
wij hebben dan ook alles op 
dit gebied, zoals brandvrij 
(lees vertragend) ondergoed 
en sokken. Elke coureur, tot 
en met de Formule 1 rijder, 
kan bij mij van top tot teen 
terecht voor de beste helmen, 

Racing Sportiva

schoenen, handschoenen, tot 
gordels en zelfs stoelen aan 
toe. Complete pakken in alle 
mogelijke kleuren naar eigen 
ontwerp van het Italiaanse 
merk FreeM, de experts op 
dit gebied, petten en schoe-
nen met logo en eigen naam, 
geven de rijder net dat beetje 
extra." De merken die gevoerd 
worden zijn: Arai, Bell, Momo, 
Uvex, FreeM, Schroth, Shock 
Doctor, Techniche, Mechanix 
en Swisstrax. 

Bekende coureurs als Michael 
Bleekemolen, Tom Cor onel, 
Duncan Huisman en Dillon 
Koster zijn klant bij Racing 
Sportiva. Voor in de wagen 
levert Koning complete com-
mu ni catiesystemen, maar 
ook een handig drinksysteem 
en alle kleuren goed afscheur-
bare ducktape voor eventuele 
reparaties. Daarnaast heeft 
hij altijd handschoenen voor 
de monteurs in voorraad, 
evenals tegels voor racevloe-
ren in diverse kleuren. Voor 
het vervoer zijn er prachtige 
en handige tassen met zelfs 
een extra vak voor de helm-
droger; ja, ook die bestaan. 
Een eigen stickermachine 
zorgt voor de juiste en per-
soonlijke touch.

door Erna Meijer, foto Chris Schotanus

Koning gaat als vriend regel-
matig met diverse coureurs 
mee naar het buitenland 
om races te bezoeken. Zo 
gaat hij half januari 2011 
voor een week naar Dubai; 
echter niet alleen met een 
koffertje met kleren maar 
met twee zeer goed ge-
vulde 'flight cases' die voor-
zien zijn van alle mogelijke 
artikelen die voor en tijdens 
de races noodzakelijk zijn. 
Mocht u geen coureur zijn, 
maar wel een enthousiaste 
bezoeker van ons circuit, 
dan moet u beslist aan 
Sinterklaas of de kerstman 
vragen om het geweldige, 
unieke en genummerde 
(slechts 335 stuks, zijnde de 
afstand van de finishlijn tot 
aan de Tarzanbocht) Circuit 
Park Zandvoort horloge! Dit 
bestaat uit een vierdelige 
wijzerplaat, waarin je het 
circuit kunt onderscheiden. 
Prijs: € 279.

Racing Sportiva, gevestigd 
op de Tango paddock, is 
altijd open tijdens cursus-
sen, trainingsdagen en alle 
raceweekenden. Telefoon: 
023-5740048 of 06-21534133. 
Meer informatie vindt u op 
www.racingsportiva.nl.

Op woensdag 24 november 
waren de standhouders in 
de Blauwe Zaal en daarbui-

Onder andere wilde Willem 
Paap (SZ) geen nieuw belas-
tingregime in Park Duijnwijk. 
Hij gebruikte niet bepaald 
nette woorden om zijn me-
ning te uiten. Ushi Rietkerk 
(PvdA) wilde niet opnieuw de 
discussie aangaan en hoopt 
dat de verordeningen bin-
nenkort ingevoerd kunnen 
worden. Virgil Bawits (GL) 
had weer zijn buik vol van 
het besluit en was faliekant 
tegen het collegevoorstel. 
Opnieuw eiste Astrid van der 
Veld (GBZ) een hoofdrol voor 
zich op. Zij wil in de wijken 
Oostbuurt, Duijnwijk en Oud 
Noord de mogelijkheid van 
meer dan één vergunning 
per adres, anders dan het 
college voorstelt, en ze wil 
dat de wijken anders worden 

Politiek verslag Commissie Raadszaken d.d. 30 november

dan een BEL-gebied (belang-
hebbendengebied). Toen ook 
nog Ruud Sandbergen meld-
de dat zijn partij (D66) het 
totaal geen hamerstuk vond, 
werd het klip en klaar dat de 
raadsvergadering van 14 de-
cember nog een behoorlijke 
discussie in het vooruitzicht 
heeft.

Omdat wethouder Andor 
Sandbergen wegens ziekte 
niet aanwezig kon zijn, be-
antwoordde zijn collega 
Gert Toonen de nodige vra-
gen, zo goed en zo kwaad 
als het ging. Hij was van me-
ning dat de extra raadsver-
gadering van 23 november 
duidelijkheid heeft gegeven 
over deze materie. Als ant-
woord op een vraag van een 

van de commissieleden gaf 
hij tevens aan dat de exploi-
tatie van parkeerterrein De 
Zuid per 1 januari 2011 over 
zal gaan in handen van de 
gemeente Zandvoort. In 
tweede termijn lieten veel 
fracties weten het voorstel 
als een hamerstuk op te vat-
ten. Wel had Bruno Bouberg 
Wilson (OPZ) nog een 
vraag die door de wethou-
der schriftelijk zal worden 
beantwoord. Van der Veld 
meldde dat GBZ het geen 
hamerstuk vond en dat zij 
per direct de vergadering 
zou verlaten, hetgeen zij ook 
deed.

De beide agendapunten 
‘Voorbereidingsbesluit be-
stemmingsplan Centrum’, 
om door te kunnen gaan 
met de ontwikkeling van 
dit project, en de ‘Erf-
goedverordening Zand voort’ 
werden beide als hamerstuk 
aangenomen.

ten al vroeg druk in de weer 
om hun stands in te richten. 
Vanaf de opening was het 

meteen al goed druk en 
konden belangstellenden 
naar hartenlust genieten 
van de vele gezellige, leuke 
en laaggeprijsde aanbiedin-
gen. Ook de Zandvoortse af-
deling van de Zonnebloem 
was opnieuw van de partij 
en deed goede zaken met 
de interessante hebbe-
dingetjes. Mooi versierde 
kerstkaarten, een bloeme-
tje of het laten maken van 
een leuke herinneringsfoto, 
prachtige zelfgemaakte 
kettingen en vele andere 
snuisterijen waren te koop. 
Gezellig en lekker warm 
was het zeker waardoor 
velen het, onder genot 
van een kopje koffie of een 
drankje, beslist de moeite 
vonden deze uitgebreide 
kerstmarkt te bezoeken. 
Een leuke traditie die met 
een spetterende loterij 
werd afgesloten. 
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VAN AACKEN 
GLASZETTERSBEDRIJF 
levering en plaatsing alle glassoorten.

NU OOK:
vernieuwen kozijnen & schilderwerk.

vrijblijvende offerte!
023-5720480 / 06-41374921
e-mail: aacken@kpnmail.nl

ZANDKORRELS

ZANDKORRELS INVULBON
Met ZandvoortPas korting op een zandkorrel

Particuliere zandkorrel €7,50
Met ZandvoortPas €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 zandkorrel €12,50 (excl.BTW)
Met ZandvoortPas €10,-
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, Kleine Krocht 2
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 verkeerde of onjuiste inhoud 
van Zandkorrels. Zet- en typefouten voorbehouden. 

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 

www.arnoldnijkamp.nl 
.........................................................

Autobedrijf Trade Ard. 
Lid BOVAG en NAP. 

Max Planckstraat 44, 
tel. 5730519 / 06-53498304 

www.trade-ard.nl
.........................................................
Uw auto kopen of verkopen 

via een professional !!! 
Kijk voor meer informatie 

en ons aanbod op 
www.autoverkoper.nu 
of bel Patrick van Kessel 

06-55383624
.........................................................

L. Paap medische 
hulpmiddelen

AANMETEN VAN 
THERAPEUTISCHE 

ELASTISCHE KOUSEN.
Vergoeding via zorg-

verzekeraar.
Bel voor een afspraak bij 

u thuis: 06-51815360
Inloopspreekuur: maandag 
9.00- 12.30 Flemingsstraat 

55 (Pluspunt)
 ........................................................

Kabel-internet/adsl 
 installa  teur helpt bij alle 

PC-PRO BLEMEN. Advies en 
aanleg (draadloos) netwerk. 

Ook avonden/weekend.
 Rep-it, to taal service

 voor computergebruikers. 
023-5719666 of 06-44696001. 

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

Het Pakhuis, 
een kring  loopwinkel 

waar van alles te koop is! 
Van serviezen en

 glaswerk tot meubels 
en van kleding tot boeken. 

De winkel is geopend 
op don-vrij-zat 10-17 uur. 

Info: 06 - 53693409
Noorderduinweg 48,  
(Corodex)  Zandvoort.

.........................................................
Hoveniersbedrijf Parosa. 

Boomverwijdering, 
tuinaanleg en onderhoud. 

Tevens reparatie straat-
werk. 023-5353591 
of 06-22209568

Sinterklaas-aanbieding. 
10% korting op alle stoel 
en tafelmassages: Het 

Draaipunt, Kosterstraat 11-13. 
Tel. 06-22740448, 

www.gajegoedvoelen.nl
.........................................................

Te huur per direct garage-
box, gelegen aan de Tjerk 
Hiddessraat. € 105,- p.m. 

Tel. 5714170 of 5714825
.........................................................

Arabic teaching 
language. Freelance 

translator English-Arabic, 
English-Kurdish. 

Tel. 06-34692195, e-mail: 
shirin.ibrahim.79@gmail.com
.........................................................

Verloren: goudkleurige 
ballpoint. Merk Cross, met 

monogram CS. Heeft 
voor mij grote emotionele 

waarde. Tel. 5714196
.........................................................

Nieuw fijnmazig 
garnalennet 1.65 m. of 1.85 m. 

breed. Stoklengte 2.10 
of 2.40 m. Kuil = stok-

lengte. Tel. 06-40458900 
voor meer info: 

www.garnalennet.webs.com 
.........................................................

Luister naar 
 ‘Het Laatste Uur’ op ZFM, 
waarin Hans Luttik verteld 

over de organisatie
 www.gelovenindestad.nl 

.........................................................
Appartement te huur 
in Zandvoort, Inclusief 

G/W/E.  685,- per maand, 
1 maand borg,  

geen huisdieren. Bel voor 
informatie / bezichtiging. 

Bob Kluft: 06-29527140
.........................................................

Garage te huur 
Van Galenstraat € 115,- p.m. 

Tel.: 06-53256274
.........................................................

Huis verbouwen?
Tegelzet- en 

onderhoudsbedrijf ‘Vivesi’. 
Voor al uw werkzaam-

heden in en om het huis. 
Vraag voor een gratis 

offerte, tel. 06-31056493
 ........................................................  

Voor de feestdagen mooi 
haar? Extensions 100% 
echt haar€ 2,75 per ext.

Meer info? 06-27569045
.........................................................
Te koop: set winterbanden 
voor o.a. BMW 1-serie. Incl. 

16 inch lichtmetalen velgen 
(BMW type 229). Prijs: € 700. 

Tel. 06-46046026

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

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

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

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

APK KEURING
Alle merken vanaf € 29,-

vraag naar de voorwaarden

Bij grote beurt gratis!

Te koop
SUZUKI GRAND VITARA

2.4  Exclusive automaat 5 deurs

Bouwjaar februari 2010 - metallic zwart
Slechts 4.100 kilometer gereden

Met veel extra’s o.a.:
Treeplankset, Bullbar, Parkeersensoren achter, 
gesloten reserve wheelcover, verwarmde elektrisch  
verstelbare buitenspiegels, radio/ cd speler, handsfree 
carkit, deelbare achterbank, mistlampen vóór, enz.

                                                Prijs : € 33.750
Voor informatie:

Patrick van Kessel
autoverkoper.nu

t. 06-55 38 36 24, e. info@autoverkoper.nu, i. www.autoverkoper.nu

PvK
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Carola Vossen Quartet 
te gast in café Oomstee

Toneelvereniging speelt 
‘Een bomvol hotel’

Sinterklaastoneel: vermakelijk voor alle leeftijden

Prachtig concert in de Protestantse kerk

Er zijn maar weinig zangeressen in Nederland die jazz-
nummers in het Frans zingen. Carola Vossen heeft van 
1979 tot 1989 in Parijs gewoond en trad daar op in het 
clubcircuit. Ook nu nog heeft zij Franstalige nummers in 
haar repertoire.

Toneelvereniging Wim Hildering zal op vrijdag 10 en zater-
dag 11 december aanstaande in De Krocht de klucht ‘Een 
bomvol hotel’ brengen. Het is een dwaas blijspel in drie be-
drijven, geschreven door Ank van Rutten.

De leerlingen van de Zandvoortse basisscholen werden 
donderdag 25 en vrijdag 26 november weer getrakteerd 
op een toneelvoorstelling met hun meesters en juffen. 
Het stuk ‘Opsporing verzocht’, geregisseerd door Ed Fran-
sen, vond plaats in De Krocht. Op vrijdagavond konden, 
naast schooldirecties, ouderraden en andere genodigden, 
ook inwoners van Zandvoort aanschuiven bij het vrolijke 
volksvermaak. 

Afgelopen zondag was de Protestantse kerk weer geheel gevuld met muziekliefhebbers. 
Zij hebben genoten van het door de dirigent Nicholas Devons ter gelegenheid van zijn 
verjaardag zelf uitgekozen repertoire, een cadeau van het orkest.

Vrijdag 3 december zal ze 
worden begeleid door con-
trabassist Tom Kwakernaat 
tijdens Oomstee Jazz. 
In 2005 en 2006 had ze 
tweemaal een tournee in 
de Ver enig de Staten. In 
het land van de jazz kreeg 
zij bijzondere waardering 
voor haar optredens en 
het gewaagde repertoire 
dat bestond uit theatraal 
vertolkte Franse chansons, 
vooroorlogse Engels- en 
Duitstalige jazz en eigen 

Het gaat niet zo goed met 
hotel ‘De Rode Madonna’. 
Ondanks de recente aanleg 
van een zwembad en sau-
na komen er tot grote zorg 
van eigenaresse Andrée 
Vervoort nog steeds weinig 
gasten. Haar rechterhand 
Manus probeert de moed 
erin te houden door het ver-
zinnen van evenementen. 
Het kamermeisje/kokkin 
Sylvia wacht nog steeds op 
de gast die haar meevoert 
op het bekende witte paard. 
Dan stromen plotseling de 
gasten toe en raakt het 
hotel bomvol. Maar omdat 
drie van de gasten ieder 
een koker koesteren en de 
kokers, aanvankelijk onop-
gemerkt, van eigenaar ver-
wisselen, ontstaat er nogal 
wat verwarring en letter-
lijk opschudding. De Rode 
Madonna zelf komt op de 
proppen en zal het hotel 

door Stephanie Vork

Het jaarlijkse Sinter klaas to-
neel bestaat al sinds 1948. 
Ed Fransen is tussen 1984 en 
2000 altijd regisseur geweest. 
Dit jaar was hij weer benaderd 

Het Symfonie Orkest Haer lem 
(SOH) is in 1938 opgericht en 
bestaat momenteel uit ruim 
50 musici, die door middel van 
studieweekenden en groeps-
repetities naar meer allure 
streven, zowel op muzikaal 
gebied als in de presentatie.

Als openingsstuk was geko-

werk. Momenteel werkt  
ze aan een volledig Frans-
talig repertoire met zang, 
accordeon en viool. In 
Oom stee speelt ze met 
een traditionele samen-
stelling van piano, con-
trabas en slagwerk. Haar 
begeleiding bestaat uit de 
zeer veelzijdig pianist Nick 
van den Bos, contrabassist 
Tom Kwaker naat en Menno 
Veen endaal op drums. 
Aanvang 21.00 uur en de 
toegang is gratis. 

ongetwijfeld van de onder-
gang redden. Het is regis-
seur Ed Fransen met zijn 
productieteam opnieuw 
gelukt om met dit gegeven  
een vermakelijk en bijzon-
der geestig toneelstuk voor 
het voetlicht te brengen. 
Genoeg ingrediënten dus 
voor een avondje ouder-
wets schuddebuiken van 
het lachen!

Op beide avonden begint 
de voorstelling om 20.15 uur 
en de zaal gaat om 19.30 
uur open. De voorverkoop 
voor de beide voorstellin-
gen start op 3 december 
bij Bruna Balkenende aan 
de Grote Krocht en de en-
treekaarten kosten € 7,50 
per stuk. Mochten er na de 
voorverkoop nog plaatsen 
over zijn, dan is er ook nog 
verkoop direct voor aan-
vang in De Krocht. 

door het Sinter klaascomité en 
hij heeft zich met volle over-
tuiging ingezet. “Als je al die 
kinderkoppies ziet in de zaal, 
dan weet je waar je het voor 
doet. Dat is fantastisch. Die 
kinderen zitten zo in het ver-

zen voor de Ouverture tot de 
opera 'Don Giovanni' van W.A. 
Mozart (1756-1791), gebaseerd 
op de mythe van de Spaanse 
edelman en vrouwenver-
sierder Don Juan rond 1600. 
De officiële première was 
in oktober 1787, maar sloeg 
destijds niet erg aan bij het 
publiek. Hoe anders reageer-

haal en leven helemaal mee”, 
aldus Fransen. 

De voorstelling
'Opsporing verzocht' gaat 
over een dorp wat in rep en 
roer is omdat de vogel van de 
koning is weggevlogen, een 
bijzondere vogel die gouden 
eieren legt. De burgemees-
ter, het bakkersechtpaar 
Deegrol, Siets Aalmoes, haar 
zoon Stompie en barones 
Tootenbels gaan op zoek naar 
de vogel die een beloning van 
€ 10.000 waard is. Tot over-
maat van ramp komt de dief 
Gerrit Grijpgraag het dorp on-
veilig maken. 

Dubbelzinnig
Vrijdagavond werd de vijfde 
en tevens laatste voorstel-
ling gespeeld, wat duidelijk 
aan de spelers te merken 
was. Meligheid en dubbel-
zinnige teksten voerden de 
boventoon tijdens de voor-
stelling en daarmee kregen 
de acteurs het publiek mee. 
Er werd veel gelachen en er 
was contact en interactie tus-

den de toehoorders ruim 200 
jaar later! Dat gold eveneens 
voor het pianoconcert nr. 5 
(Keizersconcert), opus 73, dat 
tussen 1809 en 1811 werd ge-
componeerd door Ludwig 
van Beethoven. Dit ruim 40 
minuten durende werk is 
opgedragen aan Rudolf van 
Oostenrijk, de mecenas en 

Vrolijke scene uit het Sinterklaastoneel

Thomas Beijer op de vleugel

sen spelers en publiek. Zo zei 
Gerard van Diemen (Oranje 
Nassauschool) in zijn rol als 
Gerrit Grijpgraag nadat uit de 
zaal "harder!" werd geroepen: 
"Ik ben een beetje schor, ik heb 
't stuk al vier keer gespeeld." 
Even later zegt bakker Melis 
Deegrol (zeer overtuigend en 
goed gespeeld door de direc-
teur van de Nicolaasschool 
Thea van der Woerd): "Dames 
en heren, ik wil alvast mijn ex-
cuses aanbieden voor de vol-
gende tekst, ik heb deze tekst 
niet zelf verzonnen: ‘Haar 
lippen bewegen’.” Ook schun-
nige teksten passeerden zo nu 
en dan de revue. Het publiek 
vond het prachtig en het was 
duidelijk te merken dat de juf-
fen en meesters het naar hun 
zin hadden op het toneel. De 
regisseur was compleet ver-
rast door de spelers en hun 
grappige tekstvarianten. “Heel 
knap hoe ze dat hebben ge-
daan, zonder van het verhaal 
zelf af te wijken”, zei hij na af-
loop. De gezellige onderlinge 
sfeer straalde van het podium 
in De Krocht af.

leerling van Beethoven. De ti-
tel ‘Keizer’ sloeg vermoedelijk 
op het majestueuze karakter 
en de lange duur. De in 1988 
in Haarlem geboren pianist 
en componist Thomas Beijer, 
die al vanaf zijn 10e concerten 
geeft, vertolkte dit prachtige, 
uit drie delen bestaande, stuk 
op grandioze wijze. 

Na de pauze werd de Symfonie 
nr. 2, opus 73 in D major van 
Johannes Brahms (1833-1879) 
ten gehore gebracht. Ook deze 
symfonie, die op 30 december 
1877 in Wenen in première 
ging, duurt 40 minuten en 
bestaat uit vier delen. Aan het 
orkest waren meer koperbla-
zers toegevoegd en met name 
hun sonore klanken vulden, 
vooral tijdens het overtui-
gende en imponerende slot, 
de zeer onder de indruk zijnde 
kerkbezoekers. Kortom, een 
waardig concert in de reeks 
Kerkplein concerten!



Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week 

Nieuw binnen: Truien uit Nepal met 
capuchon, m/v, div. kleuren.

Buitenkant 100% wol,
binnenkant fleece v.a. € 65,-

www.de-bode.nl
Pashouders 5% korting

TEGOEDBON 
VOOR 1 GRATIS 

ZANDKORREL

Bestel nu de ZandvoortPas 2011

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
- 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 vanaf 1 januari 2011 tot en  
met 31 december 2011.

Uw op naam gestelde ZandvoortPas 
wordt, tezamen met een welkomstkado, 
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.

SINT SURPRISE!!
CALEM PORTO VINTAGE 1989

GEWELDIGE RUIM 20 JAAR OUDE PORT
NORMALE PRIJS PER FLES € 55,00

NU PER FLES SLECHTS € 19,95  

Medina Woninginrichters 

www.medina-woninginrichting.nl

023-531 78 40 
Haltestraat 56
2042 LP Zandvoort

Aanbieding voor de maand december: 
Karpetten deze maand 10% korting op alle merken.

(Vouw)gordijnen	 Tapijt
Vitrages	 Vinyl
Luxaflex	 Laminaat
Zonwering	 Parket

 Hele maand december voor Pashouders:

Alle dagverse stamppotten
2e kilo halve prijs

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

Voor Pashouders:
10% korting op alle ritten
(behalve actieritten)
023-8885588

Uw nieuwe pas wordt 
uiterlijk 31/12/2010 toegezonden

www.blitzkickers.nl

Warme kinderschoenen, sloffen & snowboots!
Wij verhuizen per 1 december

naar Haltestraat 17 B, T 023-5730240

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

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

ZandvoortPas houders 10% korting



Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week 

Algemeen:
Autobedrijf Zandvoort - K. Onnesstraat 
Taxicentrale Fred Spronk - 023-8885588
Psychologiepraktijk Ab van der Neut - 
06-31393790

Winkeliers: 
Bruna Balkenende - Grote Krocht
Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht
Kaashuis Tromp - Grote Krocht
Slagerij Horneman - Grote Krocht
Slagerij Vreeburg - Haltestraat

Verzorging en vrije tijd: 
Foto Menno Gorter - Grote Krocht
Massage bij Rosa - www.massagebijrosa.nl
Plony’s Haarwinkel - Kosterstraat
Toerkoop Reisbureau - Grote Krocht

Mode en trends: 
Belli E Ribelli Kinderkleding - Haltestraat
Bibi for Shoes - Kerkstraat
Blitzkickers - Haltestraat 61A
Image Zandvoort - Burg. Engelbertsstraat 94b 
Sea Optiek - Haltestraat
Walk of Fame - Bakkerstraat 2A

Wonen en onderhoud:  
De Bode woonaccessoires - Kerkstraat
Koene Cleaning Service - 06-1432444
Medina woninginrichters - Haltestraat 
Rep-it - 023-5719666 / 06-44696001
Versteege’s IJzerhandel - Pakveldstraat

Horeca: 
Harocamo - Kerkstraat
Mollie & Co Restaurant - Verlengde Haltestraat
The Links - Duintjesveldweg 
Zaras, Café Restaurant - Haltestraat

Lijst van deelnemende bedrijven 
(in alfabetische volgorde) 

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

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

Ondernemers opgelet:
Meedoen aan de ZandvoortPas 
vergroot uw vaste klantenkring

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

	 Enkele	voordelen	voor	u	op	een	rijtje:
•		 Ruim	1000	huishoudens	zijn	in	het	bezit	van	een	zandvoortpas
•		 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.zandvoortsecourant.nl/zandvoortpas
•		 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…)
•		 Ter	ondersteuning	zijn	gratis	toonbankstandaards	en/of	raamschildjes	verkrijgbaar,		
	 waarop	u	zelf	uw		ZandvoortPas	aanbiedingen	kenbaar	kunt	maken
•		 Vraag	naar	de	zeer	voordelige	tarieven	en	de	uitgebreide	mogelijkheden	

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

Plony’s
Haarwinkel

Voor persoonlijk advies en begeleiding in relaties 
(partners en ouder/kind). 

Praktisch, kortdurend en doeltreffend.
Eerste consult 15% korting 

Ab van der Neut - psycholoog NIP
 06 31393790 • info@abvanderneut.nl 

Mental Coach
Ab van der Neut

Gratis feestelijke stropdas
bij elke aankoop!

(Zolang de voorraad strekt)

    Walk of Fame

Bakkerstraat 2A, Zandvoort - 023-5735902
Geopend van dinsdag t/m zondag 

www.walkoffameshirts.nl
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Beide Kerstdagen geopend.

Amuse

Voorgerecht
Sint jacobsschelp met maïspuree en een kreeftenschuim

Gerolde dunne lende carpaccio met truffeljus

Hoofdgerecht
Lasagne van tong met gamba’s en groene asperges

Spoom
Eendenborst met morielje paddenstoelen, schorsenerenpuree en een 

rode port jus.

Dessert
Ananas met een Pinacolada panna cotta en Limoen espuma.

Chocolademousse met sponscake en mango ijs.

       € 65,- p.p.
Wijnarrangement € 29,- p.p. - BOB wijnarrangement € 15,- p.p.

Kerstmenu

Burgemeester Engelbertsstraat 72, Zandvoort. Alle dagen geopend 
behalve dinsdag. Reserveren? Bel vanaf 16.00 uur: 023-5733433

Gelieve vooraf te reserveren.
(24 DECEMBER GESLOTEN)

Menu 1
Amuse

Visplateau
Combinatie van Hollandse Garnalen,

Gerookte Zalm en Alaska Red King Krab
geserveerd met wakame salade, zeekraal en toast.

Bisque D’Homard
Klassieke Kreeftensoep met room 

en een scheutje cognac.

Tarbot en Langoustines
Gebakken Tarbotfilet met gegrilde langoustines, 

Cantharellen een saus van witte wijn.

Plateau Fromage
Drie kazen: Reblochon, Pierre Robert en Merlijn

Cerise flambée
Vanilleijs met een saus van aan tafel

geflambeerde kersen.

5 gangen € 74,50 p/p

Menu 2
Amuse

Carpaccio van Wagyu Beef
Dun gesneden ossehaas van het Wagyurund met 
Truffelolie, parmezaanse kaas en geroosterde 

pijnboompitten.

Bospaddestoelensoep
Gebonden soep met kastagne champignons,

oesterzwammen en shii-take.

Tournedos Truffel
Gegrilde tournedos met krokant gebakken zwezerik, 

eendeleverkrullen en een saus van Truffel.

Plateau Fromage
Drie kazen: Reblochon, Pierre Robert en Merlijn

Cerise flambée
Vanilleijs met een saus van aan tafel

geflambeerde kersen.

5 gangen € 74,50 p/p

Kerstmenu restaurant de Albatros:
Hierbij presenteren wij u ons kerstmenu van 2010.

Wij hebben twee kerstmenuʼs van 5 gangen samengesteld.
Het eerste menu bestaat geheel uit visgerechten en het tweede menu bestaat geheel uit vleesgerechten. 

Uiteraard kunt u de menuʼs ook combineren.
Wij serveren bij de menuʼs eventueel een aangepast wijnarrangement. De kosten hiervan bedragen € 49,50 p/p.

Indien u wenst te reserveren ontvangen wij graag uw reservering per email.
U kunt deze sturen naar: kerst@albatros-zandvoort.nl of telefonisch: 023-5712524

IDEE CADEAU
VOOR DE FEESTDAGEN ?

F
ij
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e 
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!

Denk aan Banana Moon!
Bikini, lingerie set, cadeau bon, etc.

Kerkstraat 33, 2042 JD Zandvoort
Open Dinsdag t/m Zaterdag 10h tot 18h

en  Zondag 12h tot 18h
Extra koopavonden tot 20h

op Don 2, Vrij 3, Woen 22 en Don 23 Dec.
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Anna Marie van Roode (63) draagt haar hele leven al een 
virus met zich mee. En zij hoopt dat het erg besmettelijk 
is. Maar ga haar nu niet ontwijken, want het virus is heil-
zaam voor Zandvoort. Het virus zorgt er namelijk voor, 
dat Anna Marie zich met hart en ziel inzet voor de mede-
mens. Al tientallen jaren, als vrijwilligster.

Virus van Anna Marie is goed voor Zandvoort

door Tom Hendriks

Gouden Helpster Anna Maria 
werd in een ander kustdorp 
geboren. In Egmond, een 
minuut lopen van de zee. En 
onder het licht van de vuur-
toren Jan van Speijk had zij 
een heerlijke jeugd, waarin 
haar vader haar wellicht dat 
virus bezorgde. Want hij zat 
daar in tal van besturen.

De zorg trok de jonge Anna 
Marie. Na te hebben gewerkt 
in een kindertehuis aan de 
Haarlemse Schotersingel 
vond zij in 1966 via een 
advertentie  werk als in-

richtingsassistente in de 
toenmalige Amsterdamse 
Kinder kolonie in Zand voort, 
tegenwoordig het Spalier. 
Als hoofd huishouding gaf 
zij in 1972 bij de geboorte van 
haar oudste zoon haar baan 
op, maar op verzoek keerde 
zij na ruim 2 jaar terug. In 
1975 stopte zij echt, bij de ge-
boorte van de jongste zoon. 
Maar incidenteel verrichtte 
zij toch nog hand- en span-
diensten, o.a. op de receptie. 
Want moeite met nee zeggen 
is een van de eigenschappen 
van dit virus.

Intussen hadden anderen ook 

ontdekt, dat Anna Marie met 
het helpvirus was besmet en 
werd er danig aan haar ge-
trokken om vrijwilligerswerk 
te doen. In 1980 gaf zij toe en 
sindsdien is zij vrijwilligster 
in de Agathaparochie, waar 
zij in diverse werkgroepen en 
o.a. de evenementencommis-
sie zat. En zij is nog steeds lid 
van het befaamde kerkkoor 
en kreeg vorig jaar van de St. 
Gregoriusvereniging een on-
derscheiding wegens 25 jaar 
koorlidmaatchap. Haar man 
Ben trok diverse malen aan de 
teugels om Anna Marie in te 
tomen. Maar kennelijk raakte 
ook hij besmet, want vijf jaar 
lang deden zij samen Tafeltje-
dek-je door maaltijden te be-
zorgen. En nu draaien zij sa-
men al vijf jaar eens in de zes 
weken de bingo in de Bodaan, 
waarbij zij zelf ook nog eens 
voor de prijzen zorgen.

Via kennissen kwam Anna 
Marie in contact met het 
menslievende werk van de 
Zonnebloem en al acht jaar 
doet zij als vrijwilligster mee 
met alle activiteiten en legt 
zij huisbezoeken af in haar 
‘wijk’, de Bodaan. Ook coördi-
neert zij de jaarlijkse loterij en 
de loten sleept zij overal mee 
naar toe. Dit jaar werden er 
in Zandvoort maar liefst 1740 
loten verkocht. Zij is o.a. mee 
geweest met de regionale va-
kantieweek en heeft ervan ge-
noten om te zien hoe mensen 

Anna Marie van Roode 

dan kunnen opleven, minder 
drempelvrees krijgen om 
zelf (weer) op stap te gaan. 
Want dat vindt zij het mooie 
aan het vrijwilligerswerk: Je 
krijgt er zoveel voor terug. 
Dankbaarheid, Blijheid.

In haar hoofd is zij altijd 
bezig met het vrijwilligers-
werk, ook als zij voor zichzelf 
op stap is. Prijsjes voor de 
bingo. Een idee voor de cre-
atieve ochtenden, waar de 
vrijwilligsters spulletjes ma-
ken voor de verkoop. Tijdens 
de vakantieweek in Lemelen 
wist zij een verkoopster het 
‘geheim’ te ontfutselen hoe 
je van een paar washandjes 
en een handdoek een oli-
fantje maakt. En die zijn nu 
dan ook in productie. 

Voor de jeugd, waar het 
vrij willigersleger van Zand-
voort om zit te springen, 
heeft Anna Marie een ad-
vies: Probeer het eens, vraag 
een instelling of je niet eens 
een dagje mag meelopen 
om te ervaren, wat het is 
en wat het met jezelf doet. 
Zelf weet zij nog lang niet 
van ophouden, zolang alles 
nog beweegt. Daarom was 
ze ook ‘gewoon’ afgelopen 
zondag op de grote feest-
markt te vinden in de kraam 
van de Zonnebloem om o.a. 
geschenkjes te verkopen. 
Want behalve tijd is er ook 
altijd geld tekort.

Weer

Temperatuur

Max -4/-5 -1 2 3-5

Min -7 -8 -2 -2

Zon 10% 25% 25% 20%

Neerslag 65% 30% 30% 60%  

Wind ono. 4 zzw. 3-4 z. 4 z. 3-4

Vooral	donderdag	
extreem	koud!

Het weekend weerbericht van zandvoort en omgeving

Een omvangrijk bassin met 
zeer koude lucht, dat de af-
gelopen dagen al present 
was boven het noorden 
van Europa, is inmiddels 
zuidwaarts uitgestroomd. 
Winterse perikelen be-
palen ons weerbeeld nu 
volop met snerpende vries-
koude. Op deze donderdag 
en deels vrijdag is het bij-
zonder koud in Zandvoort. 
De gevoelstemperatuur 
ligt donderdag nog op 
ongeveer -20 ºC in Zuid-
Kennemerland waarbij de 
wind onaangenaam stevig 
doorblaast uit de oosthoek. 
Er staat een snerpende 
wind in de straat. Het ad-
vies om maar binnen te 
blijven als je er niet nodig 
uit moet lijkt dan ook niet 
overbodig.

Overdag wordt het niet 
veel warmer dan -4/-5 ºC 
en in de nacht naar vrijdag 
kan het bijna streng vrie-
zen, mits het redelijk tot 
goed uitklaart boven het 
sneeuwdek. Let wel, dit 
zijn de laagste minima die 
zouden kunnen optreden. 
Blijft het iets meer bewolkt 
en blijft de wind doorstaan 

zitten we op ‘slechts’ -6 of 
-7 ºC. De kans op (stuif)
sneeuw is er vooral nog op 
donderdag en er zou best 
wel eens een ‘deftig’ pak 
kunnen vallen. 

De ongewoon flinke kou 
van dit moment gaat zo 
goed als zeker niet door-
zetten in de Lage Landen. 
In het sinterklaasweekend 
zien we de stroming uitein-
delijk aanlandig worden en 
loopt de temperatuur gelei-
delijk op tot iets boven nul 
in onze contreien. Van een 
echte wisse dooi zal echter 
geen sprake zijn, maar de 
kans is groot dat het op za-
terdag of anders zondag al 
plus 4-5 ºC kan zijn in onze 
kuststrook. 

Schaatsen op uitgebreide 
schaal is er (helaas) dus 
niet bij deze keer. Wie weet 
lukt het na half december 
of in januari? De winter is 
immers nog maar amper 
begonnen. Rentree Koning 
Winter straks? Bel de weer-
primeurlijn eens op 0900-
1234554. 

weerman Marc Putto 

We beleven een serieuze, ja bijna historische winterse 
periode deze dagen. November kende het koudste slot 
sinds 1993 en momenteel beleven we de koudste de-
cemberstart sedert 1995 in onze regionen! Ja mogelijk 
zelfs sedert december 1890 als we de eindbalans vrij-
dagavond opmaken. Toen volgde ‘de barre winter van 
1890’. Zo bizar koud kan het deze winter waarschijnlijk 
niet meer worden.

 Do. Vr. Za. Zo. 
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,
Het volgende aangaande het parkeerbeleid. De gemeente Zandvoort liegt wederom. Ik heb een e-mail ontvangen van iemand die het kan 
weten, die zit namelijk dicht bij het vuur, dat er in de Oostbuurt toch maar 1 parkeervergunning per gezin komt, en niet meer. Zo gaan ze dus 
met de burgers om: liegen en bedriegen. Als klap op de vuurpijl wordt er wel meer dan € 10.000 uitgetrokken voor een etentje voor de 
heren, maar een noodlijdend sportclubje of anderen moeten bezuinigen. Ik houd mijn mond niet meer. dit is je reinste verlakkerij. Dit mag u 
als u dat wilt in de krant zetten. Er zijn echter in de politiek van Zandvoort maar enkele mensen, bij ons bekend, die het spel wel eerlijk spelen 
en die weten wat er echt speelt onder de mensen en die met raad en daad bijstaan. De namen moeten echter achterwege blijven daar zij 
anders ook gewipt worden.

T. Haak, Koningstraat 61



16

Pluspunt Zandvoort
Flemingstraat 55

023. 574 03 30
www.pluspuntzandvoort.nl

Stoer genoeg? Zit je in groep 7 of 8? Kom la-
ten zien hoe stoer jij bent en SMILE.
Dinsdag 7 december in de Chill Out
15:30 – 17:00 uur    Gratis Entree Informatie: 06.262.48.096

Peuters in Beweging 2 t/m 4 jaar
Samen met je (groot)ouders de wereld spelenderwijs verkennen
Woensdag 9:30 – 10:30  2 februari – 13 april.

Typevaardigheid voor Kinderen vanaf 8 jaar
Vrijdag 16:00 – 17:15 uur 21 januari – 15 april.

YogActief
Dinsdag 20:00 – 21:30 uur 18 januari – 29 maart 

Hatha Yoga
Vrijdag 11:00 – 12:00 uur 14 januari – 13 mei

Houding en Conditie op muziek 55 plus
Donderdag 14:30 -15:30 uur  13 januari t/m 28 april 2011.

Intuïtief tekenen en schilderen
Intuïtief tekenen en schilderen doen we vanuit  
ons hart en onderbewuste.
Woensdag 19:30 – 21:30 uur    2 maart – 30 maart.

Glas in Lood
Woensdag 19:30 – 22:00 uur   5 januari – 2 maart

Boetseren en Beeldhouwen
Maandag of donderdagavond 19:30 -22:00 uur  27 januari - 19 mei

Mozaïek
Woensdag 19:00 – 22:00 uur 19 januari – 27 april

Klussen voor vrouwen
Vrijdag 15:30 – 17:00 uur 4 maart – 8 april

Spaans Beginners II
Woensdag 19:00 – 20:30 12 januari – 27 april
Spaans Beginners III en IV (licht gevorderd)
Woensdag 20:30 - 22:00  12 januari – 27 april

Franse Conversatie I
Donderdag 16:45 – 17:15 13 januari – 31 maart

Engelse Conversatie  
zonder moeilijke spellingsregels
Donderdag 13:00 – 14:30 uur  13 januari – 28 april

Website bouwen en onderhouden
Woensdag 20:00 – 22:00 9 maart – 13 april 2011.

Digitale fotobewerking
Donderdag  13 januari – 17 februari   20:00 – 22:00 uur of
donderdag   10 maart – 14 april 20:00 – 22:00 uur

Word / Excel
Vrijdag 10:00 – 12:00 uur  28 januari – 29 april
Bij genoeg aanvragen kan deze cursus ook in  
de avond gegeven worden

voor meer informatie en inschrijfformulieren: 
www.pluspuntzandvoort.nl

Donderdag 2 december vanaf 18.00 uur t/m 
zondag 5 december tot 17.00 uur

vieren wij Sinterklaas met een speciale aanbieding!

20 % korting op de gehele collectie van
Outfitters Nation!

Deze meiden kleding gaat vanaf
maat 140 t/m 182

Wij hebben ook een spetterende jeans actie!
1 voor € 19,95 en 2 voor € 35,00

Tevens staat er vrijdagavond 3 december voor 
de ouders een lekker hapje en drankje klaar.

Haltestraat 10 A/B - 2042 LM Zandvoort - Tel.: 023-5713880
E-mail: info@confet-ti.nl - Website: www.confet-ti.nl

Van Speijkstraat 2/79 
2041 KL Zandvoort
Tel. 023-8887237
Mob.  06-20857974
Email: alltrust@casema.nl

salarisadministratie
en accounting

Ursula van Dansik
Interim manager

ALLTRUST

KERSTBOMEN!!!

Van Stolbergweg 1 - Tel. 57 170 93

Tot Kerstmis ook op dinsdag geopend

Karim en Mo
www.autobedrijfkarimo.nl

Curiestraat 10, 2041 CD Zandvoort T. 023-5733792
F. 023-5733793 E. autobedrijfkarimo@planet.nl

Onderhoud en reparatie alle merken
Occasions in - en verkoop

APK
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Een paar weken geleden viel in de Zandvoortse Courant te lezen hoe Erik 
Monster de dressuurwedstrijden in Ermelo voor mensen met een beperking 
had gewonnen. Dit was een onderdeel om zich uiteindelijk te kunnen kwali-
ficeren voor het grote werk op onder andere Jumping Amsterdam en Indoor 
Brabant. Maar wie is dit talent?

door Maxim roos

Deze week staat Erik Monster in de schijnwerpers. Hij is 
43 jaar en voor velen in het dorp een bekend gezicht. Hij 
is sinds zijn achtste actief in de paardensport. Erik is niet 
alleen het toonbeeld van vrolijkheid maar is ook een groot 
voorbeeld voor velen wat je allemaal in het leven kan berei-
ken als je een beperking hebt. Want ondanks dat hij spas-
tisch is aan zijn gehele rechterkant en hij zich niet verbaal 
kan uitdrukken, is hij een uitstekende dressuurruiter die 
vele prijzen al heeft gewonnen. Dat wordt al duidelijk als 
je bij hem op de koffie komt en geïmponeerd wordt door 
zijn prijzenkast waar vele bekers in tentoongesteld staan.

Er zijn twee dingen waar men niet onderuit komt om dat 
goed te bestuderen. Een artikel dat gaat over de cavalerie 
in Amersfoort waar hij ‘geadopteerd’ was en vanaf zijn 
negentiende tien jaar bij gereden heeft. Het tweede dat 
je direct onder je neus geschoven krijgt is een diploma 
uit 1990 waaruit blijkt dat hij als vierde is geëindigd op 
de wereldkampioenschappen voor gehandicapten. Nu 
is hij druk bezig met zijn nieuwe paard Winston om het 
oude niveau weer te bereiken. De meeste successen heeft 

Deze	week	weer	een	nieuwe	stelling:
Ook al is het vroeg voor de tijd van het jaar, de temperatuur en het daarbij horende weer liegt er niet om. De winter is

 al goed vertegenwoordigd en dat betekent kans op sneeuw en ijs, maar dus ook gladheid. Vorig jaar was het een drama voor 
het verkeer met het tekort aan pekel en volgens eigen zeggen heeft de gemeente ruim voldoende voorraad voor komende 

winter. Als er toch genoeg zout is, moet er niet alleen op de autowegen, maar ook op alle fietspaden gestrooid worden.
De volgende stelling is dan ook:

hij namelijk behaald met zijn inmiddels overleden paard 
Gemma, waar hij mee kon lezen en schrijven. Winston zal 
zeker dit niveau gaan halen maar daar gaat natuurlijk veel 
training en tijd in zitten.

Door de training en lessen heeft hij ook een ambitie ge-
kregen. Zijn droom is om een trainingscentrum op te 
richten voor ruiters die ook een beperking hebben. Een 
paard moet namelijk ingereden worden en krijgt daarbij 
de instructies van iemand die op de ouderwetse manier en 
zonder handicap kan paardrijden. Pas later zal de nieuwe 
eigenaar op het paard rijden en zullen, afhankelijk van de 
handicap en de ernst ervan, de signalen voor het paard 
aangepast moeten worden. In dit paardencentrum is de 
eigenaar dan ook verzekerd van de beste instructeurs en 
de kennis van Monster om zo het maximale uit de sport 
te halen. Niet alleen ruiters met eigen paarden kunnen 
hier dan terecht maar ook zal hij er een handelsstal van 
maken door zelf paarden te kopen, in te rijden en weer te 
verkopen. Uiteindelijk komt het er bij Erik Monster op neer: 
met een beperking, zonder beperking leven.

+ "Het college van Zandvoort weet niet eens waar hun eigen achterste zit. 
   Laat staan dat ze weten wat er onder de burgers leeft."

+ "Het is al ellende bij ons in de buurt met parkeren en op deze manier wordt het alleen maar erger."

- "Goed plan dat ik met mijn vergunning straks in heel het dorp terecht kan."

Stuur je reactie per e-mail naar: stelling@zandvoortsecourant.nl

‘De fietspaden moeten bij gladheid ook gestrooid worden’

S i n t e r k l a a s av o n d
Het is zondagmiddag. Ik heb nog zoveel te doen, maar 
hiervoor tijd vrijmaken is iets wat maar een keer per jaar 
kan. En tijd is het kostbaarste bezit wat je een moment of 
iemand kunt geven. We krijgen les van mijn moeder die 
de allerlekkerste marsepein van de hele wereld zelf maakt 
(en dat zeg ik niet alleen)! Zij wil het geheime recept graag 
aan ons overdragen. Mijn broer en ik worden ingeleid. Het 
blijkt best simpel, het zijn vijf ingrediënten. Je moet echter 
een precieze ‘touch’ hebben voor het malen, het kneden 
en de hoeveelheden bepalen. Ik kijk opzij. Mijn nicht wil 
helpen en rolt een mooie bal van het deeg. De hondjes 
kwispelen op de achtergrond. Mijn schoonzus, manlief en 
ons pleegkind lezend op de bank. Mijn vader trots bezig 
met zijn video-opnames. Het voelt lekker, de hele familie 
gemoedelijk bij elkaar.

Ik denk terug aan de al gepasseerde Sinter klaas avonden. 
Tussen alle bedrijvigheid door tijd maken om een surprise 
en een gedicht te maken. Ik zag manlief altijd turen naar 
zijn blaadje en ineens wensen dat hij Harry Potter was. 
De meeste jaren werd dat de vrouwelijke variant, en zat 
ik op 4 december in de avond met tien vingers driftig te 
typen op de computer, voor twee. Intussen doen wij niet 
meer aan surprises, wel nog steeds aan een dolknusse 
avond en een groot cadeau met gedicht voor degene van 
wie je het lootje hebt getrokken. En het dobbelspel met 
zo’n 60 kleine cadeautjes van rond de euro op tafel, in de 
meest mooie verpakkingen! Het aantrekkelijkste pakje wil 
iedereen altijd in zijn bezit krijgen, wat bij het uitpakken 
dan zomaar een rits met kauwgompakjes kan zijn. Het 
gaat om het idee, heerlijk simplistisch en zo gezellig. Hoe 
ouder je wordt, hoe meer waarde je gaat hechten aan 
tradities. Bedankt daarvoor mam! Zet de marsepein maar 
weer klaar. Ik kijk likkebaardend uit naar 5 december!

Column

Scoren over links

De	stelling	van	vorige	week	luidde:		

‘Het college van B&W weet niet wat er onder de burgers leeft’  
85% eens 15% oneens

Een greep uit de reacties:

Erik Monster toont zijn prijzenkast



5 december

Pakjesavond!

RESTAURANT ZUYDT
lunch / diner

ASIAN SPECIALS

Kerstmenu 
2e kerstdag

Restaurant ZUYDT 
Boulevard Paulus Loot 19 • 2042 AD Zandvoort • Tel. 023-5739050 • www.restaurantzuydt.nl
Ook afhalen is mogelijk - Dinsdag gesloten

 SOTO AJAM


CRISPY DUCK 


RIJSTTAFEL ISTIMEWA
RENDANG

SMOOR DAGING
AJAM PEDIS

KAMBING GULING
UDANG BALI
SATE MANIS
SATE AJAM

SATE KAMBING
TUMIS BISTEK
GADO GADO
SG BOONTJES

BAMI GORENG/NASI DJAWA/WITTE RIJST
ATJAR KETIMOEN/SEROENDENG/TEMPE/KENTANG


CHOCOLADE PASSIE

PETIT GRAND DESSERT

BOSPADDESTOELENSOEP


KLEINE CARPACCIO
OF

GARNALEN COCKTAIL
HOLLANDSE GARNALEN MET
AVOCADO EN CALYPSOSAUS


KALFSENTRECÔTE

MET EEN PUREE VAN ZOETE AARDAPPEL
PARMAHAM CHIPS, PARMAZAANSE KAAS,

RODE WIJN JUS EN GROENE ASPERGES


CHOCOLADEPASSIE
PETIT GRAND DESSERT

€ 45,- p.p.

U kunt ook uw rijsttafel bij ons bestellen  
om mee te nemen, wilt u informatie 
hierover neem dan contact met ons op.

Dames Heren
1. Bovenlip + Kin € 50,- 1. Wenkbrauwen € 15,-
2. Oksels € 45,- 2. Nek € 45,-
3. Bikinilijn brasil € 80,- 3. Borst € 100,-
4. Onderbenen € 135,- 4. Rug (tot taille) €112,-

H.A.O. Catering uit Zandvoort heeft voor de feestdagen een aantal gerechten en menu’s voor u samengesteld.
Zo kunt u voor én tijdens Kerst en Oudjaar uw aandacht op uw gasten richten. Onze menu’s en hapjes 
worden kant-en-klaar aan huis geleverd. Het enige dat u hoeft te doen, is de gerechten in de oven te verwarmen. 
De koude gerechten zijn klaar om geserveerd te worden! 

Graag ontvangen wij uw bestellingen minimaal 4 dagen van te voren zodat wij een tijdige levering kunnen garanderen. 

Alvast fijne zorgeloze feestdagen! 
John de Kluijver
Horeca, Advies en Organisatie brengt u catering op maat!

Tel. 06-113 72 185
j.dekluyver@hetnet.nl

Assorti luxe hapjes: 
€ 6,75 (v.a. 4 pers.)

Broodcanapés belegd met:
gerookte zalm, groene asperge, mierikswortel

rode mul en geconfijte venkel
eendenlevermousse met truffeltappenade

parelhoenborst met gecaramelliseerde appel

De wijnsuggesties:

Witte wijn 
Louis Felipe Edwards Grand Reserva

Sauvignon Blanc 2008 € 9,75

Louis Felipe Edwards Grand Reserva
Chardonnay 2008 € 9,75

Rode wijn
Louis Felipe Edwards Grand Reserva

Merlot 2007 € 12,75

Louis Felipe Edwards Grand Reserva
Chiraz 2006 € 12,75

 Visschotel 

 € 9,50 per persoon (v.a. 2 pers.)

Vleeswarenschotel 

 € 9,50 per persoon (v.a. 2 pers.)

3-Gangenmenu: - € 27,50 (v.a. 2 pers.)

 kreeftensoep met croûtons en crème fraiche

 biefstuk van de haas met bospaddestoelensaus
 haricots verts in spek, schorseneren

stoofpeertje met cranberries en aardappeltaart

 chocolademousse met vanillecrème

4-Gangenmenu: - € 32,50 (v.a. 2 pers.)

terrine van King Crab en garnalen met saffraanmayonaise

klassieke ossestaartsoep met garnituur

gebraiseerde filet van hertenbout met wildjus
haricots verts in spek, schorseneren

stoofpeertje met cranberries en aardappeltaart

crème brûlée



5 december

Pakjesavond!

De boeketten piet
heeft zijn best gedaan!

Specialist voor al uw bloemwerken.
Dobey zandvoort • Grote Krocht 28
2042 LX Zandvoort • 023-5719345

30 authentieke huisgemaakte

Tapas
Tot en met 5 december

Elke maandag tot en met vrijdag
een keuze uit 5 gerechten
voor maar € 10,- per gerecht.

1  Giros
2  Kipfilet
3  Souzouki
4  Mousaka
5  Souvlaki

Deze gerechten worden geserveerd 
met frites, rijst, salade en tzatziki. 
U kunt natuurlijk ook van de 
gewone menukaart bestellen.

Zondag 12 december live muziek  
met Soerta Ferta
En: een loterij met leuke prijzen.
Gegarandeerd een gezellige avond  
  met muziek, dans en natuurlijk  
     lekker eten!

www.filo
xenia.info

Tel:023-5735002 – ma 13:00-18:00
di t/m vrij 9:00-18:00 za 9:00-17:00

De enige SCHOENMAKER
van Zandvoort is

te vinden op:
GROTE KROCHT 23

24 december (kerstavond)
Diner a la carte 

met avondvullend LIVE !!! 
optreden van de zanger TJERK

25 december (1ste kerstdag)
Gesloten

26 december (2e kerstdag)
4 gangen kerstmenu

met avondvullend LIVE !!! 
optreden van zanger Eric Out

Reserveren gewenst

Grand Café Hotel Restaurant XL
Kerkplein 8, tel. 5712252 | 06-53344660 | www.xl-zandvoort.nl

Grand Café, Restaurant

Henny’s  pedicure salon 
December aanbieding 

Basis behandeling reiniging, nagels knippen, eelt 
verwijderen, likdoorns of eeltpitten verwijderen en 
afwerken met nat techniek € 22.50  gratis lakken
Diabetisch wordt vergoed door de zorgverzekering
AXXIUM Soak-off gellak  € 27.50
De nieuwste techniek op de natuurlijke nagel  
zonder dat de conditie ervan achteruit gaat.
PIJNLOOS ONTHAREN MET
LHE LIGHT HEAT ENERGIE 25% korting
op de hele behandeling, geldig tot 31 december 2010.
Bel voor een afspraak  TEL.: 0650203097

facial stimulator peel 120,-
• stimuleert de celvernieuwing
• vermindert de zichtbaarheid van 
 fijne lijntjes en rimpels
• verbetert de huidtoon en structuur 
• zorgt voor een verhelderend effect van de huid

De peeling verbetert de algehele uitstraling van de huid; 
de oude en vervuilde huidcellen worden op natuurlijke 
wijze afgestoten en vervangen door nieuwe jonge 
cellen. Daar naast werkt de peeling ontstekingsremmend 
en sti mu leert  het de huid van binnenuit, dus op celniveau. 
De huid voelt na de behandeling niet alleen gezond aan, 
maar oogt ook zo. Je huid is echt zichtbaar verbetert 
en straalt. En dat is wat de vrouw van vandaag wil: 
geen fabels, maar feiten! 

Bel voor een afspraak: 
06-430 493 62
www.desalonzandvoort.nl



Uw sloggi dealer

Haltestraat 55
2042 LL Zandvoort
Tel. 023 571 28 39

Ook zondags geopend

Voor het heerlijke avondje
met Sint op bezoek,

kom je voor iets lekkers
naar de Kaashoek

Deze week:
Heerlijke notenmixen, 

huisgemaakte salades, patés
en diverse soepen.

De meest creatieve 
ondernemer van 

2010 / 2011

Haltestraat 38 • 2042 LN Zandvoort
Tel./Fax (023) 571 50 00

RESTAURANT ZUYDT
lunch / diner

ASIAN SPECIALS

Restaurant ZUYDT 
Boulevard Paulus Loot 19 • 2042 AD Zandvoort
Tel. 023-5739050 • www.restaurantzuydt.nl
Ook afhalen is mogelijk - Dinsdag gesloten

AFHAAL MENU:
NASI TJAMPOER: €12,50
NASI KUNING: €12,50  
NASI TJAMPOER VEGA: €12,50
NASI GORENG DJAKARTA: €13,50
GADO GADO LONTONG: €  8,00 
UDANG BALI: €18,50
SAMBAL GORENG UDANG: €18,50  
SPARE RIBS: €15,00
RIJSTTAFEL ZUYDT €19,50 P.P.
AJAM BALI GADO-GADO        
SMOOR DAGING ATJAR KETIMOEN
RENDANG PREKADEL
SAMBEL GORENG UDANG SAMBEL GORENG TELOR
SATE AJAM SEROENDENG
SAJOER LODEH NASI GORENG EN WITTE RIJST
SATE AJAM: (3 STOKJES) €6,00 
SATE BABI: (3 STOKJES) €6,00
SATE KAMBING: (3 STOKJES) €7,50
SOTO AJAM:  €5,50

Met ingang van de maand december
hebben wij op de woensdagen:

Gezinsdag!
Kom samen met uw kind(eren) en
ontvang 10% korting op de totaalprijs.
Tevens krijgen de kinderen een leuke verrassing.

Ook zoeken wij per januari 2011 een 
ervaren nagelstyliste die graag zelfstandig
wil werken bij ons in de salon.
Bel voor info: 06-22997804 of kijk op:
WWW.DYNAMICS-HAIR-NAILS.NL

Openingstijden: dinsdag, woensdag, donderdag en
vrijdag : 09.00 - 17.30 uur Zaterdag: 08.30-17.00 uur.
Zondag en maandag gesloten.
Dynamics Hair & Nails, Thorbeckestraat 15, 
2042 GL Zandvoort. Tel.: 023-5732615

Gelnagels	bij	
Boudoir	by	Sara

Aan de Achterweg 1a kunt u al geruime tijd terecht 
voor een uitstekende nagelverzorging. Onlangs 
hebben Sara en haar collega's Natascha en Wendy 
een cursus gevolgd voor het aanbrengen van een 
gezonder gelsysteem van Bio Sculpture Gel.

Zowel de nagels van de 
handen als de voeten 
worden en blijven prach-
tig, doordat er geen be-
schadigingen aan de na-
tuurlijke nagels optreden. 
Grote voordelen van dit 
systeem, dat in maar liefst 
137 verschillende kleuren 
verkrijgbaar is, zijn on-
der meer: het is dun, na-
tuurlijk en duurzaam (3-5 
weken geen verzorging 
nodig), direct droog met 
een blijvende glans, 99% 
allergie- en schimmelvrij 
en afweekbaar in plaats 

van de gel eraf te vijlen. 
De prijs voor een totale 
handverzorging bedraagt 
€ 35, maar ook een French 
Manicure, die niet vergeelt, 
is mogelijk. Hiervoor be-
taalt u € 40. 

Voor de tussentijdse ver-
zorging van uw nagels, 
zoals nagelriemolie of de 
‘executive base’, dat zachte 
en verzwakte nagels weer 
gezond maakt, kunt u da-
gelijks terecht bij Boudoir 
by Sara. Telefoon 023-
5732900. 

Boudoir by sara
Het gezondste gelsysteem van Nederland, 

nu nieuw bij Boudoir by Sara!
De voordelen van dit systeem: 
Met dit gelsysteem heeft u absoluut geen enkele beschadiging 
meer aan de natuurlijke nagel, de nagel wordt niet meer 
gevijld, het bevordert zelfs de groei van de eigen nagel. 
Het product is dun, natuurlijk, sterk, duurzaam en 
soepel. U heeft geen omkijken meer naar uw 
nagels tot zelfs 5 weken! Direct droog en 
een blijvende glans. 99% vrij van allergie, 
schimmel en nadelige gevolgen! 
Vele prachtige kleuren en een 
natuurlijke french manicure

Nieuwsgierig? 
Bel gerust naar onze studio:
Boudoir by Sara
Achterweg 1a, 2042 LH  Zandvoort
Tel. 023-573 29 00

7 dagen per week geopend van 09.00 tot 17.00 uur
Tevens ’s avonds op afspraak

Het roze pandje aan de Achterweg 1a



Zandvoortse Courant • nummer 48 • 02 december 2010

21

Plony’s
Haarwinkel

2 Jaar + introductie KEVIN.MURPHYPlony’s Haarwinkel bestaat deze maand 2 jaar en op zaterdag 4 december willen wij dat 
vieren met de introductie van KEVIN.MURPHY! 
Voor alle klanten ligt er een leuke attentie van 
KEVIN.MURPHY klaar!

KEVIN.MURPHY maakt gebruik van voor hergebruik 
geschikte hulpbronnen om zodoende de belasting 
op het milieu te verminderen.
• Alle verpakkingen zijn 100% recyclebaar.• De producten worden niet getest op dieren.•  KEVIN.MURPHY maakt gebruik van milieu vriendelijke oogst-en organische groeimethoden.•   Alle producten zijn biologisch afbreekbaar, 
parabeen en sulfaat vrij.

•  De producten bevatten essentiële oliën die 
superieur zijn in vergelijking tot synthetische 
substanties. Ze werken als bio-katalysator en 
zorgen voor een natuurlijke stevigheid, vochtbalans en veerkracht.

Kosterstraat 13a2042 JJ Zandvoort023 5733066

De informatie pagina van de sportraad
www.sportinzandvoort.nl

Zodoende wordt de Zand-
voort se jeugd de mogelijk-
heid geboden deze uit Brazilië 
afkomstige (sport) cultuur te 
kunnen beoefenen. Capoeira 
is een combinatie van bewe-
ging, cultuur, kunst, expres-
sie, verdedigingssport, dans, 
acrobatiek, muziek, zang, vrij-

Het spel gaat snel heen en 
weer en de spelers zijn af-
wisselend verdedigers en 
aanvallers. De bal mag ge-
speeld worden met ieder 
deel van het lichaam behalve 
met de benen onder de knie. 
Doelpogingen mogen vanaf 
iedere plaats op het veld 

heidsdrang, levensstrategie en 
nog veel meer. Het is ontstaan 
in een tijd van slavernij. De uit 
Afrika afkomstige slaven in Bra-
zilië camoufleerden hun ‘ge-
vechtstraining’ als dans om zo 
de onderdrukker te misleiden.

De lessen van Semente da Sen- 

plaatsvinden maar men mag 
de grond in het doelgebied en 
de bijbehorende lijnen (cirkel) 
niet aanraken, men mag bij de 
doelpogingen wel in het doel-
gebied springen of vallen en 
men dient ervoor te zorgen 
dat de bal de hand verlaten 
heeft voordat men neerkomt 

Capoeira	school	nu	ook	in	Zandvoort Handbal	is	geen	sport	voor	watjes
De Haarlemse capoeiraschool Semente da Senzala heeft in 
de afgelopen maand oktober met groot succes meegedaan 
met de Jeugd Vakantie Sportweek. Er was zoveel animo voor 
de 3 Capoeira lessen dat docente Lisette Spaargaren besloot 
deze prachtige sport naar Zandvoort te brengen.

Handbal is een balsport die zijn oorsprong heeft in De-
nemarken. Daar werd in 1904 de eerste handbalfedera-
tie gesticht. Het was een heel ander soort spel waar nog 
grote lijnen van zijn overgebleven. Tegenwoordig wordt 
handbal gespeeld door 6 spelers en een keeper per team. 

op de grond. Lichaamscontact 
is toegestaan bij het verdedi-
gen, alle verdedigende acties 
moeten frontaal worden uit-
gevoerd en daar wil het nog 
wel eens hard aan toegaan. 
Geen sport voor watjes dus. 

De handballers van de Zand-
voortse Sport Combinatie 
spelen zowel zomers als in 
de winter in de regio Midden 
Ne der land. Het eerste da-
mesteam speelt in de zaal in 
de derde klasse, het tweede 
damesteam een klasse daar-
onder en het meisjes B-team 
komt uit in de 3e klasse. Hieruit 
blijkt dat er geen senioren he-
ren handballen. Wellicht een 
mooie gelegenheid om een 
herenteam te gaan vormen 
met een stel vrienden! Meer 
informatie via http://zsc.club-
system.nl (dus zonder www.).

 za la zijn zeer gevarieerd en 
helpen kinderen (en volwasse-
nen) niet alleen aan een goede 
conditie maar stimuleren ook 
de balans, creativiteit en het 
zelfvertrouwen. Naast de be-
wegingen en het capoeira spel 
leren kinderen ook de muziek 
en de cultuur van de capoeira 
kennen. 

De 6 weekse cursus in Zand-
voort is elke dinsdag vanaf 11 ja-
nuari t/m 15 februari van 16.30 
tot 17.30 uur in de gymzaal van 
het Gertenbach Col le ge, Zand -
voortselaan 19a. Voor inschrij-
vingen (kan nog tot 17 decem-
ber) kunt u terecht bij Liset te 
Spaar garen tel: 06-47950717. 
Bij voldoende belangstelling 
zal er na deze cursus wekelijks 
capoeira les op dezelfde locatie 
in Zandvoort worden gegeven. 
www.capoeirahaarlem.nl



22

Swaluëstraat 2,  Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
info @ zandvoort.nl - www.zandvoort.nl

Gemeentelijke publicatie week 48 - 2010

Vergadering college 
De besluitenlijst van de collegevergadering van week 47 en 
de verdere in week 47 door het college genomen besluiten 
zijn in week 48 vastgesteld. De besluitenlijst is in te zien bij 
de Centrale Balie en op de website. 

Begrotingswijzigingen
Op grond van artikel 192, tweede lid, van de Gemeentewet lig-
gen de begrotingswijzigingen van de agendapunten die op 14 
december 2010 aan de gemeenteraad ter vaststelling worden 
voorgelegd en die financiële consequenties tot gevolg hebben, 
vanaf heden tot en met 14 december 2010 ter inzage bij de 
balie van het gemeentehuis. 

Commissie Welstand en Monumenten
Op 25 november vergadert de Commissie Welstand en Mo-
numenten. De vergadering begint omstreeks 15.00 uur in de 
commissiekamer. De exacte begintijd is afhankelijk van de 
agenda. U kunt hiervoor het beste even contact opnemen met 
de werkeenheid Bouwen, tel. (023)5740100. 

Ingekomen vergunningenaanvragen

Horeca-exploitatievergunning
Zandvoort: 
- Brederodestraat 44, aanvraag Horeca-exploitatie voor pension 
JOB Housing, ingekomen 16 november 2010

De hierboven genoemde aangevraagde vergunning ligt bij de 
Centrale Balie ter inzage. U kunt deze inzien tijdens openings-
tijden. Belanghebbenden kunnen binnen een termijn van twee 
weken na publicatie schriftelijk hun zienswijzen/bedenkingen 
kenbaar maken bij Burgemeester en Wethouders, Postbus 2, 
2040 AA Zandvoort.

Bentveld:
- Bramenlaan 1, verwijderen asbesthoudend materiaal, inge-
komen 17 november 2010, 2010-VV-0027.

Let op. De hierboven genoemde aangevraagde vergunningen 
liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt deze inzien 
tijdens openingstijden. Deze publicatie betekent niet dat 
u uw zienswijze over deze aangevraagde plannen kenbaar 
kunt maken. Deze publicatie betekent ook niet dat u een 
bezwaarschrift kunt indienen. Mocht de vergunning worden 
verleend dan zal dit worden gepubliceerd en pas dan kunnen 
belanghebbenden bezwaar indienen.

Centraal telefoonnummer 
Alle afdelingen zijn bereikbaar via (023) 574 01 00, maandag t/m 
donderdag 8.30 - 17.00 uur en vrijdag 8.30 - 16.00 uur. 

Melding of klacht? 
Bel met de Centrale Meldlijn (023) 574 02 00, óf vul op de  
website het digitale formulier in óf stuur een brief naar de 
klachtencoördinator. 

Openingstijden Centrale Balie 
Maandag t/m woensdag:  08.30  -  16.00 uur 
Donderdag:  08.30  -  20.00 uur 
Vrijdag:  08.30  -  12.30 uur 
Tijdens de donderdagavondopenstelling kunt u maar voor een 
beperkt aantal zaken terecht: paspoorten en rijbewijzen e.d. 

Openingstijden begraafplaats 
De algemene begraafplaats en dierenbegraafplaats aan de 
Tollensstraat zijn dagelijks open tussen 08.00 - 18.00 uur. 

Collegelid spreken? 
Een afspraak maken met een collegelid doet u via het 
centrale telefoonnummer. Daarbij geeft u aan waarover 
u het collegelid wilt spreken. Het kan zijn dat u eerst naar 
een vakafdeling verwezen wordt. 

Vragen over een bouwplan? 
Voor vragen over concrete of gewenste bouwplannen 
is de werkeenheid Vergunningverlening op werkdagen 
telefonisch bereikbaar tussen 08.30 en 16.00 uur. 

Op zoek naar werk of aanbieden van vacature? 
Werkgevers en werkzoekers maken gebruik van 
www.werkeninzandvoort.com. 
Voor het vinden of aanbieden van banen in Zandvoort. 

Omgevingsvergunning
Zandvoort:
- Haarlemmerstraat 4, plaatsen van een garage, ingekomen 
24 november 2010, 2010-VV-0028.
- Boulevard Paulus Loot 3, uitbreiding seizoensgebonden 
strandpaviljoen, ingekomen 24 november 2010, 2010-VV-
0029.
- Zandvoortselaan 26, kappen van een boom, ingekomen 24 
november 2010, 2010-VV-0030.
- Prinsesseweg-Koningstaat-C.Slegersstraat-Louis Davids-
straat, kappen van bomen, ingekomen 24 november 2010, 
2010-VV-0031.

Louis den Dekker in actie voor het Oomstee-team

Biljartteam Oomstee niet opgewassen tegen Bremmetje
Vorige week donderdag heeft het eerste driebanden bil-
jartteam van café Oomstee thuis niet weten te winnen 
van Bremmetje. Vooral de hoge moyennes van de Zand-
voorters bleken dit keer tegen ze te werken, er werd met 
9-12 verloren.

biljarten

De start van de Zandvoorters 
was niet echt overtuigend. 
Import Zandvoorter Louis 
den Dekker (moyenne 20) 
had niet genoeg aan 25 
beurten om zijn tegenstan-
der Rob Behage (14) van de 
winst af te houden. Behage 
had exact genoeg aan het 

maximum aantal beur-
ten en won met 19-14. Ook 
Henk v.d. Linden (16) kon 
niet tot winst komen. De 
vaak wisselvallig spelende 
Zandvoorter moest in een 
uitstekende partij, waarin 
beide spelers tot een ge-
middelde van 1 per beurt 

kwamen (!), de punten aan 
zijn tegenstander Ruben 
Bouterse (10) laten. Frits 
Flinkevleugel (7) kon in de 
eerste ronde wel tot winst 
komen. In acht beurten 
was de oud-profvoetballer 
uit tegen Mal van Lit (6). 
De tweede partij van Den 
Dekker ging wel zoals ge-
pland. De Belg herstelde zich 
knap en won in 16 beurten 
met 20-10. Ook V.d. Linden 
leek in eerste instantie zich 
te herpakken, maar het ve-
nijn zat in de staart van de 

partij. Opnieuw kon hij niet 
winnen van Bouterse, 13-10. 
Flinkevleugel had het in zijn 
tweede partij in eerste in-
stantie moeilijk tegen een 
gelukkige Van Lit die maar 
liefst uit vier ‘klosballen’ 
wist te scoren. Toch wist 
hij uiteindelijk knap een re-
mise uit het vuur te slepen. 
Oomstee 1 staat nu 2 pun-
ten achter Bremmetje op de 
2e plaats.

Het tweede team van 
Oomstee kon wel tot winst 

komen en begint aan een 
langzaam herstel na een 
dramatische start van de 

competitie. Bremmetje 4 
moest met 13-7 buigen voor 
onze plaatsgenoten.
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adverteerders

Kim Montauban gaat voor een lay-up

Alle deelnemers van ‘Ik lekker fit’

Mooie overwinning basketbalsters

Gehavend Lions in problemen

Start ‘Ik Lekker fit!?’ in Zandvoort
De dames van The Lions hebben afgelopen zaterdag een 
mooie overwinning geboekt op Akrides. Na een groot ge-
deelte achter gestaan te hebben kwamen onze dorpsgeno-
ten tot een prachtige 52-49 overwinning.

Een gehavend herenteam van The Lions heeft zaterdag zijn meerdere moeten erkennen 
in Akrides. De wedstrijd ging met 69-81 verloren. Ron v.d. Meij moest vroegtijdig het veld 
verlaten door een diskwalificerende fout.

Deze week werden kinderen van Zandvoortse basisscholen 
getrakteerd op een feestelijke start van ‘IK Lekker fit!?’. In 
de Korver Sporthal kregen zij Zumba-les en demonstreer-
de freestyle-voetballer Joshua Agteres zijn voetbalkun-
sten met een namaakappel. De start van ‘IK Lekker fit!?’ in 
Zandvoort werd gecombineerd met de aftrap van ‘IK Lek-
ker fit!?’ in de provincie Noord-Holland.

De gasten uit IJmuiden pro-
jecteerden een full court 
press op Lions en die waren 
dat zeker niet gewend. Het 
gevolg was een vertraagde 
aanval omdat er slechts met 
de grootste moeite op de 
helft van Akrides gespeeld 
kon worden. Zandvoort 
miste daarbij ook nog eens 
regelmatig de ‘simpelste’ 

Trainer/coach Dave Kroder 
was zaterdag een geplaagd 
man. Zijn formatie moest 
vanwege vakantie een drietal 
belangrijke spelers missen. 
Marvin Martina, Robert ten 
Pierik en Philip Prins waren af-
wezig. Kroder vroeg veteraan 
Peter Sterker en U18 speler 
Jaap v.d. Meij om zijn team te 
completeren. V.d Meij is een 
talent van Lions en is voor zijn 
tegenstanders een plaag in 
verdedigend opzicht. 

Het begon, zoals al zo vaak bij 
Lions, weer stroef in de aanval 
en verdedigend werd er niet 
naar behoren gepresteerd, 
waardoor de gasten snel uitlie-
pen naar een 2-12 voorsprong. 

Wethouder Gert Toonen ging 
op een fietsfruitblender de 
strijd aan met de manager 
Marketing van Zilveren Kruis 
Achmea, Jan de Bruijn. Door 
heel hard te fietsen, produ-
ceerden ze stroom waarmee 
een blender aan het werk 
werd gezet. Die pureerde 
fruit en yoghurt tot een 
shake die nog smaakte ook. 
Daar mee combineerden ze 
lichaamsbeweging met ge-
zond eten en dat is precies de 
bedoeling van het project ‘IK 

ballen onder het bord waar 
Akrides wel de lay-ups maak-
te. Het gevolg was een ach-
terstand van 10 punten bij 
rust, 23-33.

Coach Dave Kroder was meer 
dan tevreden over de twee-
de helft: “In de tweede helft 
ging onze verdediging beter 
werken, waardoor Akrides 

Lekker fit!?’ En waarschijnlijk 
ongelooflijk, maar Toonen 
won ook nog van zijn veel 
jongere tegenstander.

Kinderen bewust maken van 
een gezonde leefstijl met 
een positieve boodschap, 
dat is de doelstelling achter 
‘IK Lekker fit!?’. De lesme-
thode die wordt gebruikt, 
is geschikt voor alle groe-
pen op de basisschool. Ook 
de ouders worden bij het 
lesprogramma betrokken. 

basketbal - dames

basketbal - heren

sport

minder eenvoudig tot sco-
ren kwam. Tegelijkertijd liep 
onze aanval beter en was 
met name Tessa de Boer met 
15 punten erg goed op dreef. 
”De behaalde voorsprong 
kwam nog regelmatig in 
gevaar maar omdat er twee 
speelsters van Akrides met 
5 persoonlijke fouten uitge-
schakeld waren, werd dui-
delijk dat Lions op een over-
winning afging. “Door goed 
samenspel behielden we die 
voorsprong en wonnen we 
uiteindelijk met 52-49”, al-
dus Kroder. Komende vrijdag 
staat de volgende wedstrijd 
voor de Zandvoortse dames 
op de agenda. Dan moeten 
zij om 21.00 uur in IJmuiden 
aantreden tegen de reserves 
van de ploeg waarvan zij za-
terdag van wonnen. Dat zal 
zeker geen gemakkelijke op-
gave worden.
Topscores Lions: Tessa de 
Boer 15 en Martine Loos en 
Wendy Bluijs ieder 9 punten.

Enkele Lions-spelers konden 
zich niet inhouden met com-
mentaar op de arbiters, waar-
door Ron v.d. Meij tegen een 
technische fout opliep. Lions 
liet zich door dit voorval vol-
ledig van de wijs brengen. Niet 
lang na dit incident ontplofte 
de wedstrijd. V.d Meij bleef te-
gen de arbiters ageren en liep 
door constant opmerkingen 
maken tegen een diskwalifi-
cerende fout op. 

“Wij waren daarna behoorlijk 
aangeslagen, maar besloten 
er toch een wedstrijd van te 
maken. Rens Teeuwen deed 
verdedigend goed werk met 
ondersteuning van Martin v.d. 
Aar en aanvallend scoorden 

we ook meer. Echter zag je dat 
we door het kleine aantal spe-
lers vermoeidheid vertoonden 
en het samenspel in de aanval 
stagneerde”, herinnert Kroder 
zich. Doordat Paul Wessels er 
toch nog een hoop punten 
inschoot kwam Lions terug 
tot 2 punten verschil (67-69), 
maar toen was het op. Akrides 
had wel nog de nodige ener-
gie en onder aanvoering van 
oud Nederlands team-speler 
Niels Meijer won Akrides af-
getekend met 69-81. Topscores 
Lions: Paul Wessels 36 en Dave 
Kroder 13 punten. Komende za-
terdag speelt het herenteam 
van Lions om 21.15 uur in de 
Fanny Blankers Koen hal in 
Hoofddorp tegen Challengers.

Kinderen die gezond eten en 
genoeg bewegen zijn min-
der vaak ziek, kunnen zich 
beter concentreren en zitten 
lekkerder in hun vel. Daarom 
heeft  de Nederlandse 
Hartstichting, samen met 
Noordhoff Uitgevers, deze 
lesmethode ontwikkeld. De 
leerlingen gaan in de klas 
met de leerkracht aan de 
slag met lessen over ge-
zond eten, bewegen en het 
maken van gezonde keuzes. 
Dankzij de samenwerking 
met Zilveren Kruis Achmea 
kunnen de scholen naast 
de uitvoering van de lesme-
thode ook gebruik maken 
van extra activiteiten met 
betrekking tot beweging en 
voeding, zoals extra gymles-
sen of het realiseren van de 
benodigde ‘handjes’ om het 
programma duurzaam weg 
te zetten.

De Zandvoortse kinderen 
hebben in de praktijk gezien 
hoe je voeding en bewegen 
kunt combineren. Zij kregen 
na de start allemaal een ap-
pel mee: een namaakappel-
tje om te oefenen met hoog-
houden en een echte appel 
om lekker op te eten!

Sinterklaasactie:
Bloemsierkunst 
 Jef & Henk Bluijs
Boudoir by Sara
Boudoir Personal Styling
Café Koper
Chocoladehuis 
 Willemsen
Corry's Kaashoek
De Salon
Dobey Zandvoort
Dynamics Hair & Nails
Filoxenia Greek Cuisine
Grand Café Restaurant XL
Groenestein & Schouten 
 Fin. diensten
HAO Catering
Henny's Pedicure Salon
Kroon Mode
Restaurant ZUYDT
Shanna's Shoe 
 Repair & Leatherwear
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Het wekelijkse nieuwsblad 

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

De Mannetjes
IJsbaan in 
centrum

‘Als de herten maar 
niet op de koek-

en-zopie afkomen’

Kom naar de raadsvergadering 
op 14 december! 

Bekijk de agenda op pagina 22

Een aantal Zandvoortse basisscholen heeft vorige week 
een verkiezing georganiseerd om te komen tot een leer-
lingenraad. Dit in navolging van de Nicolaasschool die dit 
fenomeen al een paar jaar kent. Vorige week waren het 
de beide openbare scholen, de Duinroosschool en de Han-
nie Schaftschool, die voor de eerste keer zo een verkiezing 
organiseerden. Andere scholen volgen later. 

De ijsbaan op het Raadhuisplein wordt komende zater-
dag feestelijk geopend. Rond 14.00 uur zal de officiële 
handeling omlijst worden door een dansdemonstratie 
van Studio 118 van Conny Lodewijk. Wethouder Sport 
Gert Toonen, zijn Haarlemse collega Pieter Heiliegers en 
bestuurders van het Jeugd Sport- en Cultuurfonds zullen 
gezamenlijk de baan openen. 

Een damhert dat over het 
school plein van het Wim 
Ger  t en bach College liep, is 
maan dag middag doodge-
schoten. Het dier zorgde 
voor veel commotie op de 
school, door mank heen en 
weer over het schoolplein 
te lopen.

Het werd overigens een 
groot succes dat de jeugd 
wegwijs moet maken in de 
wereld die later op ze wacht. 
Burgemeester Niek Meijer 
en de raadsleden Belinda 
Göransson (VVD) en Willem 
Paap (SZ) waren op beide 
scholen aanwezig om het 
democratische proces te 
begeleiden en om vragen te 
beantwoorden. Meijer bracht 
zelf bij De Duinroosschool 
de eerste stem uit. De scho-

Afgelopen maandag is aan 
de ‘blinde muur’ op het 
Raadhuisplein gestart met 
de voorbereidingen om een 
echte ijsvloer mogelijk te ma-
ken. Van 12 december tot en 
met 2 januari kan er iedere 
dag geschaatst worden op 
een ijsbaan van 15 bij 15 me-
ter. De ijsbaan is ruim drie we-
ken lang elke dag geopend, in 
principe van 14.00 tot 20.00 
uur (’s avonds verlicht), maar 
dat zal ook afhankelijk zijn 

Het hert bleek een gebroken 
linker voorpoot te hebben, 
waarschijnlijk het gevolg 
van een verkeersongeluk. Het 
dier had geen overlevings-
kans en is aan het eind van de 
middag, toen alle leerlingen 
naar huis waren, afgescho-
ten. Schooldirecteur Fred van 
Zanten meldt dat het hert 
veel pijn had: "We hebben de 
politie en dierenambulance 
gebeld, maar uiteindelijk is 
een deskundige ingescha-
keld die wat over het beest 
kon zeggen. Volgens hem 
was het hert niet meer te 
redden, waarop hij het dier 
heeft afgeschoten."

len waren voorzien van een 
echt stemhokje en een echte 
stembus die door de gemeen-
te beschikbaar waren gesteld. 
Alle leerlingen van de boven-
bouw hadden tevens een 
stempas die ze bij het stem-
bureau voor een stembiljet 
konden inwisselen.

Waarschijnlijk worden de 
nieuwe leerlingenraden op 12 
januari aanstaande door de 
burgemeester geïnstalleerd.

van de inzet van vrijwilligers. 
In de weekenden is de baan 
al vanaf 10.00 uur open. De 
entree bedraagt € 3,50 en de 
huur van een paar schaatsen 
is slechts € 1,50. Er zijn wel 
een aantal regels die in acht 
genomen moeten worden. Zo 
zijn Noren, klapschaatsen, (ijs)
hockeysticks, sleden, stoelen 
en andere hulpmiddelen op 
de baan niet toegestaan en 
de schaatsers zijn verplicht 
om handschoenen te dragen. 

Scholen organiseren 
verkiezingen

IJsbaan Raadhuisplein zaterdag openHert gedood 
op school

Stembureau in de Hannie SchaftschoolVlnr Ingrid Muller, Leo Miezenbeek en Gert van Kuijk

Truffelschnitte
5,95Kerststol 500 gram 

met spijs   halve prijs
49

Ze blijven voor
Sinterklaas spelen!
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Geldig tot 18 december 2010

Auto Strijder
Zandvoort

www.autostrijder.nl

Meer informatie is te vinden 
op www.winterwonderland-
zandvoort.nl

Jeugd Sport- 
en Cultuurfonds
De opening is tevens het of-
ficiële startsein van het Jeugd 
Sport- en Cultuurfonds in 
Zandvoort. De gemeente 
Zandvoort heeft geld vrij ge-
maakt voor de kinderen uit 
kansarme gezinnen woon-
achtig in Zandvoort. Via het 
Jeugdsportfonds hopen zij 
alle kinderen de kans te ge-
ven om via sport of een cul-
turele activiteit, toch mee te 
kunnen doen. Zandvoort heeft 
in samenwerking met de pro-
vincie zich aangesloten bij het 
Jeugdsportfonds Haarlem. 
Alle kinderen die graag willen 
sporten of aan een culturele 
activiteit willen deelnemen 
(muziekschool) in Zandvoort, 
maar waarvan de ouders het 
niet kunnen betalen, kunnen 
via een intermediair een aan-
vraag indienen bij consulente 
Babette van de Weg. Als in-
termediair worden genoemd 
docenten, jeugdhulpverleners, 
huisartsen en zorgcoördinato-
ren. Meer informatie vindt u 
op www.jeugdsportfonds.nl.
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UITVAARTZORGCENTRUM ZANDVOORT
Tollensstraat 67, 2041 PR  Zandvoort.

Telefoon (023) 571 32 78.
www.uzn-nederland.nl

UITVAARTCENTRUM HAARLEM
Parklaan 36, 2011 KW  Haarlem.

Telefoon (023) 532 87 50.
www.uitvaartcentrumhaarlem.nl

Sinds 1992
uw uitvaartondernemer in Zandvoort.
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familieberichten

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

~ Begeleiding voor nabestaanden ~ 

~ Persoonlijke aandacht voor U en Uw dierbare ~ 

	 	 023	-7515	666
	 	 		Gevestigd	in	Zandvoort
	 	 		Evert	H.	Schweitzer
        Voor een stijlvolle en verzorgde uitvaart

	 	 	 							Dag	en	nacht	bereikbaar

Algemene Uitvaartbegeleiding Zandvoort

Na een dappere strijd is er een einde gekomen aan het leven 
van onze geliefde moeder, schoonmoeder, grootmoeder en 
overgrootmoeder 

Marie Beek 
- Mies - 

sinds 1987 weduwe van Frans Basart 

26 december 1915                                       1 december 2010 

Constance en Bonne 
Ron en Kaysa 
Martin en Kathleen 

Vincent en Ratika 
Dennis en Suparna 
Camilla en Jeroen 
Mimi en Michiel 
Sebastian 
Alexander 

Charlotte 

Abel 
Felix 

Correspondentieadres: 
C.M. Basart 
Da Costastraat 67A 
1053 ZE  Amsterdam 

Mies is overgebracht naar Uitvaartcentrum Haarlem, Parklaan 36 
te Haarlem, alwaar geen bezoek. 

De crematieplechtigheid zal plaatsvinden op vrijdag 10 december 
om 13.45 uur in crematorium Westerveld aan de Duin en 
Kruidbergerweg 2-6, 1985 HG  Driehuis (Velsen). 

Na de plechtigheid zal er gelegenheid zijn tot condoleren in de 
ontvangkamer van het crematorium. 

Wachtend op een wonder
in ’n zomer, waarin nog heel veel kon.

IJdele hoop besefte ik later,
 waarna de herfst begon.

Het stormde in mijn hart
en verdriet vulde al mijn dromen.

Steeds opnieuw de vraag
wanneer zal de winter komen?

Nu heb ik het zo koud
en lente lijkt voorgoed verleden.
Maar, voorbij is ook jouw pijn

jij hebt genoeg geleden.

Een vrouw met een sterk karakter ging heen.
Toch nog onverwacht overleed in haar eigen 

vertrouwde omgeving mijn lieve vrouw, 
onze mama, mijn dochter en onze zus

Guda Elisabeth van der Vliet-van den Broek

* Krommenie                                    †  Zandvoort
28 augustus 1958                             5 december 2010

 Bob
  Suzanne en Pim, Thimo, Jesper
  Dennis
 E.A.J. van den Broek-Keijzer
 Bep en André
 Gré en Johan
 Ben en Margreet
 Martin en Nel
 Jan en Gerda
  en neven en nichten
 
Celsiusstraat 82 
2041 TM Zandvoort

Guda is in de rouwkamer van Westerveld, 
Duin en Kruidbergerweg 2-6 in Driehuis.
Hier is gelegenheid om afscheid te nemen
op vrijdag 10 december van 14.45 tot 15.30 uur.
De crematieplechtigheid vindt aansluitend om 15.45 
uur plaats in crematorium Westerveld. Na afloop 
is er gelegenheid tot samenzijn en condoleren.

In plaats van bloemen, graag op Westerveld  een gift voor het KWF. 

Een kaart, een bloem, een zoen
alles kan zoveel voor je doen

Een boeket, een toespraak, zelfs een lied 
bij het verwerken van het intense verdriet

Alle blijken van medeleven geven ons het 
warme gevoel dat mijn zoon, broer, zwager en oom

Johannes Hoogeveen

zal voortleven in de harten van iedereen  
die hem heeft gekend.

A. Hoogeveen
Uulke en Marja Stinne 
Claudia Stinne

Bedroefd, maar ook dankbaar dat haar een verdere pijn bespaard 
is gebleven, laten wij u weten dat na een kortstondige ziekte 
op 62-jarige leeftijd is overleden mijn lieve vrouw, moeder, 
schoonmoeder, onze oma en zus 

Marjon Haarman - Sjerps 

4 april 1948                                            5 december 2010 

Jos Haarman 
Japie 

Yvonne en René 
Joeri, Gaby 

Joke en Tom 
Hans en Harmke 
Marlène 
Ingrid en René 

Neven en nichten 

Van Leeuwenhoekstraat 23 
2041 VB  Zandvoort 

Er zal gelegenheid zijn tot afscheidnemen en condoleren op 
donderdag 9 december van 19.00 tot 19.30 uur in Uitvaart-
zorgcentrum Zandvoort, Tollensstraat 67 te Zandvoort. 

De crematieplechtigheid zal plaatsvinden op vrijdag 10 december 
om 9.45 uur in crematorium Westerveld aan de Duin en 
Kruidbergerweg 2-6 te Driehuis (Velsen). 

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

Marjon hield van fleurige bloemen. 

Iets te (ver)kopen?
Plaats een Zandkorrel

Zie pagina 10
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Het gaat allemaal snel. Té 
snel. Sint en Pieten zijn nog 
maar net weg en de kerst-
versiering hangt alweer in 
winkels en straten. Arme 
Sint! Weggedrukt door de 
Kerstman. 
Ik had graag met Sint mee-
gegaan naar Spanje. Maar 
ik was niet stout genoeg. 
Jammer hoor. Want Sint blijft 
mijn favoriet; zeker boven die 
nep Claus. In één van de Zand -
voortse bejaardente huizen 
mocht Sint zelfs niet eens 
binnen komen! Afgeschaft. 
“Die oudjes hebben er toch 
niks aan”. Zou dat de reden 
zijn? Of is het de korting op 
bejaardenzorg? Bezuinigen 
op koekjes bij de koffie, op 
luiers, douchebeurten, verse 
maaltijden, en nu ook nog op 
onze eigen Sint. Oudere men-
sen zijn dol op alles wat naar 
vroeger ruikt. Muziek, kin-
derliedjes, sjoelen, knutselen, 
noem maar op. Mijn moeder 
genoot altijd mateloos van 
het Sinterklaasbe zoek in het 
bejaardentehuis. Een centrum 
waar ze vol lof over was. “Het 
is hier nét een hotel. Ze doen 
alles voor je”, zei ze dan trots. 
Onze mamma's zijn nu een 
“sterretje”. Ze kijken op ons 
neer en verbazen zich, denk 
ik, over de ‘commercialisering’. 
Moeilijk woord voor zakelijk-
heid? Ook Kerst gaat er aan 
ten onder. Alles moet mooier 
en groter. De duurste 'nepbo-
men' worden uit de tuincentra 
gehaald. Misschien dat de cri-
sis ons wat bewuster maakt 
hoe goed we het (nog steeds) 
hebben. 
Tja. Wij maakten, na de oorlog, 
van restjes kaars weer nieuwe 
kaarsen. Hoe? Kaarsvet smel-
ten in een pannetje. Dan in 
een lege jampot gieten. Lontje 
erin en klaar was je nieuwe 
kaars. Zover hoeven we geluk-
kig niet te gaan. Kaarsen zijn 
er nog voldoende te koop in de 
winkels. Maar als kind was ik 
beretrots op mijn zelfgemaak-
te kaars. Zo kun je veel 
dingen zelf fabriceren. 
Gewoon doen (zegt een 
TV spotje). Het geeft je 
in ieder geval een heel 
lekker, tevreden gevoel! 

Op naar Kerst
column
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In Memoriam: Hans Gaus
Vorige week is op 71-jarige leeftijd Hans Gaus overleden. 
Hans Gaus was de oudste van vier kinderen van een Am-
sterdamse slager en grossier in vlees. 

Op 10-jarige leeftijd kwam 
het gezin in Zandvoort wo-
nen waar zijn vader een 
slagerij annex broodjes-
zaak overnam die de naam 
Harocamo kreeg. En dat 
heeft hij geweten. Als Hans 
uit school kwam was er al-

Hans Gaus

tijd wel een bestelling te 
bezorgen en was het geen 
uitzondering dat hij voor 
een half onsje rosbief op de 
fiets naar Bentveld moest. 
Na lang bij zijn ouders ge-
werkt te hebben, kochten hij 
en zijn vrouw Tilly restaurant 

Ruma Bali in de Kerkstraat, 
dat ook de naam Harocamo 
kreeg. Menige Zandvoorter 
weet niet dat die naam een 
samenvoeging is van de na-
men van de vier broers en 
zussen Gaus: Hans, Rob, Carla 
en Monique. Het ‘imperium’ 
van de familie Gaus breidde 
zich uit tot 2 restaurants in 
Zandvoort, 1 in Amsterdam 
en 2 in Spanje, een zeer on-
dernemende familie dus. 
Hans was een man met een 
groot aantal hobby’s. Hij was 
geïnteresseerd in schaatsen, 
vissen, en hij heeft zelfs zijn 
vliegbrevet gehaald. Ook 
ging zijn hart uit naar de 
duivensport en was hij veel 
op de locatie van Pleines te 
vinden. 
Hans Gaus wordt donderdag 
9 december in crematorium 
Westerveld in Driehuis om 
15.45 uur gecremeerd.

Protestantse gem. Zandvoort
10.00 uur ds. Mr. J.W. Verwijs
www.kerkzandvoort.nl

RK Parochie St. Agatha
10.30 uur Pastor D. Duijves
www.aap-parochies.nl

RK Parochie Antonius & Paulus
10.30 uur Pastor G. Zaal

kerkdiensten - a.s. zondag 

burgerlijke stand
20 november - 3 december 2010

Geboren:
Tom, zoon van: den Boer, Pieter en: de Kuiper, Jessica Anna 
Agatha.
Isa Sophie, dochter van: Logmans, Emil en: Lefferts, Yvette 
Annemarie.
Jasmijn Helena, dochter van : Oudejans, Adrianus Johannes 
Anthonius en : van de Leur, Yvonne.
Loïc Dix Daniël, zoon van: Engelhard, Agnes Quirien.
Mary, dochter van: Ghorbani, Abdullah en: Bielak, Ewelina 
Magdalena.

Ondertrouwd:
Roele, Ronald-Paul en: van Denderen, Merel Elisabeth.
de la Court, Romain Jeannot en: Op den Camp, Tanja.
Quee, Gilad en: de Buijzer, Anick Eliza.

Gehuwd:
Klijn, Gerard en: Bodewus, Leoni Sophia Maria.

Overleden:
Vossen geb. Paap, Klaartje, oud 93 jaar.
van der Storm geb. Nink, Gebina Thecla Anna, oud 83 jaar.
van Buuringen, Olaf, oud 39 jaar. 
Goossens, Susanna Maria, oud 89 jaar.
Gnodde, Eric, oud 47 jaar.
Gaus geb. van der Pal, Wijtske, oud 89 jaar.
Versluis, Gerardus Thomas Maria, oud 69 jaar.
Terol geb. Loos, Aagtje Johanna, oud 88 jaar.
Bos, Cornelis Jacobus Gerhardus, oud 81 jaar.

Aanpassing OZB hamerstuk
De aanpassing van de OZB-verordening voor 2011 zal in de 
raadsvergadering van december als een hamerstuk behan-
deld worden. De commissie Planning & Control van vorige 
week woensdag was daar unaniem in. Ook de vervanging 
van de afzetcontainers, de krediet vergunningverlening en 
handhaving Louis Davidscarré en de BERAP 2010-2 worden 
dan als hamerstuk behandeld.

Met de afzetcontainers was 
de commissie snel klaar. 
Wethouder Gert Toonen 
legde namelijk uit dat het 
krediet van € 35.700 dat zijn 
collega Andor Sandbergen, 
die hij verving, had aange-
vraagd voor vervanging, he-
lemaal terecht was. Toonen 
zei: “Deze containers kan je 
maximaal 15 jaar gebrui-
ken. Welnu, zo oud zijn ze 
ook en we hebben die 15 
jaar met hangen en wur-
gen gehaald. Opnieuw re-
pareren kost te veel.” 

Uiteraard ging het een en 
ander niet zonder slag of 
stoot. Vooral de aanpassing 
van de OZB-verordening 
haalde veel aan, maar wet-
houder Gert Toonen wist 

Politiek verslag Verslag commissie P&C, d.d. 1-12

uiteindelijk de neuzen toch 
dezelfde kant op te krijgen. 
De OZB zal trendmatig 
worden verhoogd. Omdat 
er een andere berekening 
voor wordt toegepast zal 
de OZB gemiddeld een 
paar euro tot wat centen 
hoger uitkomen dan vorig 
jaar. De wethouder heeft 
beloofd om via de pers en 
de gemeentelijke website 
deze verhoging uit te leg-
gen omdat de waarde van 
de meeste huizen lager is 
komen te liggen en de eige-
naren toch voor een verho-
ging komen te staan.

De BERAP 2010-2 en de 
Ontwerpbegroting 2011 
van de Veiligheidsregio 
Ken nemerland (VRK) maak-

ten de tongen opnieuw 
los. Cees van Deursen ver-
woordde wat veel van zijn 
collega’s ook voelden: “Ik 
ben machteloos boos. Het 
weerstandsvermogen is 
bijna nul en we weten niet 
wat er nog aan gaat komen.” 
Bij de Ontwerpbegroting 
werd door het college 
voorgesteld om de bijdra-
ge structureel te verhogen 
met maar liefst € 96.289 en 
dat werd op voorhand niet 
door de commissie geac-
cepteerd. Een later voorstel 
haalde het wel. Voorgesteld 
werd het bedrag voor het 
komende jaar wel te ac-
corderen maar voor 2012, 
2013 en 2014 zal er toch 
een stevige discussie met 
het Algemeen Bestuur (AB) 
en Dagelijks Bestuur (DB) 
gevoerd moeten gaan wor-
den. Het voorstel kan echter 
niet als hamerstuk behan-
deld worden omdat het in 
de raad formeel vastgesteld 
moet worden. Toonen heeft 
als lid van het AB en het DB 
dus nog het een en ander 
te doen.



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

 

 

 

 

Seniorenmenu: € 7,00 
Ma 14-09-09  Gebakken tartaar met gebakken aardappelen en spinazie 

Di 15-09-09  Kibbeling met frites, sla en sausjes 

Wo 16-09-09  Macaroni met een gebakken ei 

Do 17-09-09 Andijvie stamppot met een bal gehakt 

Vr 18-09-09  Vissticks met frites, doperwten en wortelen 

Za 19-09-09  Nasischotel met 1 stokje saté en een gebakken ei 

Zo 20-09-09  Kippotje met frites en sla 

Ma 21-09-09  Gebakken lever met aardappelpuree en rode kool 

Di 22-09-09  Scholfilet met gebakken aardappelen en wortelen 

Wo 23-09-09 Hutspot met warme worst en gebakken spek 

Do 24-09-09  Schnitzel met frites en witlof 

Vr 25-09-09 Gestoofde kabeljauw met aardappelpuree en bloemkool 

Za 26-09-09  Kippenbout met frites en sla 

Zo 27-09-09  Bal gehakt met gebakken aardappelen en bloemkool 

Bestellen voor 11.00 en bezorgd tussen 12.00 en 14.00 uur of eventueel tussen 16.00 en 
17.30 uur.  U kunt ook een plaatsje reserveren in ons restaurant om gebruik te maken 
van het seniorenmenu. Bent u in bezit van de ZandvoortPas, dan krijgt u een toetje 
gratis. 

Brasserie restaurant Harocamo 

Kerkstraat 14  |  023-5712102 

2e kerstdag de hele dag geopend!
Driegangen Kerst keuzemenu à € 29,50 p.p.

(vis of vlees)
A la carte ook mogelijk
Graag vooraf reserveren
1e kerstdag gesloten
Brasserie restaurant Harocamo 
Kerkstraat 14, 2042 JE Zandvoort
Geopend van 9.00 tot 22.00 uur

Bel: 5712102 
kijk voor meer info:
www.harocamo.nl 

Dierenartsenpraktijk

Mevr. A.C. Dekker - Lukkassen

Spreekuur: ma. t/m vr. 13.00 - 14.00 uur
 ma.- wo.- vr. avond 19.00 - 20.00 uur
 en volgens afspraak

Lijsterstraat 7  -  2042 CH Zandvoort  -  Tel. (023) 571 58 47

Kerstbal
Zaterdag 18 december

in theater ‘De Krocht’

aanvang 20.00 uur, entree € 10 p.p.

Gepaste kleding verplicht
Ook voor niet leerlingen

Tel. 06-21 590 520

Haltestraat 17B Zandvoort - T 023-5730240
www.blitzkickers.nl

Wij zijn verhuisd en vieren feest !
Zaterdag 18 december

Gratis kinderschmink, popcorn en een 
leuke attentie voor elk kind.

Mazzelmarkt • Haltestraat 27 • Zandvoort

Feestaanbieding
Originele echte geuren, nu € 25,-
(zolang de voorraad strekt)

Kneipgeschenk vanaf € 2,99

Egyptian Powder 40gr. € 5,99  nu € 3,99

Bourjois make up € 5,99

 nu 3 artikelen voor € 14,99

en nog vele andere leuke geschenken

Strandpaviljoen 9, tel. 023-5718888, www.dehavenvanzandvoort.nl

De Haven van ZanDvoortKerst Brunch 2010
Zaterdag 25 en Zondag 26 december van 12.00 uur tot 15.30 uur

Ontvangst met een sprankelend glas Cremant de Loire

Entree
Wilde bospaddenstoelensoep met een schuim van serranoham

of
Bisque van Canadese kreeft met schuim van dragon

Buffet
Proeverij van de zee

Krabsalade • Garnalen kroketjes 
Gamba´s in mediteriaanse olie • Pasta salade van zeevruchten en avocado

Gerookte zalm met rode uien en kappertjes 
Carpaccio van gerookte heilbot met wassabi mayonaise

Proeverij van het land
Motadella • Hazenpeper • Jamon Serano • Salade Capresse

Maasdammer kaas • Vegetarische quiche
Wild  paté met Cranberry compote • Scrambled “boeren” eggs met bosuitjes 

Bospaddenstoelen met gesmolten provola kaas
Carpaccio met “Old Amsterdam” en balsamicodressing

diverse soorten brood,  toast, crostini’s

Dessertbuffet
Kerststol, Vers fruit, Chocoladesoezen,

Petit-fours en Tiramisu van verse aardbeien

	 	 	 	 	 	 € 26,50

Kerstmenu
Zondag 2de Kerstdag 2010 

Ontvangst met een sprankelend glas Crémant de Loire

❆
Amuse

❆
Cocktail van krab

❆
Lamsham met cranberrycompote en asperges

❆
Spoom van citrusvruchten

❆
Hele kalkoen gevuld met duxelle, seizoensgroenten, 

salade van mandarijnen en gratin van aardappel

❆
Bitterkoekjesbavarois met kaneel en macadamia-ijs

	 	 	 	 	 	 € 42,50
Minimaal 6 personen, gelieve tot 4 dagen vooraf te reserveren 
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Woont u in het Centrum? Wilt u meer weten over de inrichting 
van de openbare ruimte? Of heeft u vragen of opmerkingen 
over de bestrating, straatverlichting, zwerfafval, speelplekken, 
straatmeubilair of soortgelijke zaken?  

U bent van harte welkom op het wijkspreekuur donderdag 16 
december van 19 tot 20 uur in het Gemeenschapshuis, Louis 
Davidsstraat 17. Vooraf aanmelden is niet nodig; de koffie staat 
klaar!

16 december wijkspreekuur 
Centrum en Zandvoort Schoon!?

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)

op te gaan als het 
niet strikt nodig was. 
Zandvoort kon zich 
opmaken voor een 
winters weekend. 
Echter wie zondag 
de slee te voorschijn 
wilde halen, kwam 
bedrogen uit. Het 
merendeel van de 

dikke sneeuwlaag was door 
de regen van de nacht naar 
zondag als sneeuw voor de 
zon verdwenen. Jammer, 
“maar gelukkig hebben we 
de foto’s nog!” Zoals deze van 
hondje Isis op de slee, van fo-
tograaf Chris Schotanus.

Kinderkunstlijn 
Marianne Rebel en Hilly 
Jansen organiseren dit jaar 
en volgend jaar weer de 
kinderkunst in Zandvoort 
met medewerking van de 
vaste begeleidsters Aaltje 
Vink en Emmy Stobbelaar. 
Met hulp van de gemeente 
Zandvoort en door middel 
van sponsoring van de stich-
ting ‘Kunst op School’ kan 
dit project toch weer door-
gaan. Inmiddels hebben de 
groepen 8 van de Duinroos- 
en de Nicolaasschool in het 
Zandvoorts Museum hun 
creativiteit kunnen uitleven 

op de doekjes. Er zijn 
al vele mooie kunst-
werken geproduceerd 
die in het nieuwe 
jaar tentoongesteld 
worden in de biblio-
theek, veel etalages 
in het centrum van 
Zandvoort en in het 
Zandvoorts Museum 

en Juttersmu-ZEE-um.

Samen sterk 
tegen eenzaamheid
IJs, sneeuw en kou zorgen 
ervoor dat veel ouderen nu 
minder vaak naar buiten 
kunnen. Hierdoor raken zij 
nog meer in een isolement. 
Vooral met Kerst, het feest 

van samenzijn, voelen ou-
deren zich eenzaam en 
soms zelfs vergeten. De 
Riki Stichting geeft met 
een landelijke kerstactie 
positieve aandacht aan de 
oudere medemens en laat 
weten dat er aan hen wordt 
gedacht. Ook in Zandvoort 
brengen op 14 december 
vanaf 13.00 uur leerlingen 
van de Nicolaasschool pak-
ketjes rond in Zorgcentrum 
Huis in de Duinen. Een 
beetje aandacht voor elkaar 
doet zoveel goed.

Bedankt vrijwilligers
Vrijwilligers van Pluspunt in 
Zandvoort kunnen vrijdag 
17 december een dansje 
wagen rond de kerstboom. 
Want het jaarlijkse kerst-
feestje als bedankje voor 
het vele verrichte werk 
wordt muzikaal opgeluis-
terd door de Zandvoortse 
violist Louis Schuurman en 
zijn vrienden Siem en Cor 
Jonker. Het doel van deze 
feestelijke bijeenkomst is 
de onderlinge relaties te 
verstevigen, het dan bijna 
voorbije jaar door te ne-
men en in de toekomst te 
kijken. De locatie aan de 
Flemingstraat is feestelijk 
versierd en de vrijwilligers 
zijn tussen 16.00 en 18.00 
uur van harte uitgenodigd.

Gezocht
ANBO afdeling Zandvoort 
is op zoek naar een be-
zorger(st)er die, meestal 
om de twee maanden, cir-
ca 20 ANBO magazine en 
de nieuwsbrieven zou wil-
len rondbrengen? Het gaat 
om de wijk: Tolweg, Willem 
Draijer straat, Frans Zwaan-
straat, Piet Leffertsstraat 
enz., zeg maar het ‘tranen-
dal’. Wie wil dit rondje voor 
de ANBO lopen? Graag even 
bellen met het secretariaat 
tel:023-5712215.

Dierenredder 
zakt door ijs

Een man die de hond van 
zijn vriendin wilde red-
den, is maandagmid-
dag door het ijs van het 
Zwanenmeertje gezakt. Het 
lukte de man om het dier te 
redden maar hij zakte daar-
bij finaal door het uiterst 
onbetrouwbare ijs op het 
meertje. Omstanders bel-
den 112, waarna al snel de 
brandweer en de politie ter 
plaatse waren. Even later 
kwam ook de ambulance. 
De man was echter toen al 
op weg naar huis. Hij werd 
door de politie ingehaald en 
alsnog met een warmhoud-
deken geholpen om weer 
op temperatuur te komen. 
De hond werd voor onder-
zoek naar de dierenarts 
gebracht en de man werd 
door de hermandad thuis 
afgezet.

Sneeuwpret 

Zaterdag was het wat 
sneeuw betreft voor met 
name de Zandvoortse jeugd 
feest. Een dik pak was al vrij 
vroeg gevallen en gaande 
de dag werd dat alleen 
maar meer. De ANWB en 
het KNMI gaven zelfs een 
sneeuwalarm uit en waar-
schuwden om niet de weg 

Aanslag op Zandvoortse full Hells Angel

Sponsor de Nieuwjaarsduik 2011

In de Haarlemse Dr. Schaepmanstraat is vrijdagmiddag bij 
klaarlichte dag een kille aanslag gepleegd op een Hells An-
gel. Volgens dagblad De Telegraaf van zaterdag 4 decem-
ber zou het gaan om de Zandvoortse full Hells Angel Rob 
Schilder. Hij is vrijdagmiddag op klaarlichte dag met zeker 
vijf kogels doorzeefd. 

Op 1 januari 2011 is het weer zo ver. De 51e editie van de 
Zandvoortse Nieuwjaarsduik. Met zo’n 1500 deelnemers 
de tweede duik van Nederland zal ook dit jaar weer om 
14.00 uur starten bij Strandpaviljoen Take Five aan Zee. 

Schilder was een full mem-
ber van het Haarlemse 
Chapter (nagenoeg zelf-
standige afdeling) van de 
Hells Angels. Volgens ano-
nieme getuigen werd er 
zeker vijf keer gericht op 
de Zandvoorter geschoten. 
De hulpdiensten, die snel 
ter plaatse waren, kon-
den niets meer voor hem 
doen, hij stierf ter plaatse. 

Ook dit jaar heeft de orga-
nisatie van de Zandvoortse 
editie weer een goed doel 
gekozen om een bijdra-
ge aan te doneren. Het 

Dezelfde getuigen hebben 
vier mannen na de aan-
slag weg zien lopen en in 
een BMW zien wegrijden. 
De auto werd even later in 
de Papentorenstraat, nabij 
de Koepelgevangenis in 
Haarlem, teruggevonden. 
Van de daders ontbreekt 
nog ieder spoor. 

Maandag werd bekend dat 

Thomashuis in Zandvoort 
is op voorspraak van Bur-
ge meester Meijer naar 
voren gekomen. In het 
Thomashuis worden ver-

de liquidatie mogelijk met 
een mislukte drugsdeal te 
maken zou hebben. Ook 
wordt door de recherche van 
het korps Kennemerland 
een link onderzocht met de 
zaak van de ‘inbraak’ in een 
aan Hells Angels gelieerde 
motorzaak in IJmuiden. 
Daar werd een ‘inbreker’ 
door twee aanwezige me-
dewerkers het ziekenhuis 
in geslagen. In deze zaak, 
die naar het zich laat aan-
zien niets met een inbraak 
te maken heeft maar een 
drugs gerelateerde zaak 
lijkt te zijn, zijn alle drie de 
personen in verzekerde be-
waring gesteld. Beide on-
derzoeken lopen nog.

standelijk gehandicapten 
opgevangen en wordt hen 
een normaal warm leven 
geboden zonder de anoni-
miteit en kilte van een re-
guliere zorginstelling. Om 
een mooi bedrag voor het 
Thomashuis te realiseren is 
de organisatie nog steeds 
op zoek naar sponsoren 
die dit initiatief onder-
steunen. De Zandvoortse 
Nieuwjaarsduik is met 
circa 15.000 bezoekers een 
mooi platform om uw be-
drijf onder de aandacht te 
brengen en ook iets goeds 
te doen voor hen die het 
minder eenvoudig hebben. 
Op de website www.nieuw-
jaarsduikzandvoort.nl kun-
nen geïnteresseerden zich 
melden.

Start van de Nieuwjaarsduik op 1 januari 2010



BEL 023 – 5 731 999

www.vrijehuizenmarkt.nl of 
www.nicktenbroeke.nl 

Nick ten Broeke
Emmaweg 21

2042 NT ZANDVOORT

F.: 023 – 5 732 007
M.: 0655 – 13 03 65
E: info@nicktenbroeke.nl

Aanbod Vrijehuizenmarkt
ook op Funda!

Voordelen Vrijehuizenmarkt op een rij:
• De leukste courtage van Nederland*;
• Bezichtigingen en afspraken 7 dagen per week, ook ’s avonds;
• Persoonlijke en pro-actieve karakter van onze dienstverlening;
• Etalage op A-1 lokatie aan de Grote Krocht in Zandvoort;
• Optimale woning presentatie, fotografie en woning beschrijving;
• Complete makelaardij: uw persoonlijke makelaar bij verkoop, 
 aankoop, verhuur en beheer;
• No cure, no pay;
• Gratis waardebepaling van uw woning*;
• Bel of mail ons voor een vrijblijvende afspraak!
• Uw woning wordt geplaatst op de volgende websites: 
 funda.nl, zah.nl, jaap.nl, huislijn.nl en natuurlijk Vrijehuizenmarkt.nl! 
* Vraag naar de voorwaarden

Cort van der Lindenstraat 42  Zandvoort
•	 Zéér royale, halfvrijstaande 50-er jaren eengezinswoning (type 2/1 kap) met 

besloten voortuin op het zuidoosten, garage, oprit voor meerdere auto’s en 
een 12,5 meter diepe, fraai aangelegde achtertuin op het noordwesten.

•	 Grenzend	aan	het	beschermde	natuurgebied	de	“Amsterdamse	Waterleidingduinen”		
in	Zandvoort	Zuid;

•	 Deze	moderne	hoekwoning	beschikt	o.a.	over	een	royale	woonkamer	aan	de	duinzijde,	riante	
uitbouw	aan	de	achterzijde	met	moderne	open	keuken	vzv	div.	inbouwapp.	en	aangrenzende		
eetkamer,	moderne	badkamer	vzv	ligbad,	moderne	dubbele	wastafel	en	een	design	radiator,		
separate	moderne	doucheruimte	en	maar	liefst	5	slaapkamers;

•	 Een	in	uitmuntende	staat	verkerend	woonhuis,	gesitueerd	op	een	geliefd	gedeelte		
van	de	Cort	van	der	Lindenstraat;

•	 Woonoppervlakte	ca.	175	m²,	perceel	326	m²,	inhoud	ca.	500	m³.

Vraagprijs: €	629.000,- k.k.

Hogeweg 56-8  Zandvoort

Nassauplein 5  Zandvoort

Prinsesseweg 26  Zandvoort

Zandvoortselaan 16  Zandvoort

Stationsplein 17-22  Zandvoort 

De Favaugeplein 21-76  Zandvoort

•	 Goed	onderhouden	en	modern	3-kamer	appartement	met	dakterras	op	
zuidoosten,	gelegen	op	de	vijfde	(bovenste)	verdieping	van	het	kleinschalige	
appartementencomplex	“La	Mer”,	op	slechts	100	meter	van	zee!	

•	 Weids	uitzicht	over	Zandvoort:	de	“Stationsbuurt,	“Park	Duijnwijk”	en	in	de	
verte	ziet	u	de	“Kennemerduinen”!

•	 Complex	beschikt	over	eigen	parkeerterrein	en	een	afgesloten	entree	met	lift;	
•	 Gesitueerd	t.o.NS	Station	Zandvoort,	op	loopafstand	van	het	centrum	van	Zandvoort;

•	 Op	zoek	naar	een	prachtige	woonplek	met	fenomenaal	zeezicht	en	panora-
misch	uitzicht	over	Zandvoort?

•	 Gelegen	op	de	13e	(tevens	hoogste)	verdieping	van	het	uitstekend	onderhouden	app.	
complex	“De	Rotonde”,	direct	aan	de	boulevard	van	Zandvoort;

•	 Zonnige	woonkamer	met	o.a.	grenen	vloerdelen,	airconditioning,	toegangsdeur	
naar	balkon	op	zuidwesten,	nette	semi-open	keuken,	nette	badkamer,	1	slaapkamer,	
berging	in	de	onderbouw;

•	 Starters	opgelet!	Dit	moderne	3-kmr	hoekappartement	met	ruim	hoekbalkon		
op	het	noordwesten	is	gelegen	aan	de	levendige	Hogeweg,	op	steenworp	
afstand	van	het	centrum	van	Zandvoort!	

•	 Gelegen	op	de	2e	verdieping	(3e	woonlaag)	van	het	goed	onderhouden	
appartementencomplex	“Marina”;

•	 Het	appartement	is	modern	ingericht	en	beschikt	o.a.	over	gestuukte	wanden	
en	plafonds	en	moderne	tegelvloeren;

•	 Verrassend	royaal,	uitstekend	onderhouden,	halfvrijstaand	20-er	jaren	woonhuis	
(type	2/1	kap)	met	2	balkons,	voortuin	en	besloten	patiotuin	op	het	noordwesten,	
rustig	gelegen	aan	een	autoluw	pleintje	in	de	“Parkbuurt”!

•	 Beg.	grond:	o.a.	speels	ingedeelde	woonkamer	met	o.a.	schouw	met	open	haard,	originele	
ornamenten	en	sierlijsten	langs		plafond	en	eikenhouten	parketvloer,	eetkamer	met	opensl.	
deuren	naar	tuin	en	moderne	keuken	vzv	div.	inbouwapp.,	bijkeuken	met	toegang	tot	
achtertuin,	modern	toilet	met	fontein;

•	 Aan	de	rand	van	het	“Groene	Hart”	gelegen,	sfeervolle	30-er	jaren		
tussenwoning	(midden	3/1	kap)	met	3	slaapkamers,	riant	balkon,		
besloten	achtertuin	op	het	zuiden	en	groot	zomerhuis!

•	 Gelegen	in	de	directe	nabijheid	van	centrum,	naast	het	moderne	Louis	Davids	Carré;
•	 Beg.	gr.:	sfeervolle	woonkamer	met	eikenhouten	vloerdelen	en	openslaande	deuren	naar	de	

tuin,	keuken	vzv	div.	app.;
•	 1e	verd.:	2	slaapkamers,	badkamer	vzv	ligbad,	wastafel	en	toilet,	riant	balkon	op	het	zuiden;

•	 U	zoekt	een	woonhuis	met	karakter	en	wilt	deze	zelf	gaan	verbouwen		
tot	een	modern	woonhuis	dat	volledig	aan	uw	eigen	woonwensen	voldoet?

•	 Een	karakteristieke	–als	gemeentelijk	monument	erkende-	20-er	jaren	
halfvrijstaande	woning	(type	2/1	kap);

•	 Dit	charmante	woonhuis	dient	grotendeels	gemoderniseerd	te	worden;
•	 Begane	grond:	o.a.	ruime	woonkamer	(voor-	en	achterkamer)	met	2	*	schouw	en	erker	

aan	de	voor-	en	achterzijde,	opensl.	deuren	naar	voor-	en	achtertuin,	keuken	met	toegang	

Vraagprijs: 
€	179.000,- k.k.

Vraagprijs: 
€	529.000,- k.k.

Vraagprijs: 
€	279.000,- k.k.

Vraagprijs: 
€	389.000,- k.k.

Vraagprijs: 
€ 189.000,- k.k.

Vraagprijs: 
€ 179.000,- k.k.

Een huis kopen of verkopen?
Bel Nick ten Broeke

•	 Gehele	appartement	(excl.	badkamer	en	toilet)	
voorzien	van	laminaatvloer;

•	 Indeling:	o.a.	zonnige	living	met	moderne	open	
keuken	,	modern	toilet	vzv	fontein,	moderne	
badkamer	vzv	douchecabine	en	wastafel,		

	 2	slaapkamers	(1	met	toegang	tot	dakterras),	
berging	in	de	onderbouw;

•	 Woonoppervlakte	ca.	55	m²,	inhoud	ca.	150	m³.

•	 Complex	beschikt	over	liftinstallatie;
•	 Garage	eventueel	separaat	te	koop	

voor	€	20.000,-	k.k;
•	 Een	heerlijk	appartement	met	fantastisch	

uitzicht	over	geheel	Zandvoort:	zee,	strand,	
centrum,	duinen	en	boulevard!	

•	 Woonoppervlakte	ca.	50	m²,	
inhoud	ca.	150	m³.

NIEUW

NIEUW
•	 Indeling:	sfeervolle	living	met	openslaande	

deur	naar	balkon,	open	keuken,	2	slaapkamers,	
badkamer	vzv	ligbad,	wastafelmeubel	en	toilet;

•	 Een	separate	berging	bevindt	zich	in	de	onder-
bouw,	complex	is	voorzien	van	een	liftinstallatie;

•	 Een	mooi	appartement	in	hartje	Zandvoort!
•	 Woonoppervlakte	ca.	60	m²,	inhoud	ca.	170	m³.

•	 1e	verd.:	3	slaapkamers,	moderne	badkamer	
in	Mediterrane	stijl	vzv	ligbad,	nostalgische	
wastafel,	separate	doucheruimte,		
2e	toilet	en	design	radiator;	

•	 Een	fraai,	compleet	gemoderniseerd	woonhuis	
met	authentieke	details	in	een	geliefde		
woonomgeving!

•	 Woonoppervlakte	ca.	180	m²,
perceel	150	m²,	inhoud	ca.	575	m³.

•	 2e	verd.:	royale		zolderkamer;
•	 Besloten	achtertuin	(ca.	10,0	X	4,5	mtr)	op	

zuiden	met	zomerhuis	(2	woonlagen:	woonkamer,		
keuken,	bad	kamer	en	1	slaapkamer);

•	 In	deze	woning	zijn	nog	veel	authentieke	details	aan-
wezig	zoals	o.a.	glas-in-loodramen	en	paneeldeuren.

•	 Woonoppervlakte	ca.	110	m²,	
perceel	126	m²,	inhoud	ca.	320	m³.

tot	aangrenzende	bijkeuken	en	kelder;
•	 1e	verdieping:	3	slaapkamers,	badkamer	met	

doucheruimte	en	2e	toilet,	balkon;
•	 Voortuin	op	noordoosten	en	besloten	en	

zonnige	achtertuin	(12	mtr	diep)	op	zuidwesten	
met	achterom;

•	 Woonoppervlakte	ca.	150	m²,	
perceel	321	m²,	inhoud	ca.	480	m³.

VERKOCHT (O.V.)



Zandvoortse Courant • nummer 49 • 09 december 2010

7

evenementen agenda

11 Kerstmarkt - in Pluspunt, 10.30 tot 14.30 uur

11 Zandvoort on ice - Officiële opening van de 
ijsbaan. Raadhuisplein, aanvang 14.00 uur

12 Rommelmarkt - in De Krocht, 10.00 tot 
16.00 uur. Geheel in kerstsfeer!

17 Oomstee Jazz - Kersteditie met The 
Buscito's, aanvang 21.00 uur

18 Sprookjeswandeling - Raadhuisplein, 
kerkplein. Aanvang 17.00 uur

18 Kerstbal - van Dansschool Rob Dolderman. 
De Krocht, aanvang 20.00 uur

19 Kerkconcert - Westfries Mannenkoor in 
Protestantse kerk, aanvang 15.00 uur

19 Jazz in Zandvoort - Kerstconcert: trio Johan 
Clement  met zanger Ronald Douglas, buffet en 
Gabanza Big Band. De Krocht, aanvang 14.30 uur

December

VVV Zandvoort: 7 dagen per week geopend!

Winterwandeling
Zondag 12 december orga-
niseert het IVN Zuid-Ken-
nemer land, hopelijk in een 
winters landschap, een 
win terwandeling door de 
Am ster dam se Water leiding-
duinen. Tijdens deze wande-
ling vertelt de IVN-gids over 
alles wat hij tegenkomt. 
Vooral in strenge winters 
is het in de AWD druk met 

Karim en Mo
www.autobedrijfkarimo.nl

Curiestraat 10, 2041 CD Zandvoort T. 023-5733792
F. 023-5733793 E. autobedrijfkarimo@planet.nl

Onderhoud en reparatie alle merken
Occasions in - en verkoop

APK

Phoenix
Begraafplaatsen- en crematoria-ondersteuning

Phoenix bco biedt ondersteunende diensten aan 
nabestaanden op het gebied van:
 
• Aanvullend opschrift op uw monument na begrafenis of crematie
• Stijlvolle grafbeplanting en aanvullen van de grindlaag
•  Opnieuw inlakken/met bladgoud vergulden van het bestaande 

opschrift
• Renovatie van verouderde monumenten
• Grafaccessoires, zoals verlichting, vazen en ornamenten
• Verzorging van monument en beplanting
• Persoonlijk advies voor complete grafbedekking

Respectvol, persoonlijk en geheel conform uw wens.

Voor een vrijblijvende offerte of advies kunt u contact 
met ons opnemen via telefoonnummer 06-397 56 604.

Voor reserveringen bel: 
023 - 571 57 07
www.clubnautique.nl

Strandpaviljoen 23 

Kerst bij

Zie ons kerstmenu 
op pagina 18

Hoog Laag Hoog HoogLaag
w a t e r
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ma
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wo
do

-
-
-
-
-
-
-
-
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14
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16
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07.45
08.36
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13 .36
1 4 . 1 5
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1 7. 4 8
18.36
1 9 . 1 5
20.03
21 .05
22.00
22.55

-
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01.29
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02.55
0 3 .1 7
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05.30
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waterstanden

for shoes

De opruiming is begonnen!

Damesschoenen en -laarzen*  50%
Herenschoenen  20% - 50%
* M.u.v. nieuwe collectie

Bibi for Shoes
Kerkstraat 1a • Tel. 5714410 

massa's watervogels. Ook  
is er de velduil, blauwe kie-
kendief en de ijsvogel te zien 
en te horen. Misschien kom  
je wel herten tegen! Vertrek 
om 14.00 uur bij de ingang 
Oase aan de Vogel en zang-
seweg en de wandeling 
duurt 1,5 uur. Toegangskaart 
ver plicht. Aanmelden vooraf 
is niet nodig.

Jazz in Zandvoort     Kerstconcert
Zondag 19 december • De Krocht

Programma:
Concert Trio Johan Clement 
met Ronald Douglas (zang)  - Aanvang 14.30 uur
Warm- en koud buffet  - Aanvang ca. 18.00 uur
Concert 17 mans Gabanza Big Band - Aanvang ca. 20.00 uur

Er zijn drie opties te boeken:
A. Concert Trio Johan Clement 
met Ronald Douglas € 15,00

B. Buffet + Gabanza Big Band  € 30,00

C. Concert Trio Johan Clement 
+ buffet + Gabanza Big Band € 45,00

Reserveren via Hans Reymers: 
hansreymers@online.nl of 06-53578496   

 
Zandvoort

UNIEKE KERSTKANS!

Deze uitermate royale woning  
van liefst ca. 175m2 verdeeld 
over 4 woonlagen heeft veel 
te bieden! Het is aantrekkelijk 
gelegen op slechts 150 meter 
van het strand en beschikt over 
een zelfstandige studio op de 
begane grond, 4 slaapkamers, 
een royale zolderruimte, een  
achtertuin en een vrijstaande 
garagebox. 

Thorbeckestraat 30 vrAAGPrIJS: 
€ 399.000,= k.k.  

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

• Royale woning met garage;
• Studio op de begane grond;
• 4 slaapkamers;
• Woonoppervlakte ca. 175 m2, 
  perceelgrootte 151 m2 ;
• Parkeren op eigen grond mogelijk;
• Zie digitale plattegronden op onze website.

Petra Geusebroek
Financiële Diensten

Lifestyle Planningen, Hypotheken,
Herfinanciering, Kredieten,

Pensioen en (echt)Scheidingen.

WOEKERPOLIS ? Er is een alternatief!
Spaart u bij een grote verzekeraar voor een aanvullend pensioen? Dan is 
de kans groot dat u een woekerpolis heeft. Hoge kosten eten uw pensioen 
op. En woekerpolissen worden gekenmerkt door veel te hoge kosten. 
Dat is door alle maatschappelijke ophef geen geheim meer. Uw inleg 
gaat voor een aanzienlijk deel op aan kosten. Hierdoor bouwt u minder 

pensioenkapitaal op dan u verwacht. U kunt nog ingrijpen.
Maak een vrijblijvende afspraak 06-193 125 74

Meer dan Hypotheek Advies

Info@sevenforlife.nl



Kerstmis in Zandvoort

Haltestraat	55
2042	LL	Zandvoort
Tel.	023	571	28	39

Ook	zondags	geopend

2+1
gratis

20,00

American T-shirts
M-L-XL-XXL

hals

Henny’s  pedicure salon 
December aanbieding 

Basis behandeling reinigen, nagels knippen
Eelt verwijderen, Likdoorns, eeltpitten verwijderen
Afwerken met nattechniek € 22.50 GRATIS LAKKEN
Diabetische voet wordt vergoed door zorgverz.
Ik kom ook bij u thuis.
AXXUIM SOAK-OFF GELLAK O.P.I. € 27.50
Blijft 3 tot 5 weken zitten op de natuurlijke nagel
ONTHAREN
BEGIN IN DE WINTER, ZOMER KLAAR MET 
Lhe is geen laser maar op lichtflitsen
25% KORTING geldig tot 31 december 2010
Bel voor info,of een afspraak 0650203097

Met ingang van de maand december
hebben wij op de woensdagen:

Gezinsdag!
Kom samen met uw kind(eren) en
ontvang 10% korting op de totaalprijs.
Tevens krijgen de kinderen een leuke verrassing.

Ook zoeken wij per januari 2011 een 
ervaren nagelstyliste die graag zelfstandig
wil werken bij ons in de salon.
Bel voor info: 06-22997804 of kijk op:
WWW.DYNAMICS-HAIR-NAILS.NL

Openingstijden: dinsdag, woensdag, donderdag en
vrijdag : 09.00 - 17.30 uur Zaterdag: 08.30-17.00 uur.
Zondag en maandag gesloten.
Dynamics Hair & Nails, Thorbeckestraat 15, 
2042 GL Zandvoort. Tel.: 023-5732615

De kaashoek maakt
mooie kerstpakketten!

Komt u even langs, 
dan helpen wij U graag
met het uitzoeken van 

een origineel kerstcadeau.

De meest creatieve 
ondernemer van 

2010 / 2011

Haltestraat 38 • 2042 LN Zandvoort
Tel./Fax (023) 571 50 00

Voor de mooiste Kerst 
lingerie A t/m E cup

Herfst/wintercollectie:
Nu 20 % t/m 50 % korting!

Tot gauw op de Grote Krocht 20B.

Boudoir by sara
Het gezondste gelsysteem van Nederland, 

nu nieuw bij Boudoir by Sara!
De voordelen van dit systeem: 
Met dit gelsysteem heeft u absoluut geen enkele beschadiging 
meer aan de natuurlijke nagel, de nagel wordt niet meer 
gevijld, het bevordert zelfs de groei van de eigen nagel. 
Het product is dun, natuurlijk, sterk, duurzaam en 
soepel. U heeft geen omkijken meer naar uw 
nagels tot zelfs 5 weken! Direct droog en 
een blijvende glans. 99% vrij van allergie, 
schimmel en nadelige gevolgen! 
Vele prachtige kleuren en een 
natuurlijke french manicure

Nieuwsgierig? 
Bel gerust naar onze studio:
Boudoir by Sara
Achterweg 1a, 2042 LH  Zandvoort
Tel. 023-573 29 00

7 dagen per week geopend van 09.00 tot 17.00 uur
Tevens ’s avonds op afspraak

ZANDVOORT PAS

 5% 
korting

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

Op vertoon van

*Korting geldt niet op aanbiedingen

Maak van deze Kerst een echt 
feest voor je trouwe maatje 

Dobey heeft alles 
om ze extra te 

verwennen, zelfs 
mooie cadeaus voor 

onder de boom. 

Kom dus snel langs 

Dobey Zandvoort
Grote Krocht 28
2042 LX Zandvoort
023-5719345

Tel: 023-5735002 - ma 13:00-18:00
di t/m vrij 9:00-18:00 za 9:00-17:00

vanaf

€32,95
vanaf

€32,95

Laimböck
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Informatieve en gezellige bijeenkomst
voor vrijwilligers van ZorgContact

Bar Battle raceteam haalt 
stunt uit in Laurel & Hardy

Derde Sprookjeswandeling

OVZ Decemberloterij - 1e trekking

Ongeveer 70 vrijwilligers van het Huis in de Duinen, A.G. 
Bodaan en Meerleven hebben, mede door een financiële 
bijdrage van Holland Casino Zandvoort, genoten van  een  
informatieve en gezellige middag, gevolgd door een heer-
lijk Indonesisch buffet.

Een van de deelnemende teams aan de Bar Battle heeft vo-
rige week donderdag voor een geweldige stunt gezorgd. 
Het NVD Racing Team FRABOS had een echte BMW racebo-
lide naar binnen weten te krijgen bij Laurel & Hardy. 

Op zaterdag 18 december wordt er in het gezellige centrum 
van Zandvoort voor de derde keer de Sprookjeswandeling 
georganiseerd. Al vanaf 12.00 uur zal er op het Kerkplein 
een kerstmarktje beginnen. Tevens zal er dan ook op het 
Kerkplein, dankzij de medewerking van Sunparks, een le-
vende kerststal te zien zijn.

Buffet voor de vrijwilligers

De coureurs met de pitspoezen

Bij elke instelling of vereni-
ging draait het vaak om 
vrijwilligers. Zeker door de 
bezuinigingen kunnen de be-
roepskrachten een helpende 
hand goed gebruiken. De 
zorgcentra worden onder-
steund door vrijwilligers die 
bijvoorbeeld helpen in het res-
taurant of bij de klaverjasmid-
dagen, of door vrijwilligers 
die bewoners wegbrengen/

Het was de BMW waarin 
Zandvoorter Peter Furth 
en zijn co-rijder Peter Fon-
tijn mee deelnemen aan 
de Winter Endurance Kam-
pioenschap op Circuit Park 
Zand voort. De BMW M3 GTR 
werd ook nog eens ‘even’ ge-
start en in zo een kleine 
ruimte weet men niet wat 

Van 17.00 tot 20.00 uur zul-
len ruim 45 sprookjesfigu-
ren rondwandelen op het 
Raadhuisplein en het Kerk-
plein. Zo komt Sneeuw witje 
met haar 7 dwergen, maar 
ook Roodkapje en de wolf. 
Peter Pan en Kapitein Haak 
wandelen rond en nog een 
heleboel andere figuren uit 
de sprookjeswereld. 

Ook de Kerstman is met zijn 
gezin aanwezig. Kinderen 
mogen met hem op de foto. 
In de Protestantse Kerk zal 
het kinderkoor ‘Kinderen 
van de Kust’ een kerstmu-

begeleiden naar de kerk en 
naar activiteiten. Bovendien 
zijn er ook vrijwilligers die bij 
de technische dienst en zelfs 
op kantoor werkzaam zijn.

Onlangs is er een enquête 
gehouden onder de vrijwil-
ligers en daarbij kwam o.a. 
naar voren, dat zij graag meer 
ondersteuning willen krijgen 
bij de werkwijze. De verant-

men hoort. Gelukkig had 
de organisatie gezorgd voor 
een goede afvoer van de uit-
laatgassen anders zou het 
in grote getalen opgekomen 
publiek het knap moeilijk 
hebben gehad. 

Het was trouwens toch een 
mooie avond in Laurel & 

sical uitvoeren en het pop-
pentheater van de Rekreade 
zal meerdere keren een leuke 
poppenkastvoorstelling ge-
ven. In de muziektent op het 
Raadhuisplein zullen diverse 
muzikale optredens plaats-
vinden. Om 19.45 wordt de 
Sprookjes wandeling afge-
sloten met muzikale mede-
werking van The Beach Pop 
Singers in de Protestante 
Kerk. Zij zingen  dan bekende 
kerstliedjes.

Voor de kinderen die aan 
de Sprookjeswandeling wil-
len deelnemen is er voor 

woordelijke mensen van Huis 
in de Duinen, A.G. Bodaan en 
Meerleven hebben dit zeer 
ter harte genomen en daar-
om deze middag opgezet om 
meer feedback te krijgen en 
te geven. 

De middag werd begonnen 
met een informatief gedeel-
te. In groepjes van ongeveer 
tien vrijwilligers,  werd er van 
gedachten gewisseld over 
bepaalde stellingen en vraag-
stukken. Daarna werd het 
informeel met een hapje en 
een drankje. Men was erg blij 
was men met de bijdrage van 
Holland Casino Zandvoort, 
want daarmee kon een fan-
tastisch Indonesisch buffet 
van Toko Bintang worden 
aangeboden. Verder is een 
gedeelte van het geld besteed 
aan bewonersactiviteiten. 
Zoals de aanschaf van sjoel-
bakken en andere spel- en 
bewegingsmaterialen. In ie-
der geval een geste die zeer 
gewaardeerd werd.

Hardy. Het team had niet 
alleen gezorgd voor de race-
auto en hun coureurs maar 
had tevens twee ‘pitpoe-
zen’ bereid gevonden om 
in nauwelijks verhullende 
kleding het dorstige publiek 
van de nodige drankjes te 
voorzien. Opnieuw een ge-
slaagde Bar Battle die zeker 
mee gaat dingen naar de 
uiteindelijke overwinning. 
De eerstkomende Bar Battle 
is die van de dames van de 
Zandvoortsche Hockeyclub 
die als ‘Vrouwen met ballen’ 
de strijd aangaan in bar dan-
cing Fame, vanavond vanaf 
20.00 uur. Hun ‘battle’ staat 
in het teken van strijden te-
gen borstkanker, dus zorg 
dat je erbij bent. De entree 
is gratis.

Zaterdagavond had Laurel & 
Hardy opnieuw iets anders 
dan anders. Toen werd het 
Sinterklaasfeest voor vol-
wassenen gevierd. Ook dat 
werd een spetterend feest bij 
de aimabele uitbaters Ron en 
Gerda Brouwer.

€ 3 een boekje te koop. In 
de voorverkoop bij Bruna 
Balkenende en op de dag 
zelf bij de Gelaarsde Kat. 
Zij is vanaf 17.00 uur op het 
Raadhuisplein te vinden. In 
het boekje zitten waarde-
bonnen voor chocolademelk, 
een betoverde appel en een 
sprookjes oliebol. Tevens 
staan alle tijden van de op-
tredens erin, een plattegrond 
waar deze te vinden zijn en 
plaatjes van de sprookjesfi-
guren waarmee je hun hand-
tekeningen kan verzamelen. 
Verder zitten er diverse kor-
tingsbonnen in wat het heel 
aantrekkelijk maakt om het 
boekje te kopen. Kom dus 
allemaal, liefst verkleed, op 
zaterdag 18 december en 
geniet mee van dit unieke 
evenement voor jong en oud. 
Kijk voor meer informatie op 
www.sprookjeswandeling.nl.

naam Prijs Aangeboden door:

R. Bol Cadeaubon van € 25 Bruna Balkenende
D. van der Meije Notenpakket C'est Bon
E. van der Reijden Cadeaubon van € 15 Blokker
C. Lemmens Zuivelmandje  De Kaashoek 
M. Gerrits Rode of witte wijn van € 10 Gall & Gall
Fam. van Gils Cadeaudoos Noa Pearle (Cacharel) Parfumerie Moerenburg
J. van Eeden Fondue/gourmetschotel voor 4p.  Slagerij Marcel Horneman
L. van den Bos Doos perssinaasappels  Daniël Groente en Fruit
M. Zeilstra Dames of heren hakken  Shanna's shoerepair 
P. Koehler Koper Doosje bonbons La Bonbonniere
V. Soenderhuizen Waardebon Vichy van  € 20 Zandvoortse Apotheek
A. Heemskerk Verwenbon van € 15 Koffie Club Zandvoort
W. Kuijken Cadeaubon van € 15 Kwekerij Van Kleeff
I. Rijnders Cadeaubon van € 10 Walk of Fame
C.J. Sandbergen Bloemencadeaubon van € 15 Bloemsierkunst J. & H. Bluijs
F.E. Brune Cadeaubon van € 15 Versteege's Ijzerhandel
Fam. Longayroux Chocolade geschenk  Chocoladehuis Willemsen
Fam. de Vries Kilo kaas van Smaaq naar keuze  Kaashuis Tromp
H. v/d Sluis Hamburgermenu  Snackbar Het Plein
Fam. Molenaar Cadeaubon van € 20 Music Store
Fam. Jonker Kunstkerstboom Hema Zandvoort
T. Sidar Bloemencadeau van € 25 Bloemenhuis W. Bluijs
S.H. Wisse Rollade naar keuze  Slagerij Vreeburg
A. Bakker 2 kaartjes voor bioscoop  Circus Zandvoort
W. Kuijken Ketting voor bril naar keuze Sea Optiek
S. Vos Lunch t.w.v. 10 Grand café XL
P. Wanrooy Cadeaubon van € 25 Emotion by Esprit
S. Lissenberg MG usb stick Kingston Beachnet Internet
Alle winnaars krijgen persoonlijk bericht.
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VAN AACKEN 
GLASZETTERSBEDRIJF 
levering en plaatsing alle glassoorten.

NU OOK:
vernieuwen kozijnen & schilderwerk.

vrijblijvende offerte!
023-5720480 / 06-41374921
e-mail: aacken@kpnmail.nl

ZANDKORRELS INVULBON
Met ZandvoortPas korting op een zandkorrel

Particuliere zandkorrel €7,50
Met ZandvoortPas €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 zandkorrel €12,50 (excl.BTW)
Met ZandvoortPas €10,-
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, Kleine Krocht 2
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 verkeerde of onjuiste inhoud 
van Zandkorrels. Zet- en typefouten voorbehouden. 

Tevens door u in te vullen:

Uw (bedrijfs)naam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Uw Zandvoortpas nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

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

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Behang- en schildersbedrijf 
Arnold Nijkamp
Tel/Fax 571 31 72 

Mobiel 06-54 264 259 
Voor al uw behang-, wit- en 
schilderswerkzaamheden 

www.arnoldnijkamp.nl 
.........................................................

Autobedrijf Trade Ard. 
Lid BOVAG en NAP. 

Max Planckstraat 44, 
tel. 5730519 / 06-53498304 

www.trade-ard.nl
.........................................................
Uw auto kopen of verkopen 

via een professional !!! 
Kijk voor meer informatie 

en ons aanbod op 
www.autoverkoper.nu 
of bel Patrick van Kessel 

06-55383624
.........................................................

L. Paap medische hulpmid-
delen PRODUCTEN VOOR 

SLECHTZIENDEN i.d.m. 
vergoeding via zorgverze-

keraar. Bel voor een afspraak 
bij u thuis: 06-51815360. 

Inloopspreekuur: 
maandag 9.00- 12.30 

Flemingsstraat 55 (Pluspunt)
 ........................................................

Kabel-internet/adsl 
 installa  teur helpt bij alle 

PC-PRO BLEMEN. Advies en 
aanleg (draadloos) netwerk. 

Ook avonden/weekend.
 Rep-it, to taal service

 voor computergebruikers. 
023-5719666 of 06-44696001. 

Met garantie en KvK. 
.........................................................
Lieve oppas gezocht. Welke 

vlotte vutter/pensionaris 
(m/v) zou het leuk vinden 

om tijdens schoolvak's 
tegen betaling onze Ierse 

Setter Scoobs te verzorgen? 
Rookvrij huis graag. Mailen: 

monique@nihot.pro
.........................................................

We willen Gaico Goede 
bedanken voor het niet 
nadenken en meteen 

heldhaftig Ari te hebben 
gered uit het zwanenmeer!

Bij u ben ik veilig, u behoedt 
mij in de nood en om-

ringt mij met gejuich van 
bevrijding. -- Psalmen 32:7

.........................................................
Garage te huur 

Van Galenstraat € 115,- p.m. 
Tel.: 06-53256274

.........................................................
Pedicure Beata Visser 
Ge specialiseerd in de 

diabetische en reumatische 
voet- en nagelcorrectie 

en schimmel diagnostiek. 
Tel. 06-52461796 / 023-5715921. 
Bilderdijkstraat 22, Zandvoort. 
Diabetische en reumatische 

voet worden vergoed 
door zorgverzekeringen.

.........................................................
Nagelstyliste worden?? 
De opleiding tot nagel -

styliste begint met de gratis 
introductie avond bij A.B. 
Nails in Haarlem. Schrijf 
je in via www.abnails.nl 

of bel 023-5245005.
.........................................................
Te huur per direct, voor wer-
kend stel: fraai appartement 

nabij NS station-centrum. 
€ 800 p.m. Tel. 06-26830912
.........................................................

Kamer te huur voor 2 per-
sonen met balkon. Ca. 50m2, 
vlakbij de trein. Tel. 5713975

.........................................................
Te huur: appartement met 

tuin voor jong werkend 
stel. Bellen tussen 17.00 en 

19.00 uur. 06-51616497
.........................................................
 Te huur: luxe appartement 

in centrum. Boven disco-
theek Chin Chin. G/W/L/

TV+internet. Alles incl. € 750 
p.m. + 1 mnd borg. Per 1 de-
cember. Info: 06-53344660

.........................................................
Gratis webcam en of-

fice software bij PC met 
in hoogte verstelbaar 

19 inch breedbeeldscherm, 
draadloze muis en toet-

senbord. Te koop voor 
€ 259. Bel 06-23127561

Van Stolbergweg 1 - Tel. 57 170 93

Tot Kerstmis ook op dinsdag geopend

Kerstbomen
Kerstbomen in pot

Insteekgroen en
insteekmaterialen

Kerststukken
Kerstkransen

Willemsen Chocoladehuis
Sita Recycling
Gemeente Zandvoort
IJzerhandel Zantvoort 
Confet’ti
Holland Casino
BDO Accountants
C’est Bon specialiteiten
Blokker Zandvoort
De Bode
W.C.J. Timmers Verlichting
ZFM radio
Versteege's IJzerhandel
VVV Zandvoort
Ed Keur
DTP Sailfish
Salpacino bewaking
Van der Valk en Swart notarissen
Administratiekantoor Janssen en 
Kooy
Koffieclub Zandvoort
Nederlof Repro
Dobey Dierenspeciaalzaak
HBR Assurantiën
Ice World
Stichting Zandvoort Promotie
Ondernemers Vereniging Zandvoort

ABN Amro Bank NV
Albert Heijn
Auto Strijder
Circus Zandvoort
Circuit Zandvoort
De Kaashoek
De Zandvoortse Apotheek
Grand Cafe XL
Hema Zandvoort
Hotel Hoogland
Hotel Zuiderbad
Kaashuis Tromp
Keur en Zoon 
Fotografie Johan Lagarde
Loodgietersbedrijf Spolders
Meer Secretariaat
Music Store
Bruna Balkenende
Kapsalon Headsigns
Parfumerie Drogisterij Moerenburg
Pole Position
Rabobank Haarlem e.o.
Radio Stiphout
Slagerij Marcel Horneman
Het Plein Fastfood
Huppelschoten Accountants
Vlug Fashion

Zaterdag 11 december 
gaat de ijsbaan open!!

Wij verwachten dat aan het eind van de ochtend het ijs 
gereed zal zijn. Voor het volledige december programma zie 

www.winterwonderlandzandvoort.nl

Officiële opening op zondag 12 december
om 14.00 uur door wethouder Gert Toonen.

Dit evenement zou niet mogelijk geweest zijn  
zonder de bijdragen van de volgende sponsoren:

Op voorhand danken wij alle vrijwilligers die vanaf 
 a.s. zaterdag aanwezig zullen zijn. Zonder hen is dit 
absoluut onmogelijk. 
 
Stichting Winterwonderland Zandvoort: Gert van Kuijk, 
Leo Miezenbeek, Ingrid Muller en Helma Hoogland



Kerstmis in Zandvoort

Haltestraat 7, 2042 lJ Zandvoort

voor reserveringen: 023-5716631, www.Zaras.nl

voorgerecHten:
carpaccio le grec

Keftedes met leKKere tomaten saus en Kaas
feta van de grill

HoofdgerecHten:
gegrilde KalKoenfilet met mosterdsaus

dorado royal
t-bone steaK

geserveerd met grieKse salade, 
riJst, frites of aardappelen

nagerecHten:
grieKse yogHurt met Honing en nootJes

dame blancHe
galactobureco

À la carte ooK mogeliJK

Kerst 
Keuzemenu 

À € 31,50

Aanbevolen doorBezoekadres: Brugstraat 1                                                                                                             

professioneel auto’s wassen, poetsen & polijsten
krassen en nare luchtjes verwijderen

laat u verrassen door onze vrijblijvende prijsopgave
gratis haal- en breng service

www.mobiele-poets-centrale.nl	 info@mobiele-poets-centrale.nl
Tel.023-8880275 of 06-42452535 Potgieterstraat 13, Zandvoort   

Financiële Planning
Hypotheken
Pensioenen
Verzekeringen

w w w . g s f i n a n c i e l e d i e n s t e n . n l

Flexibele openingsti jden, waar en wanneer het u schikt.
Zandvoort | R. Ketellapperstraat 18 | Tel 023-5718731

Onafhankelijk en duidelijk hypotheekadvies!

De scherpste hypotheekdeal met gunstige voorwaarden

Volledige aansluiting op uw situatie en wensen

Hypotheekadvies door Erkend Hypothecair Planner

Waar vind je de leukste babywinkel 
van Zandvoort?

Natuurlijk in Jupiter Plaza 
bij Dreams & Daytime

Haltestraat 10 C te Zandvoort.

26 december 2e kerstdag
Kerstmenu

Herten carpaccio
of

Zalmbonbon gevuld met rivierkreeftjes,
Parmezaanse kaas en pijnboompitten


Boullion van bospaddenstoelen


Spoom


Tournedos Rossini en groene asperges
of

Coquilles op een bedje van pasta


Grand dessert XL

Aanvang 18.00 uur • met live optreden van Eric Out
Reserveren: 06-46133622 of grandcafe.xl.zandvoort@gmail.com

(Graag uw keuze uit het menu uiterlijk een week vooraf doorgeven)

                                                          Prijs: € 49,50 p.p.

Grand Café Hotel Restaurant XL
Kerkplein 8, tel. 5712252 | 06-53344660 | grandcafe.xl.zandvoort@gmail.com

Grand Café, Restaurant



Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week 

Nieuw binnen: Truien uit Nepal met 
capuchon, m/v, div. kleuren.

Buitenkant 100% wol,
binnenkant fleece v.a. € 65,-

www.de-bode.nl
Pashouders 5% korting

TEGOEDBON 
VOOR 1 GRATIS 

ZANDKORREL

Bestel nu de ZandvoortPas 2011

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
- 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 vanaf 1 januari 2011 tot en  
met 31 december 2011.

Uw op naam gestelde ZandvoortPas 
wordt, tezamen met een welkomstkado, 
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.

EL COTO
RIOJA CRIANZA

PER FLES VAN € 9,75 VOOR €	8,95
6 FLESSEN NU VOOR: € 49,50

AANBIEDING GELDIG T/M 3 JANUARI.

Medina Woninginrichters 

www.medina-woninginrichting.nl

023-531 78 40 
Haltestraat 56
2042 LP Zandvoort

Aanbieding voor de maand december: 
Karpetten deze maand 10% korting op alle merken.

(Vouw)gordijnen	 Tapijt
Vitrages	 Vinyl
Luxaflex	 Laminaat
Zonwering	 Parket

 Hele maand december voor Pashouders:

Alle dagverse stamppotten
2e kilo halve prijs

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

Voor Pashouders:
10% korting op alle ritten
(behalve actieritten)
023-8885588

Uw nieuwe pas wordt 
uiterlijk 31/12/2010 toegezonden

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

ZANDVOORT PAS  

Dobey Zandvoort
Grote Krocht 28
2042 LX Zandvoort
023-5719345

 5%
korting*

Op vertoon van

*Korting geldt niet op aanbiedingen

Officieel SIKKENS dealer
Voor ZandvoortPashouders

is er een leuke verrassing
Pakveldstraat 19 - Hoek Lippleintje

Tel.: 023-571 25 54

Voor ZandvoortPas houders 
10 % korting op de kaart
Week 49 special: Stamppot 
andijvie met een gehaktbal €12,50
Week 50 special: Schnitzel THE 
Links met friet en salade €12,50

The Links
Duintjesveldweg 3, 2041 TZ Zandvoort
023-5736440, www.opengolfzandvoort.nl



Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week 

Algemeen:
Autobedrijf Zandvoort - K. Onnesstraat 
Taxicentrale Fred Spronk - 023-8885588
Psychologiepraktijk Ab van der Neut - 
06-31393790

Winkeliers: 
Bruna Balkenende - Grote Krocht
Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht
Kaashuis Tromp - Grote Krocht
Slagerij Horneman - Grote Krocht
Slagerij Vreeburg - Haltestraat

Verzorging en vrije tijd: 
Foto Menno Gorter - Grote Krocht
Massage bij Rosa - www.massagebijrosa.nl
Plony’s Haarwinkel - Kosterstraat
Toerkoop Reisbureau - Grote Krocht

Mode en trends: 
Belli E Ribelli Kinderkleding - Haltestraat
Bibi for Shoes - Kerkstraat
Blitzkickers - Haltestraat 17B
Image Zandvoort - Burg. Engelbertsstraat 94b 
Sea Optiek - Haltestraat
Walk of Fame - Bakkerstraat 2A

Wonen en onderhoud:  
De Bode woonaccessoires - Kerkstraat
Koene Cleaning Service - 06-1432444
Medina woninginrichters - Haltestraat 
Rep-it - 023-5719666 / 06-44696001
Versteege’s IJzerhandel - Pakveldstraat

Horeca: 
Harocamo - Kerkstraat
Mollie & Co Restaurant - Verlengde Haltestraat
The Links - Duintjesveldweg 
Zaras, Café Restaurant - Haltestraat

Lijst van deelnemende bedrijven 
(in alfabetische volgorde) 

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

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

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

Tel. 023 571 44 10Kerkstraat 1a 

for shoes

Top 3!
3 x 100 gram vleeswaren

     Boterhamworst +
       Gebraden gehakt +
          Achterham
								€ 3,25

www.slagerijvreeburg.nl
Haltestraat 54 - T. 023-5712451

Haltestraat 5, T 57 121 74, vrijdag koopavond

Tijdens de 
maand december

Beeldschermbril
compleet voor € 150,-

De uitverkoop 
is begonnen.

Wintercollectie: 
30% korting
(Uitgezonderd feestcollectie)

Belli e Ribelli 
Kindermode 

Haltestraat 45 
ZANDVOORT 
 023 57 12705

Ondernemers opgelet:
Meedoen aan de ZandvoortPas 

vergroot uw vaste klantenkring

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

	 Enkele	voordelen	voor	u	op	een	rijtje:
•		 Ruim	1000	huishoudens	zijn	in	het	bezit	van	een	zandvoortpas
•		 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.zandvoortsecourant.nl/zandvoortpas
•		 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…)
•		 Ter	ondersteuning	zijn	gratis	toonbankstandaards	en/of	raamschildjes	verkrijgbaar,		 	 	
	 waarop	u	zelf	uw		ZandvoortPas	aanbiedingen	kenbaar	kunt	maken
•		 Vraag	naar	de	zeer	voordelige	tarieven	en	de	uitgebreide	mogelijkheden	

ZandvoortPas houders: 
10 % korting op de winterjassen!!

Skibroeken maat 74 t/m XXXL
Outdoorlaarzen 36 t/m 46. 

Nog enkele kinder snowboots (22 t/m 29) 
Grotere maten binnenkort verkrijgbaar.

Burg. Engelbertsstraat 94b-2042 KP Zandvoort
www.imagezandvoort.nl



Kerstmis in Zandvoort

www.wapenvanzandvoort.nl, tel. 023-8223780
Geopend van woensdag t/m zondag

Verse salade met blauwe kaas waarop getrancheerde gerookte kip


Ossenstaartsoep met een vleugje Madeira


Frisse ijscocktail met bubbels


Rode poon, zalm en kabeljauw vlecht met sauce Cardinale
of

Van wild huisgemaakte ragout
of

Paspadelle met tomaten, basilicumsaus 
en gebakken paddenstoelen


Petit grande dessert

                                                                      € 39,50 p.p.
 

Op 2e kerstdag bieden wij u een luxueus warm- 
en koud buffet aan voor € 29,50 p.p.

Reserveren: 023-8223780

Wij wensen u een heerlijke decembermaand en hopen u op 
een van beide dagen te mogen begroeten.

1e kerstdag serveren 
wij vanaf 18.30 uur een 

heerlijk kerstmenu:
Elke maandag tot en met vrijdag
een keuze uit 5 gerechten
voor maar € 10,- per gerecht.

1  Giros
2  Kipfilet
3  Souzouki
4  Mousaka
5  Souvlaki

Deze gerechten worden geserveerd 
met frites, rijst, salade en tzatziki. 
U kunt natuurlijk ook van de 
gewone menukaart bestellen.

Zondag 12 december live muziek  
met Soerta Ferta
En: een loterij met leuke prijzen.
Gegarandeerd een gezellige avond  
  met muziek, dans en natuurlijk  
     lekker eten!

www.filo
xenia.info

H.A.O. Catering uit Zandvoort heeft voor de feestdagen een aantal gerechten en menu’s voor u samengesteld.
Zo kunt u voor én tijdens Kerst en Oudjaar uw aandacht op uw gasten richten. Onze menu’s en hapjes 
worden kant-en-klaar aan huis geleverd. Het enige dat u hoeft te doen, is de gerechten in de oven te verwarmen. 
De koude gerechten zijn klaar om geserveerd te worden! 

Graag ontvangen wij uw bestellingen minimaal 4 dagen van te voren zodat wij een tijdige levering kunnen garanderen. 

Alvast fijne zorgeloze feestdagen! 
John de Kluijver
Horeca, Advies en Organisatie brengt u catering op maat!

Tel. 06-113 72 185
j.dekluyver@hetnet.nl

Assorti luxe hapjes: 
€ 6,75 (v.a. 4 pers.)

Broodcanapés belegd met:
gerookte zalm, groene asperge, mierikswortel

rode mul en geconfijte venkel
eendenlevermousse met truffeltappenade

parelhoenborst met gecaramelliseerde appel

De wijnsuggesties:

Witte wijn 
Louis Felipe Edwards Grand Reserva

Sauvignon Blanc 2008 € 9,75

Louis Felipe Edwards Grand Reserva
Chardonnay 2008 € 9,75

Rode wijn
Louis Felipe Edwards Grand Reserva

Merlot 2007 € 12,75

Louis Felipe Edwards Grand Reserva
Chiraz 2006 € 12,75

 Visschotel 

 € 9,50 per persoon (v.a. 2 pers.)

Vleeswarenschotel 

 € 9,50 per persoon (v.a. 2 pers.)

3-Gangenmenu: - € 27,50 (v.a. 2 pers.)

 kreeftensoep met croûtons en crème fraiche

 biefstuk van de haas met bospaddestoelensaus
 haricots verts in spek, schorseneren

stoofpeertje met cranberries en aardappeltaart

 chocolademousse met vanillecrème

4-Gangenmenu: - € 32,50 (v.a. 2 pers.)

terrine van King Crab en garnalen met saffraanmayonaise

klassieke ossestaartsoep met garnituur

gebraiseerde filet van hertenbout met wildjus
haricots verts in spek, schorseneren

stoofpeertje met cranberries en aardappeltaart

crème brûlée

Al kerstkriebels?
Wij wel!

Specialist voor al uw bloemwerken.
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                         Mandy Schoorl

om het kind na het aanleren van de nodige basisnormen en 
-waarden teruggeplaatst te krijgen bij de biologische ouders 
en als dat niet lukt in een nieuw vast pleeggezin. Een dankbare, 
maar beslist ook moeilijke taak omdat het een 24-uurssituatie 
is, zeven dagen per week, een jaar lang! Maar zoals Mandy het 
mooi verwoordt: “Deze kinderen met een rugzakje wil ik een 
kans geven om te aarden in de wereld om hen heen.”

Weer doorgaan
Heeft Mandy altijd geschreven? “Ja, ik ben een type die voor 
iedere aangelegenheid kaartjes verstuurde, in al die jaren beslist 
zo’n duizend. Toen ik au-pair was hield ik een dagboek bij en 

vroeger schreef ik voor mijn werk veel wervende en 
uitnodigende teksten. Voor al mijn pleegkin-

deren houd ik ook een dagboek bij waar-
in ik dagelijks over hun belevenissen 

schrijf. Een cursus schrijven ‘Tussen 
autobiografie en fictie’ bij Script+ 

voedde mijn passie. Eigenlijk is 
schrijven in contact komen met 
je innerlijke stem. In mijn ge-
dichtenbundel ‘Egoblosjes’ be-
schrijf ik observaties van bezin-
ningsmomenten. Ik schrijf over 
de zee, uitdagingen, liefde voor 

mijn ouders, de duinen, zwoele 
momenten met mijn geliefde, maar 

ook over het intense verdriet dat onze 
kinderwens niet is vervuld, het verdriet 

over de ongeneeslijke ziekte van mijn moe-
der en schoonvader, en de bodemloze put waar 

je uit kunt komen. Gedachten op papier zetten is voor 
mij een creatieve manier van verwerking”, zegt ze. Samen met 
haar Peter heeft ze al veel verre reizen gemaakt. Ieder bezocht 
land herleeft ze via een groot digitaal fotoboek, uiteraard met 
bijbehorend reisverslag! Want fotograferen is één van haar an-
dere passies. Aan haar wanden hangen, ingelijst, schitterende 
zelfgemaakte foto’s. Daarnaast gaat ze maandelijks naar de 
dichterskring De Nieuwe Eglantier in Haarlem waar ze samen 
met mededichters eigen ingebrachte gedichten bespreekt en 
bijschaaft. “Stel”, vraag ik tot slot, “als je met niets of niemand re-
kening hoeft te houden, wat zou je dan gaan doen?” Het is even 
stil maar dan gaan haar ogen glinsteren en zegt ze glimlachend: 
“Dan zou ik naar Afrika gaan om te werken in een luipaarden-
opvang, bij de jonkies natuurlijk met wie ik nog liefdevol kan 
kroelen.” Hoewel Stimpie de poes geen luipaardbaby is, vraagt 
ze miauwend aandacht en krijgt van Mandy spontaan een dikke 
knuffel. De telefoon gaat met het verzoek om op 12 decem-
ber uit eigen dichtwerk voor te dragen tijdens een expositie in 
Amstelveen. Geweldig, een bekende Zandvoortse is geboren! 

Dorpsgenoten

In oktober 2010 droeg ze tijdens Kunstkracht 12 van BKZandvoort 
haar eerste eigen gedichten voor in het kunstatelier ‘The Flying 
Gallery’. Dat is de plek waar ze jaren geleden met knikkende 
knieën haar eerste zwemlessen kreeg (Zwembad Sonneveld). En 
daar blijft het niet bij, want Mandy presenteerde op 7 december 
jongstleden onder grote belangstelling haar eerste dichtbun-
del ‘Egoblosjes’. Zo te zien en te horen zullen er nog veel meer 
penvruchten van haar volgen.

Bij binnenkomst in haar sfeervolle huis 
vallen direct de vele boeddha’s en 
schitterende voorwerpen uit verre 
landen op. Het schept meteen een 
goede band die al pratend versterkt 
wordt. Mandy Schoorl is een jonge 
vrouw die zo te horen ambitieus 
is en weet wat ze wil. Haar motto 
in haar leven is ‘oppakken en weer 
doorgaan’. Laten we gaan kijken 
hoe ze aan dit motto is gekomen.

Oppakken
Na de Josina van de Endeschool en de 
Beatrixschool, waar ze leuke herinnerin-
gen aan heeft, spreidt Mandy haar vleugels 
uit en gaat in 1984 naar het ECL te Haarlem om 
na haar diploma voor administratief medewerker B op 
het ECABO te Beverwijk te kiezen. In 1991 besluit zij om een jaar 
als au-pair naar Amerika te vertrekken. Bij terugkomst wordt 
zij aangenomen bij werkgeversvereniging AWVN (toentertijd 
nog AWV) waar zij tot 2006 bleef werken. In die tijd bekleedde 
zij functies bij de afdelingen Internationale Zaken, Ledenzaken, 
P&O en DIV. Tevens volgde zij daar allerlei cursussen in com-
municatie, onderhandelen en computerapplicaties. Na 14 jaar 
dienstverband besloot ze niet naar Den Haag mee te verhui-
zen en kiest voor een geheel andere richting: ze wordt in 2007 
opvoedouder bij Stichting de Bascule uit Amsterdam. Naast 
deze nieuwe baan behaalt zij in de avonduren haar diploma 
HBO Projectmanagement. Samen met haar man Peter van der 
Zwaan, waar ze volgend jaar februari al 12,5 jaar mee getrouwd 
is, begeleidt en voedt ze een kind (soms twee) op met ernstige 
gedragsproblemen die uit onhoudbare situaties bij de biologi-
sche ouders thuis vandaan zijn gekomen. De ouders worden 
door haar werkgever begeleid en het kind tussen de 3 en 7 jaar 
blijft een jaar bij Mandy en Peter in huis wonen, met als doel 

Mandy Schoorl
Bij dorpsgenoot Mandy Schoorl (1971) ontstond schrijven 
gaandeweg. Sinds enkele maanden schrijft ze met veel ple-
zier interviews en columns in de Zandvoortse Courant op de 
‘What’s Happening’ pagina, maar dat is beslist niet alles. 

door Nel Kerkman

Weer

Temperatuur

Max 6 8 8 7-8

Min -1 2 4 4

Zon 20% 15% 15% 30%

Neerslag 60% 45% 35% 30%  

Wind wnw. 4-5 wnw. 4 wnw. 4 nw. 4

In	het	weekend	
tijdelijk	zacht(er)

Het weekend weerbericht van zandvoort en omgeving

IJselijke berichten dus al-
lemaal en dat nota bene in 
een tijd waarin het alleen 
maar warmer lijkt te wor-
den. De vraag rijst steeds va-
ker of het steeds maar weer 
gepropageerde verhaal van 
de opwarming wel unaniem 
als juist bevonden kan en 
mag worden. Meer en meer 
tegengeluiden doemen op 
en de aanname (klakkeloos) 
van de opwarming lijkt niet 
meer zo vanzelfsprekend als 
aanvankelijk werd gepredikt. 

Na een koude start van deze 
week zijn we nu begon-
nen aan een zachtere fase. 
Een hogedrukgebied nabij 
Ierland geeft vanaf vandaag 
een doorstaande, aanlan-
dige noordwestenwind, het 
weekend incluis.

De Noordzee is weliswaar 
flink afgekoeld na de kou van 
de afgelopen periode, maar 
het zeewater is nog steeds 
relatief mild met 8 graden. 
Dat zijn ook de te verwach-
ten middagtemperaturen in 
Zandvoort richting en in het 
weekend. Mogelijk wordt 
het zelfs een middagje af-
gerond 8,5 graden in een 
beschutte tuin als de zon 
ook nog wat zou meewer-
ken. Overigens is er niet heel 

veel zon de komende dagen. 

De nachtvorst verdwijnt tij-
delijk, hoewel de kans op op-
vriezing (koude grond) wel 
blijft bestaan in de donkere 
uren. Meestentijds blijft het 
droog tot en met het week-
end, hoewel een verdwaalde 
(winterse) Noordzeebui nog 
wel kan binnenlekken, vooral 
rond donderdag.

Een vooruitblik richting 
volgende week leert dat 
de weerkaarten ons weer 
winterweer voorschotelen. 
We zien opnieuw winter-
vriendelijke ontwikkelingen 
gepresenteerd worden. De 
druk boven Noord-Europa 
stijgt wederom en de kans 
op een herhaling van (kou-
de) zetten is tamelijk groot 
te noemen. 

Een herintrede van Koning 
Winter is zeer wel mogelijk 
in de nieuwe week en tevens 
neemt later de sneeuwkans 
toe. Zouden we nu opnieuw 
gaan afstevenen op de zo 
vurig gewenste witte Kerst, 
net zoals een jaar geleden? 
Het zou zomaar kunnen.
Meer weerinfo is er op www.
weerprimeur.nl   

weerman Marc Putto 

November kende het koudste slot sinds 1993 en we 
beleefden de ijzigste decemberstart in meer dan hon-
derd jaar tijd. In Engeland was het nog kouder en na de 
Kleine IJstijd was het daar niet meer zo gruwelijk koud 
geweest begin december. 

 Do. Vr. Za. Zo. 

Lekker tafelen tijdens de feestdagen?
Sporten houdt je in balans!
Kijk op www.sportinzandvoort.nl
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Pluspunt Zandvoort
Flemingstraat 55

023. 574 03 30
www.pluspuntzandvoort.nl

Peuters in Beweging 2 t/m 4 jaar
Woensdag 9:30 – 10:30  2 februari t/m 13 april.

Typevaardigheid voor Kinderen vanaf 8 jaar
Vrijdag 16:00 – 17:15 uur 21 januari t/m 15 april.

Digitale fotobewerking voor kinderen
Donderdag 15:30 – 16:45 uur 13 januari t/m 16 februari

Website bouwen voor kinderen
Donderdag 15:30 – 16:45 uur 4 maart t/m 14 april

Schermen vanaf 8 jaar. Inclusief leen materiaal.
Woensdag 16:00 – 17:00 uur  2 februari t/m 29 juni

YogActief
Dinsdag    20:00 – 21:30 uur 18 januari t/m 29 maart 
Donderdag  20:00 – 21:30 uur  20 januari t/m 31 maart

Hatha Yoga
Vrijdag 11:00 – 12:00 uur 14 januari t/m 13 mei

Houding en Conditie op muziek 55 plus
Donderdag 14:30 -15:30 uur  13 januari t/m 28 april 2011.

Intuïtief tekenen en schilderen
Woensdag 19:30 – 21:30 uur    2 maart t/m 30 maart.

Glas in Lood
Woensdag 19:30 – 22:00 uur   5 januari t/m 2 maart

Boetseren en Beeldhouwen
Maandag of donderdagavond 19:30 -22:00 uur  27 januari t/m 
19 mei

Bridge beginners Dinsdagavond  19:30 - 22:00 uur 
4 januari t/m 8 maart
Bridge gevorderden  Maandagavond 19:30 – 22:00 uur 
31 januari t/m 11 april

Mozaïek
Woensdag 19:00 – 22:00 uur 19 januari t/m 23 februari

Klussen voor vrouwen
Vrijdag 15:30 – 17:00 uur 4 maart t/m 8 april

Spaans Beginners II
Woensdag 19:00 – 20:30 12 januari – 27 april
Spaans Beginners III en IV (licht gevorderd)
Woensdag 20:30 - 22:00  12 januari t/m 27 april

Franse Conversatie I
Donderdag 16:45 – 17:15 13 januari t/m 31 maart

Engelse Conversatie 
zonder moeilijke spellingsregels
Donderdag 13:00 – 14:30 uur  13 januari t/m 28 april

Website bouwen en onderhouden
Maandag 20:00 – 22:00 10 januari t/m 14 februari Extra Cursus
Woensdag 20:00 – 22:00  9 maart t/m 13 april 2011.

Digitale fotobewerking
Donderdag  13 januari t/m 17 februari   20:00 - 22:00 uur of
donderdag   10 maart t/m 14 april     20:00 - 22:00 uur

Word / Excel
Vrijdag 10:00 - 12:00 uur  28 januari - 29 april
Bij genoeg aanvragen kan deze cursus 
ook in de avond gegeven worden

voor meer informatie en inschrijfformulieren: 
www.pluspuntzandvoort.nl

Kerstconcert van 
Jazz in Zandvoort

Op zondag 19 december is vanaf 14.30 uur het kerstconcert 
van Jazz in Zandvoort in De Krocht. Voor u zal optreden Ro-
nald Douglas die begeleid zal worden door het Trio Johan 
Clement. Na het concert wordt een warm/koud buffet ge-
serveerd, gevolgd door een concert van de 17-mans band 
Gabanza Big Band.

De Gabanza Big Band speelt 
hoofdzakelijk jazzklassiekers 
en die zijn hoogst ‘dansbaar’. 
Aan het concert en aanslui-

tend het buffet zijn wel kos-
ten verbonden. De entree 
voor het concert bedraagt 
€ 15, voor studenten € 8, en 
voor het aansluitende buffet 
en de big band, tezamen met 
het optreden van Douglas, 
€ 45. Indien u kiest voor 
het buffet en de big band, 
betaalt u € 30. De toegang 
tot beide evenementen is 
beperkt, er is slechts plaats 
voor 90 liefhebbers. U kunt 
uw plaatsen reserveren via 
hansreymers@online.nl of 
tel. 06-53578496.

Klussen voor vrouwen
In Pluspunt Zandvoort loopt op dit moment een cursus 
klussen voor vrouwen. De dames krijgen in een tijdsbestek 
van 6 cursusdagen een aantal onderwerpen of reparaties 
voorgeschoteld die zij gemakkelijk zelf thuis zouden kun-
nen uitvoeren.

De thema’s liggen op het ge-
bied van elektra, water, bo-
ren en zagen. Denk niet dat 
u twee linkerhanden hebt, 
want in deze cursus kunt 
ook u leren hoe u kleine klus-
sen in en om het huis kunt 
doen. De kennis van het ge-
bruik van het juiste gereed-
schap is vooral heel belang-
rijk, u krijgt veel handige tips. 
Niet alleen over het gebruik 
van bijvoorbeeld elektrisch 
gereedschap maar ook het 

hanteren van een hamer of 
zaag wordt u uitgelegd. De 
nieuwe cursus start op 4 
maart volgend jaar en sluit 
af op 9 april daaropvolgend. 
De cursusdagen zijn de vrij-
dag en wel tussen 13.30 en 
15.00 uur. De kosten bedra-
gen € 90 en het maximale 
aantal cursisten is 12. U kunt 
via www.pluspuntzand-
voort.nl meer informatie 
vinden en u eventueel ook 
inschrijven.

Ronald Douglas
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In Durban, Zuid-Afrika heeft Mirjana Petrovic zich de afgelopen 2 maanden in-
gezet als vrijwilliger voor het project ‘Umthombo’. Hier werkte zij dagelijks met 
straatkinderen, waaraan vele verdrietige verhalen kleefden. Haar avontuur, er-
varingen, leuke en minder leuke momenten heeft zij iedere drie weken met ons 
gedeeld op deze pagina. Vandaag vertelt ze ons haar laatste belevenissen in 
Durban, want inmiddels zit ook Mirjana met warme chocolademelk op de bank 
in het met sneeuw overgoten Holland.

door Mirjana Petrovic

Na acht weken zit mijn tijd als vrijwilliger bij Umthombo 
erop. Wat een geweldig project. Ik ben er dan ook ontzettend 
trots op hier aan meegewerkt te hebben. De laatste 4 weken 
ben ik een aantal keren mee geweest op After Care, een pro-
gramma dat kinderen die naar huis willen, naar huis brengt 
en contact onderhoudt met de familie. Zo werd jongetje S. 
naar huis gebracht, waarna ik hem twee weken later thuis 
bij zijn familie opzocht. Hij leek zijn draai gevonden te heb-
ben en zag er gelukkig uit. Echter is hij deze week weer bij 
Umthombo teruggekomen. De verleiding van de vrijheid en 
het straatleven is dan blijkbaar groter dan de wil om thuis te 
wonen. Bedenk hierbij wel dat de ouders vaak overleden zijn 
en de kinderen worden opgevangen door allerlei verschillende 
familieleden. Het positieve ervan vind ik dat S. wel weer naar 
Umthombo is gekomen, waardoor hij in ieder geval in beeld 
is bij een organisatie die hem kan helpen. 

Daarnaast ben ik deze week met jongen M. mee geweest op 
een huisbezoek bij zijn familie. Zijn ouders zijn overleden, zijn 
stiefvader heeft de benen genomen en hij bleef achter met 
twee stiefzusjes. Na een goed gesprek besloot hij te willen 

Deze	week	weer	een	nieuwe	stelling:
De Sint is weer terug naar Spanje en de kerstman staat te trappelen om het over te nemen. 

De tijd is aangebroken om alles weer te versieren en de koelkast te bevoorraden. 
We beschouwen dit als de mooiste tijd van het jaar en wie aan Kerst denkt, denkt ook aan 

familie. Zijn we met z'n allen wel zo blij met deze traditie of zien we de kerstdagen  
meer als verplichting? De stelling van deze week luidt:

blijven, wat natuurlijk geweldig is. Als een kind die keuze zelf 
maakt is de kans groter dat het blijft, in tegenstelling tot het 
eerder genoemde jongetje S. 

Het meest heftige huisbezoek was dat van meisje V. Haar ou-
ders waren beiden overleden en zij woonde bij haar oom en 
tante bij wie ze was weggelopen. Ze vertelde tijdens dit huis-
bezoek dat ze door haar Hiv-besmetting nergens aan mocht 
komen en haar nichtjes en neefje niet mocht knuffelen. De 
familie was bang voor besmetting, waardoor ze geen vinger 
uit mocht steken. Hoe alleen zou je je voelen als je zo buiten 
gesloten wordt binnen je eigen gezin? Na een lang gesprek 
besloot ze te blijven en ik zocht haar afgelopen week op. Ze 
woont nog steeds bij haar oom en tante en er wordt aan de 
situatie gewerkt, wat erg goed is. Het blijft schipperen om kin-
deren naar huis te kunnen brengen, maar wie niets probeert 
weet zeker dat het niet lukt.

In acht weken tijd is er zo ongelooflijk veel gebeurd dat het 
moeilijk te beschrijven is in een artikel als dit. Zoveel verdriet, 
armoede en geweld tegenover zoveel liefde, passie en talent. 
Het blijft een combinatie van prachtige en trieste momenten, 
ik had het voor geen goud willen missen.

+ "het is belachelijk dat die fietspaden niet gestrooid worden. Ik zag met die sneeuwdagen de fietsers aan
   alle kanten wegglibberen."
+ "veel mensen zijn afhankelijk van de fiets dus anno 2010 is het best mogelijk om deze mensen 
  van een schone weg te voorzien."
– "het is niet te doen om naast alle wegen ook de fietspaden te strooien. Dat gaat ten kosten van de
   normale wegen en die zijn het belangrijkst."

Stuur je reactie per e-mail naar: stelling@zandvoortsecourant.nl

‘Kerst is voor mij meer een verplichting dan oprechte gezelligheid’

 G o e d g e S i n t
Dit jaar was het voor mij geen Sinterklaasavond maar 
Sinterklaasweekend. Maar goedgezind, of liever gezegd 
goedgeSint, was de goedheiligman dit jaar niet echt voor mij. 
Ik zal het wel niet verdiend hebben, zeg ik dan altijd maar.

Allereerst werd ik getrakteerd op een staaltje goedgelovig-
heid van de eerste orde. Harry Been ging het in een pers-
conferentie hebben over het niet verkrijgen van het WK-Bid 
en over het ‘imagoprobleem’ van de FIFA. Wat een humor 
was dat weer. Zo zou, volgens Been, Blatter niet van tevoren 
geweten hebben wie het Bid zou krijgen, is de MAFIFA een 
betrouwbare organisatie met enkel en alleen een imagopro-
bleem en ondanks dat 76% van de Nederlanders het niet ziet 
zitten om dat feestje voor de bobo’s hier te houden, vindt 
Been dat deze 12 miljoen landgenoten ongelijk hebben en 
dat we het met z’n allen wel moeten willen. Heerlijk, zo’n 
goedgelovige, dictatoriale man die waarschijnlijk de kont 
van Blatter als een heerlijk dessert ziet deze Kerst.

Na dit heerlijk avondje brak uiteindelijk 4 december aan. 
Heel dit Kikkerland zit aan de speculaas en marsepein maar 
deze jongen ging lekker met een vriend naar de ArenA voor 
een avondje voetbal. Twee belangrijke ingrediënten waren 
aanwezig voor een mooie pre-Sinterklaasavond: Ajax tegen 
de nummer 14 in de competitie, winst gegarandeerd en geen 
risicowedstrijd dus er werd bier geschonken in het stadion. 
Was dat even een deceptie! Tot mijn grote verbazing reden 
er weer eens geen treinen naar Amsterdam met die sneeuw. 
Hoe kan het ook anders? We hebben immers te maken met 
onze trots Prorail, die mooie woorden spreekt in een peper-
dure reclame op tv maar vergeet de beloftes waar te maken. 
Ik kon weer de auto pakken en ik wist dus dat 1 ingrediënt 
als sneeuw in de dooi zou verdwijnen. En na 90 minuten 
blauwbekken in de ArenA was er ook al geen winst voor mijn 
club. Dank u Sinterklaasje!

Column

The best of both worlds

De	stelling	van	vorige	week	luidde:		

‘De fietspaden moeten bij gladheid ook gestrooid worden’ 
81% voor 19% tegen

Een greep uit de reacties:

Mirjana met S.

Vrijdag 10 december 
De tweede voorronde van de Rob Acda Award 2010-2011 in Patronaat Haarlem. 
Dit is een popconcours voor veelbelovende muzikanten uit Haarlem en omstre-
ken. De competitie biedt de deelnemers de kans podiumervaring op te doen, 
feedback te krijgen van professionals, bekendheid te verwerven en potentieel 
naar huis te gaan met een goed gevuld prijzenpakket. Met Tales of Dead Men, 
The Breakfast Club,  Spottswoode The RED17, Mondegreen, en The Soundabout 
als kanshebbers. Entrée € 5. Achtergrondinformatie over de deelnemende 
groepen, zie www.patronaat.nl 

3 t/m 12 december 
Houdt u van sprankelende shows? Laat u dan verrassen tijdens de fonkel-
nieuwe familieshow Energia van Holiday on Ice! Een magische reis door het 
heelal langs stralende sterren en fonkelende planeten. De grote blikvanger 
van 'Energia' is het imposante en prijswinnende decor. Dit driedimensionaal 
bewegende universum bestaat uit een gigantische planeet met daar omheen 
spectaculair verlichte sterren en planeten in een dampkring van ijs. U bezoekt 
Energia o.a. in de RAI te Amsterdam. www.holidayonice.nl 

Zondag 12 december
Verschillende liefhebbers hebben zich al aangemeld om hun talent te tonen op 
het open podium van Ganpati Spirit, georganiseerd door Adri ‘Ganpati’ van 
den Bos. Alles wat spiritueel is, mag op het podium voorgedragen worden, denk 
daarbij aan dromen, voornemens, muziek (breng je eigen instrument mee) of 
cabaret. Deel je idee of gevoel met het publiek! Het belooft een afwisselend 
en verrassend geheel te worden. Een ding is zeker: er kan gelachen, gehuild, 
gezongen en gedanst worden. Locatie is Grand café Bright City op de Zuidas 
in Amsterdam. Aanvang 15.00 uur

Get Out!
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Beide kerstdagen geopend

Amuse

Voorgerecht
Sint jacobsschelp met maïspuree en een kreeftenschuim

Gerolde dunne lende carpaccio met truffeljus

Hoofdgerecht
Lasagne van tong met gamba’s en groene asperges

Spoom

Eendenborst met morielje paddenstoelen, schorsenerenpuree en een 
rode port jus.

Dessert
Ananas met een Pinacolada panna cotta en Limoen espuma.

Chocolademousse met sponscake en mango ijs.

      6-gangen € 65,- p.p.
Wijnarrangement € 29,- p.p. - BOB wijnarrangement € 15,- p.p.

Kerstmenu

Burgemeester Engelbertsstraat 72, Zandvoort. Alle dagen geopend 
behalve dinsdag. Reserveren? Bel vanaf 16.00 uur: 023-5733433

Gelieve vooraf te reserveren.
(24 DECEMBER GESLOTEN)

Donderdag 16 december
 openen de deuren van 
 restaurant  MMX

Specialiteiten uit de authentieke Italiaanse 
keuken

Wij wensen u een warm welkom
MMX, voor heerlijke Italiaanse koffie, een  

drankje, lunch, of een avond
gezellig dineren...

MMX
italiaN     restaurant

drinks  -  lunch  -  diner

Voor reserveringen bellen 
06 - 24 48 02 03

 voor menu en nieuws check 
onze website

 www.mmx-zandvoort.nl

2de Kerstdag geopend
Italiaans eten à la Carte

Haltestraat 13 , 2042 LJ  Zandvoort

MMX
italiaN     restaurant

drinks  -  lunch  -  diner

MMX
italiaN     restaurant

drinks  -  lunch  -  diner
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ZandvoortPlus
door Edwin Gitsels

Koud aan je voeten!
Toen ik op zaterdagochtend de 
gordijnen opendeed, werd ik 
getrakteerd op een spierwit-
te wereld. De lucht was één 
dwarrelende dans van vallen-
de vlokken. In de achtertuin 
was het druk met mussen, 
spreeuwen en mezen, die zich 
op het koud buffet van pinda’s, 
boterhammen en doorgesne-
den appels stortten. Ze moes-
ten zich weliswaar door een 
laag sneeuw heen wroeten 
om hun ontbijt te bereiken, 
maar dat hadden ze er graag 
voor over.

De eerste die, zo gauw mijn 
vrouw of ik opstaan, luid miau-
wend de trap afdendert naar 
de keuken, in blijde verwach-
ting van zijn ontbijt, is Tommy, 
de oudste van onze drie kat-
ten. En hij zal zijn concert niet 
staken voordat zijn etensbak 
gevuld is. Die staat nog niet op 
de grond, of daar komt num-
mer 2 de keuken binnenwag-
gelen: Macavity, reeds bekend 
bij lezers van deze rubriek. 
Het eerste wat hij doet is op 
z’n kont gaan zitten, z’n na-
gels in een krabpaal slaan en 
eens even lekker krabben. Dat 
is een moeilijk te beschrijven 
tafereel, waarbij het enige dat 
op z’n plaats blijft die twee in 
het touwwerk geslagen voor-
pootjes zijn, terwijl de rest als 
een slang heen en weer kron-
kelt. Als dat klaar is, stevent 
hij op de etende Tommy af en 
steekt zijn neus in diens anus. 
Ja, sorry voor deze onverwach-
te, wat onsmakelijke gang van 

KATTENKWAAD Nr. 3

zaken, maar het is gewoon zo. 
Dat doet hij al-tijd. Tommy 
reageert daarop met wat 
draaibewegingen van zijn 
achterlijf, maar is te druk 
met zijn Whiskas om zich er 
echt druk om te maken. Pas 
als Macavity zijn eigen eten 
heeft, houdt hij op met dat 
impertinente gedrag. 

Na het ontbijt is het tijd voor 
een frisse neus. Ik doe de 
achterdeur open, Tom werpt 
één blik op de sneeuwbui en 
draait zich gedecideerd om 
richting warme huiskamer. 
Zo niet Macavity. Die vindt 
alles leuk, weet u nog? Dus 
ook sneeuw. In twee spron-
gen staat hij tot aan zijn ok-
sels in het witte goedje en in 
dezelfde anderhalve seconde 
springt hij er ook weer uit. 
Aaah, koud aan je voeten! 
Onder de tuintafel is nog een 
droge plek, waar hij heldhaf-
tig naar de vallende sneeuw 
gaat zitten kijken. Dat is leuk, 
vallende sneeuw! Tot drie 
keer toe doet hij een nieuwe 
uitval de tuin in, maar het 
gaat hem te ver vandaag. 
Het is een beetje te veel, zelfs 
voor hem. Macavity keert op 
zijn schreden terug naar bin-
nen, de droge warmte in. Tot 
grote opluchting van de mus-
sen, spreeuwen, kauwen en 
mezen, die het gedoe wat 
argwanend en meewarig 
hadden zitten bekijken vanaf 
veilige hoogtes. Nu vallen ze 
weer aan op de rijk gevulde 
dis. De kust is weer veilig. 

foto: Jolanda Meier - Koning

December is een belangrijke maand voor winkeliers. Met 
de feestdagen moet een flink deel van de jaaromzet bin-
nengehaald worden. Maar het gaat niet goed in de detail-
handel. Steeds meer winkeleigenaren doen de deur op slot 
omdat ze het niet meer kunnen rooien. Naast de economi-
sche crisis speelt het almaar groeiende marktaandeel van 
webwinkels een grote rol. Ook in Zandvoort… 

Kopen	via	internet	nekt	ook	Zandvoortse	winkeliers
“Je moet met je tijd meegaan en niet zeuren”

Momenteel ligt het aandeel 
van aankopen via internet in 
Nederland op ongeveer 10%. 
Maar de groeispurt is nog 
maar nauwelijks begonnen, 
aldus de experts. De verwach-
ting luidt dat vóór 2020 de 
helft van de huidige winkels is 
opgedoekt. Vooral in de mode 
en de woonartikelen gaan 
klappen vallen.

Sfeer in de winkel
Carmen en Frits van De Bode 
hebben naast hun sfeervolle 
woonwinkel in de Kerkstraat 
ook een webshop. Carmen 
denkt dat het allemaal zo’n 
vaart niet zal lopen en dat de 
twee vormen prima naast el-
kaar kunnen bestaan: “Zeker, 
de verkoop via internet groeit, 
maar het staat nog niet in ver-
houding tot wat wij in de win-
kel omzetten. Mensen zullen 
altijd willen blijven winkelen. 
De sfeer in de winkel draagt 
enorm bij aan het genot 
van het uitzoeken en kopen. 
Nu hebben we de kerstsfeer, 
straks in het voorjaar de paas-
sfeer, enzovoort. Dat heb je 
met een webwinkel niet. Het 
fysieke winkelen, het gezellig 

rondsnuffelen, dat zal altijd 
blijven bestaan. Maar als je 
het goed wilt doen, dan moet 
je ook op internet aan de slag. 
Schouders d’r onder. Ik check 
twee keer per dag de bestel-
lingen die via internet gedaan 
zijn, en die moeten ook met-
een de deur uit, want mensen 
willen het snel hebben. Het 
hoort erbij tegenwoordig. Je 
moet met je tijd meegaan en 
niet zeuren.”

Koerswijziging
Winkelketens als de Bruna, 
de Hema, Blokker en Kruidvat 
hebben een rijk opgetuigde 
webshop die je kunt beschou-

wen als warenhuizen op inter-
net. In de hoofdkantoren van 
deze ketens zal de paniek niet 
snel uitbreken, want zij ver-
leggen een deel van hun fo-
cus naar verkoop via het web. 
Een garantie voor succes is dat 
echter niet. The Music Store 
heeft het niet gered en ging in 
oktober failliet. De Hermans 
Groep uit Hoorn nam de boel 
over en is van plan 102 van de 
120 winkels een doorstart te 
geven. Bedrijfsleider Marcel 
van Kuijk van The Music Store 
in de Kerkstraat verwacht 
dat een winkel als de zijne 
over een aantal jaren niet 
meer bestaat, althans niet 
in deze vorm. Hij wijst naar 
de sneeuwstorm buiten 
en zegt: “Zeker met dit 
weer is er helemaal niet 
meer tegen Bol.com op 
te boksen. Steeds meer 
mensen kopen hun cd’s, 
dvd’s en games via in-
ternet. De klanten die ik 
nog heb houden niet van 
kopen via internet, of ze 
gunnen mij mijn omzet. 
Maar lang is dit niet meer 
vol te houden. Er is ook 
verandering op komst: de 
nieuwe eigenaar heeft onge-
twijfeld grootse plannen om 
het totaal anders aan te gaan 
pakken.” Eerder dit jaar nam 
de Hermans Groep ook al het 
kwakkelende Jamin over. 

Uitstervend beroep
“Absoluut, internet is 
een grote concurrent”, 
beaamt Lida Koper van 
Cane & Co op de Grote 
Krocht, “mensen komen 
als ze een bank of stoel 
kopen hier graag in de 
winkel uitproberen of 
het lekker zit, maar net 
zo vaak worden spullen 
vanuit een lekkere luie 
stoel op internet ge-
kocht. Het is niet voor 
niets dat wij hier per 1 

De Kerkstraat op zaterdag 4 december, de dag voor Sinterklaas.

Cadeautip van De Bode, zowel in de 
winkel als op het web: de Oliebol

januari aanstaande mee stop-
pen. Ik doe dit samen met mijn 
schoonzusje. De eerste drie 
jaar ging het heel goed, maar 
toen de crisis echt doorpakte, 
was het over. En dan helpt 
de concurrentie van internet 
natuurlijk niet, nee.” Wat nog 
een veel groter probleem is 
dan crisis of internet is dat 
als Zandvoorters iets zoeken 
of nodig hebben, ze eerst bui-
ten het dorp gaan winkelen. 
“Ik heb jarenlang bij Jupiter 
gewerkt, en dan met name 
op de speelgoedafdeling, en 
ik heb ik weet niet hoe vaak 
meegemaakt dat mensen 
iets in Haarlem of Heemstede 
hadden gekocht en het dan in 

De opheffingsuitverkoop van 
Cane & Co biedt tal van buitenkansjes

Zandvoort kwamen ruilen. Als 
ik dan vroeg waarom ze het 
niet hier hadden gekocht, zei-
den ze: ik was daar toevallig, ik 
liep er tegenaan. Nou, ik vind 
een sjoelbak niet iets wat je 
makkelijk even onder je arm 
meepakt als je er ‘toevallig’ 
tegenaan loopt.”
Zou het iets te maken kunnen 
hebben met dat men denkt 
dat het in Zandvoort duurder 
is? “Ja, dat zou goed kunnen. 
Vroeger wàs dat ook zo. Maar 
tegenwoordig met al die 
winkelketens kost het overal 
hetzelfde. Enfin, wij houden 
er maar mee op. Lekker met 
de VUT. Zeg nooit nooit, maar 
voor nu ben ik er wel even 
klaar mee. Misschien is het 
wel een uitstervend beroep.”
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Bekendmaking

Watervergunning

Nr. V.51158
Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft op  
29 november 2010 een vergunning verleend aan  
Tijn Akersloot B.V. te Haarlem voor het in de 
periode van 1 december 2010 tot 1 februari 2011 
bouwen en jaarrond hebben van strandpaviljoen 
“Tijn Akersloot” op het strand, t.p.v. de Boulevard 
Paulus Loot 1B te Zandvoort.
 
De stukken liggen tot en met 12 januari 2011 
ter inzage in het kantoorgebouw van Rijnland, 
Archimedesweg 1 in Leiden. Voor inzage buiten 
kantooruren moet u een afspraak maken: 
071-3063451.

Als u belanghebbende bent kunt u tijdens 
de inzagetermijn schriftelijk een gemotiveerd 
bezwaarschrift indienen. U richt dat aan dijkgraaf 
en hoogheemraden van het hoogheemraadschap 
van Rijnland, postbus 156, 2300 AD Leiden. Na het 
indienen van een bezwaarschrift blijft de vergunning 
van kracht. 

Wel kunt u, naast het indienen van een bezwaar-
schrift, de Voorzieningenrechter vragen een voor-
lopige voorziening te treffen. U richt dat verzoek 
aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank 
‘s-Gravenhage (sector Bestuursrechtspraak), 
postbus 20302, 2500 EH Den Haag.

Om een voorlopige voorziening kan ook digitaal 
worden verzocht bij genoemde rechtbank via 
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.  
Daarvoor moet u wel beschikken over een 
elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de 
genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Voor informatie over de vergunning kunt u contact 
opnemen met de heer Th. van Urk van de afdeling 
Plantoetsing en Vergunningverlening, telefoon  
071-3063489.

Leiden, 29 november 2010

Droge voeten, schoon water

Bewegen in Zandvoort
www.sportinzandvoort.nl

RESTAURANT ZUYDT
lunch / diner

ASIAN SPECIALS

Kerstmenu 
2e kerstdag

Restaurant ZUYDT 
Boulevard Paulus Loot 19 • 2042 AD Zandvoort • Tel. 023-5739050 • www.restaurantzuydt.nl
Ook afhalen is mogelijk - Dinsdag gesloten

 SOTO AJAM


CRISPY DUCK 


RIJSTTAFEL ISTIMEWA
RENDANG

SMOOR DAGING
AJAM PEDIS

KAMBING GULING
UDANG BALI
SATE MANIS
SATE AJAM

SATE KAMBING
TUMIS BISTEK
GADO GADO
SG BOONTJES

BAMI GORENG/NASI DJAWA/WITTE RIJST
ATJAR KETIMOEN/SEROENDENG/TEMPE/KENTANG


CHOCOLADE PASSIE

PETIT GRAND DESSERT

BOSPADDESTOELENSOEP


KLEINE CARPACCIO
OF

GARNALEN COCKTAIL
HOLLANDSE GARNALEN MET
AVOCADO EN CALYPSOSAUS


KALFSENTRECÔTE

MET EEN PUREE VAN ZOETE AARDAPPEL
PARMAHAM CHIPS, PARMAZAANSE KAAS,

RODE WIJN JUS EN GROENE ASPERGES


CHOCOLADEPASSIE
PETIT GRAND DESSERT

€	45,- p.p.

U kunt ook uw rijsttafel bij ons bestellen  
om mee te nemen, wilt u informatie 
hierover neem dan contact met ons op.

Vrijdag 17 dec: Aanvang: 21:00 uur.
 KerstJazz met
  Lils Mackintosh - zang 
 Clous van Mechelen - sax
 Ronald van Driel - B3 Hammond
 Menno Veenendaal - drums

Café Oomstee wenst u
prettige feestdagen en een
voorspoedig Nieuwjaar.
Jazz-agenda: 14 januari. en 11 februari.

+ Mistery Guests!
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Nu dit jaar een grote ijsbaan op het Raad-

huisplein wordt geplaatst, zijn we even in 

de archieven van Zandvoort gedoken. Want 

Als	het	winter	wordt

&Heden		Verleden

IJspret in een Zandvoortse duinpan

IJsclub Zandvoort (1935)
Op vrijdagavond  29 november 1935 is de oprichtingsverga-
dering gehouden van de IJsclub Zandvoort. De voorzitter, de 
heer F. Joustra, deelde mede dat het aantal leden thans on-
geveer vijftig bedraagt, waaruit blijkt, dat de ijssport in de 
badplaats een goede toekomst tegemoet gaat. De bedoeling 
is, gebruik te maken van de prachtige natuurlijke IJsbaan in 
Plan-Noord (in 1936 werd de vijver gehuurd van de gemeen-
te  red.) De goedkeuring is reeds van hoogerhand verkregen. 
Besloten werd voor ijslooze winters 40 p ct reductie op het 
lidmaatschap te verleenen. Tot vreugde van alle aanwezigen 
aanvaardde burgemeester H. van Alphen het beschermheer-
schap van de vereeniging, waarvoor de heer Joustra hem dank 
zegde. Tot bestuursleden werden gekozen de heeren F. Joustra, 
voorzitter, H. van Ekeren, secretaris, S. Attema, penningmeester 
en tot commissarissen de heeren Van Pagee, K. van der Mije, 
L. J. Rinkel en D. Vader.

IJsclub Zandvoort (1936)
Onder voorzitterschap van den heer F. Joustra had donder-
dagavond in lunchroom Carels een jaarvergadering van de 
IJsclub Zandvoort plaats. De hoop werd uitgesproken, dat 
het een goede winter voor de ijsclub zou worden. Uit het jaar 
verslag van den secretaris bleek, dat het ledental momenteel 
76 bedraagt, terwijl uit het verslag van den penningmeester 
vernomen werd, dat de IJsclub over een batig saldo de be-
schikking heeft. In de kascommissie werden gekozen de heren 
Schoenmaker en Joustra. De heer J. A. B. van Pagee werd met 
algemene stemmen als bestuurslid herkozen. Besloten werd 
tenslotte bij eventueel ijsweer tijdens het a.s. huwelijksfeest 
in januari medewerking te verlenen aan de festiviteiten.

Verhalen gaan de ronde 
over de schaatsbaan op 
het terrein van Garage 
Rinko van Jongsma in de 
Oranjestraat, waar zelfs 
schoonschaatsen werd ge-
pleegd. En wie heeft niet op 
de onder gespoten voetbal-

hoe was het vroeger met de schaatsanimo 

van de Zandvoorters gesteld? Wij vonden 

een aantal leuke, opmerkelijke berichten.

veld aan de Vondellaan en 
het  hockeyveld aan de 
Nic. Beets laan geschaatst? 
Zelfs op de straat naast ho-
tel Bouwes aan de Rotonde 
was ooit ook een ijsbaan 
gecreëerd. Maar daar was 
de belangstelling niet echt 

groot omdat het daar altijd 
tochtte en waaide.  Maar 
wist u dat Zandvoort zelfs 
een echte ijsclub heeft ge-
had? De oprichting was in 
1935 en tot 1941 bestond ijs-
club nog. Nadien is hij ken-
nelijk ter ziele gegaan want 

er is verder geen informatie 
meer te vinden. Hieronder 
staan diverse krantenknip-
sels over deze IJsclub ge-
haald uit de DVD 120 jaar 
Zandvoortse Couranten. 

IJsclub Zandvoort (1937)
De IJsclub Zandvoort kwam 30 nov. bijeen in de lunchroom 
van den heer Rinkel. De vergadering was niet druk bezocht, 
wat de Voorzitter, de heer Joustra nog eens onderstreepte. 
De penningmeester kon nog op een batig saldo wijzen. De 
heeren Attema en D. Vader werden als bestuurslid herkozen. 
Van belang voor hen, die reeds lid zijn, is het aangenomen 
voorstel, om de contributie voor 1937-1938 te halveeren. Nog 
werd besloten aan het Gemeentebestuurte adresseeren 
over de brug, die in Plan-Noord in de vijver gebouwd is.

De ijsspret was snel voorbij (1937)
Het is ons opgevallen, dat, wanneer de IJsclub “Zandvoort" 
haar poorten voor de ijsliefhebbers opent, de dooi spoe-
dig zijn intrede doet. Zo ook Zaterdagmiddag toen voor de 
eerste en tevens laatste  maal de ijsbaan van „Zandvoort" 
geopend werd. Er stond nog een strakke en koude oosten-
wind, zodat het aantal liefhebbers niet zo groot was. Het 
ijs verkeerde voorts in een vrij slechte conditie, doch dit 
was te begrijpen, daar de wind het water steeds omhoog 
stuwde. Het plan was echter het ijs te bewerken, maar het 
bleek niet nodig te zijn, daar dezelfde middag al regen viel. 
De dooi zette des avonds snel in, zodat de ijspret weer spoe-
dig voorbij was. Het bestuur van de voetbalvereniging “De 
Zeemeeuwen" had Vrijdagavond het kleine bij terrein langs 
de Potgieterstraat onder water laten spuiten om zodoende 
tot een ijsbaan te komen. Het spel ging niet door, want de 
dooi maakte van het veld een modderpoel. 

Wedstrijden op den Vijver in Plan-Noord (1941)
De IJsclub Zandvoort, welke een zeer actief bestuur bezit, 
organiseerde Zaterdag wedstrijden op de korte baan om 
hooge geldprijzen. Hiervoor bestond groote belangstelling. 
Ingeschreven was door zestien inwoners. De eind-uitslag 
luidde: l Zeepvat. 2. J. Hennis. 3. J. v.d. Bos. 4. C. Steijne. De 
wedstrijden hadden een vlot verloop en werden o.a. bij-
gewoond door burgemeester H. van Alphen. Zij stonden 
onder leiding van den heer van Pagee. De IJsclub Zandvoort 
was verder voornemens wedstrijden te houden over langen 
afstand. Door de dooi konden zij geen voortgang vinden. 
Mogelijk zullen zij thans gehouden worden nu de baan 
weer in orde is.

Brandveiligheid, 
ook tijdens de feestdagen

Kerstmis is vaak met z’n allen gezellig bij elkaar zijn. Helaas 
kan brand de gezelligheid wreed verstoren. Onveilige kerst-
versieringen blijken maar al te vaak de oorzaak van menige 
decemberbrand. De regionale brandweer geeft enkele een-
voudige tips die u thuis kunt en eigenlijk moet toepassen.

Moeilijk brandbaar versie-
ringsmateriaal is vrijwel 
overal in de reguliere handel 
verkrijgbaar. Vraag hier altijd 
expliciet om. Bij het ophan-
gen van de versieringen is het 
belangrijk dat het materiaal 
niet in aanraking komt met 
verlichting en andere appara-
ten die warm worden. Het ge-
bruik van ‘echt’ dennengroen/
boom wordt sterk afgeraden. 
Uitgedroogd dennengroen is 
namelijk zeer brandgevaarlijk.

Kaarsen
Zet kaarsen in stevige niet 
brandbare houders op 
een vlakke ondergrond. 
Brandende kaarsen zijn altijd 
gevaarlijk in de nabijheid van 
huisdieren en kleine kinde-
ren. Plaats kaarsen waar u ze 
kunt zien en niet te dicht bij 
andere brandbare materialen 
zoals gordijnen. Plaats geen 
kaarsen binnen een afstand 
van 2 meter van enig deel van 
de kerstboom.

Kerstboom
Een ‘echte’ kerstboom is erg 
brandbaar. Kies daarom bij 
voorkeur voor een kunst-
stof kerstboom van het type 
kunststof welke niet makke-
lijk in brand gaat. Gebruikt u 
toch een ‘echte’ kerstboom, 
koop dan een ‘verse’ boom. 
Het belangrijkste is dat de 
naalden genoeg vocht krij-
gen, daarom moet de boom 
altijd in water staan. Omdat 
bomen zonder kluit aan de 
onderkant van de stam al 

‘oud hout’ hebben, moet u 
circa drie centimeter van de 
stam afzagen voordat u de 
boom in een waterreservoir 
zet. Zaag de stam recht af, 
het afschuinen van de stam 
om hem beter in de houder 
te laten passen is nadelig voor 
de wateropname. Zorg ervoor 
dat er altijd minimaal vijf cen-
timeter water in staat. Bij een 
boom met kluit is het belang-
rijk om te weten of de boom 
in een pot is gekweekt. Is dat 
niet het geval, dan geldt ook, 
afzagen en in het water zet-
ten. In een kerstboom hoort 
natuurlijk kerstverlichting. 
Gebruik alleen elektrische 
verlichting met het KEMA-
keur. Controleer ieder jaar 
opnieuw de bedrading van 
de elektrische kerstboomver-
lichting op beschadigingen. 
Probeer de installatie eerst 
uit door de lampjes voor het 
ophangen korte tijd te laten 
branden. Gaat u weg, doe 
dan de verlichting uit, ook 
als u gaat slapen. Haal daar-
voor altijd de stekker uit het 
stopcontact. Als u alleen een 
lampje losdraait blijft de kans 
op brand bestaan. Rol kabel-
haspels altijd helemaal af en 
leg de kabel zo neer dat nie-
mand er over kan struikelen. 
Zet de boom met elektrische 
verlichting niet te dicht bij de 
gordijnen. 

Meer tips vindt u op www.
brandweerkennemerland.
nl. Een vrolijk en vooral veilig 
Kerstmis toegewenst!
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Gemeentelijke publicatie week 49 - 2010

Vergadering college 
De besluitenlijst van de collegevergadering van week 48 en 
de verdere in week 48 door het college genomen besluiten 
zijn in week 49 vastgesteld. De besluitenlijst is in te zien bij 
de Centrale Balie en op de website. 

Raadvergadering
De gemeenteraad vergadert dinsdag 14 december 2010. Op 
de agenda staat:

- Opening
- Loting
- Ingekomen stukken en mededelingen 
- Vaststellen agenda
- Vaststellen notulen 9 en 10 november 2010 
- Hamerstukken: 
a. Verordening ruimte- en inrichtingseisen peuterspeelzalen 
2010
b. Voorbereidingsbesluit bestemmingsplan Centrum 
c. Erfgoedverordening Zandvoort
d. Vervanging afzetcontainers 
e. Begrotingsrapportage 2010-2 
f. OZB verordening 2011 
g. Krediet vergunningverlening en handhaving Louis Davids-
carré

- Parkeerverordening en parkeerbelastingverordening 
- Evaluatie Gemeente Belastingen Kennemerland Zuid 
- Bestuursrapportage 2010-2 Veiligheidsregio Kennemerland 
en incidenteel tekort
- Ontwerpbegroting 2011 Veiligheidsregio Kennemerland + 
begeleidend schrijven 
- Sluiting

De vergadering begint om 20.00 uur in de raadzaal. De entree 
vindt u aan het Raadhuisplein. De deuren gaan om 19.30 uur 
open. De agenda kan na sluiting van deze krant nog wijzigen. 
U vindt de meest recente agenda op de website. Van de de-
finitieve agenda zijn tijdens de vergadering ook exemplaren 
beschikbaar. Agenda, raadsvoorstellen en conceptbesluiten 
liggen tijdens openingstijden ter inzage bij de Centrale Balie 
en zijn tevens tegen betaling algemeen beschikbaar. De raad-
vergadering wordt tussen 20.00 uur en uiterlijk 00.00 uur live 
uitgezonden door ZFM (kabel FM 104.5, ether FM 106,9) en op 
internet via de gemeentelijke website.

Commissie Projecten en Thema’s
De Commissie Projecten en Thema’s vergadert op donderdag 
16 december vanaf 20.00 uur in de raadzaal. De deuren gaan 
om 19.30 uur open. De entree vindt u aan het Raadhuisplein. 
Op de agenda staat:
- Opening
- Vaststellen agenda
- Besluitenlijst van 6 oktober 2010 
- Vaste agendapunten 
- Impuls brede scholen, sport en cultuur (inzetten ‘combina-
tiefunctionaris’) 
- Presentatie Nationaal Park Zuid Kennemerland en Natuur-
brug Zandvoortselaan 
- Rondvraag
- Sluiting

Verleende ontheffing 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening

Zandvoort:
- Wilhelminaweg 5, verzonden 01 december 2010, ontheffing 
voor het gebruik van de gronden om te parkeren op eigen erf.

Bezwaarschriften
De hierboven genoemde verleende vergunningen/ genomen 
besluiten liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt ze 
inzien tijdens openingstijden. Belanghebbenden kunnen ge-
durende een termijn van zes weken na bekendmaking een 
gemotiveerd bezwaarschrift indienen. De datum van bekend-
making is de verzenddatum van de vergunning. Indien het 
geen vergunning betreft is dit de publicatiedatum. U richt uw 
bezwaarschrift met vermelding van “bezwaar” in de rechter-
bovenhoek van uw brief aan het college van Burgemeester 
en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort. Het bezwaar 
schorst in beginsel niet de werking van het besluit waartegen 
het is gericht. In geval van spoed kunt u een verzoek om een 
voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter 
van de Rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, Postbus 1621 
2003 BR Haarlem. Een dergelijk verzoek dient vergezeld te gaan 
van een afschrift van het bezwaarschrift.

Centraal telefoonnummer 
Alle afdelingen zijn bereikbaar via (023) 574 01 00, maandag 
t/m donderdag 8.30 - 17.00 uur en vrijdag 8.30 - 16.00 uur. 

Melding of klacht? 
Bel met de Centrale Meldlijn (023) 574 02 00, óf vul op de  
website het digitale formulier in óf stuur een brief naar de 
klachtencoördinator. 

Openingstijden Centrale Balie 
Maandag t/m woensdag:  08.30  -  16.00 uur 
Donderdag:  08.30  -  20.00 uur 
Vrijdag:  08.30  -  12.30 uur 
Tijdens de donderdagavondopenstelling kunt u maar voor een 
beperkt aantal zaken terecht: paspoorten en rijbewijzen e.d. 

Openingstijden begraafplaats 
De algemene begraafplaats en dierenbegraafplaats aan de 
Tollensstraat zijn dagelijks open tussen 08.00 - 18.00 uur. 

Collegelid spreken? 
Een afspraak maken met een collegelid doet u via het centrale 
telefoonnummer. Daarbij geeft u aan waarover u het collegelid 
wilt spreken. Het kan zijn dat u eerst naar een vakafdeling 
verwezen wordt. 

Vragen over een bouwplan? 
Voor vragen over concrete of gewenste bouwplannen is de 
werkeenheid Vergunningverlening op werkdagen telefonisch 
bereikbaar tussen 08.30 en 16.00 uur. 

Op zoek naar werk of aanbieden van vacature? 
Werkgevers en werkzoekers maken gebruik van 
www.werkeninzandvoort.com. 
Voor het vinden of aanbieden van banen in Zandvoort. 

De agenda kan na het verschijnen van deze krant nog gewijzigd 
zijn. De meest recente agenda vindt u op de website.

In deze commissie kunnen burgers het woord voeren. Dit kan 
zowel over onderwerpen op de agenda als over een eigen onder-
werp. Degene die over een eigen onderwerp wil spreken, moet 
dit schriftelijk aanmelden. Dit kan ook per e-mail. De aanmelding 
moet uiterlijk maandagochtend om 10.00 uur binnen zijn voor 
een vergadering die de woensdagavond daarop wordt gehou-
den. De aanmelding kunt u zenden aan Gemeente Zandvoort, 
t.a.v. de griffie, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort of per mail: griffie@
zandvoort.nl. Afgeven aan de balie van het raadhuis kan ook. Op 
de aanmelding moet staan: naam, adres, telefoonnummer en 
het onderwerp met een toelichting op een aparte bijlage. Deze 
toelichting mag niet te uitgebreid zijn en liefst worden afgeslo-
ten met een concrete vraag, oproep of iets dergelijks. Naast deze 
regel gelden extra regels. Deze zijn te lezen op www.zandvoort.
nl (Bestuur > Raadscommissies > Inbreng en meepraten) of op 
te vragen bij de griffie. De commissievergadering is op internet 
live te volgen via de gemeentelijke website.

Commissie Welstand en Monumenten
Op 16 december vergadert de Commissie Welstand en Mo-
numenten. De vergadering begint omstreeks 15.00 uur in de 
commissiekamer. De exacte begintijd is afhankelijk van de 
agenda. U kunt hiervoor het beste even contact opnemen met 
de werkeenheid Bouwen, tel. (023)5740100. 

Uitnodiging openbare vergadering Wmo-raad
Op 13 december vergadert de Wmo-raad over welzijnszaken 
die van belang zijn voor alle burgers. Iedereen is van harte 
uitgenodigd de openbare bijeenkomst bij te wonen. 
De vergadering vindt plaats in Gebouw De Krocht, kleine zaal, 
en begint om 19.30 uur. 

Ingekomen vergunningenaanvragen
Aanvraag kapvergunning
- Kostverlorenstraat 91, 3 coniferen, te groot voor de tuin en 
een belemmering voor de gemeentebomen, zaaknummer 
Z2010-006239

De hierboven genoemde aangevraagde kapvergunning(en) 
ligt/liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt deze inzien 
tijdens openingstijden. Belanghebbenden kunnen binnen een 
termijn van zes weken na publicatie hun zienswijzen schrifte-
lijk kenbaar maken bij het college van de gemeente Zandvoort, 
Postbus 2, 2040 AA Zandvoort.

Verzonden besluiten
Omgevingsvergunning 

Bentveld:
- Parnassialaan 17, plaatsen aanbouw, vernieuwen erkerkozijn, 
gedeeltelijk slopen berging/garage, verzonden 29 november 
2010, 2010-VV-003.

Zandvoort:
- Gasthuisstraat 9, het uitbreiden van de woning, verzonden 
29 november 2010, 2010-146Rv.
- Strandafgang 1Z, oprichten permanent paviljoen, verzonden 
01 december 2010, 2010-204Rv.
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Ondernemers 
 Vereniging Zandvoort
P. van Kleeff
Phoenix bco
Pluspunt
Quinty Fashion
Riche aan Zee
Seven For Life
Stichting Jazz 
 in Zandvoort
Stox
Uitvaartcentrum 
 Haarlem
Van Aacken
  Glaszettersbedrijf
Van Vessem & Le Patichou
Vrijehuizenmarkt.nl
Wapen van Zandvoort, 
 eten en drinken…

Kerstactie:
Bloemsierkunst 
 Jef & Henk Bluijs

Administratiekantoor 
 K. Willemse
Algemene uitvaartbegeleiding 
 Zandvoort
Auto Strijder 
Autobedrijf KariMo
Bibi for Shoes
Blitz Kickers 
 Kinderschoenen
Breeze by Walter
Café Oomstee
Cense en van Lingen
Circus Zandvoort
Club Nautique
Dansschool Rob Dolderman
De Haven van Zandvoort
Dierenarts Dekker
Dorsman Assurantiën
Harocamo 
Hoogheemraadschap 
 van Rijnland
Mazzelmarkt
MMX Italiaans Restaurant

adverteerders

Vijf Zandvoortse karateka's succesvol tijdens Nederlandse Kampioenschappen

Zandvoortse karatetalenten 
vallen landelijk in de prijzen

ZSC’04 alleen in tweede helft goed

Tweede ronde bridgecompetitie afgesloten

Vijf Zandvoortse jeugdkarateka’s zijn tijdens de afgelopen Nederlandse Kampioenschap-
pen in de prijzen gevallen. Zij namen in Zoetermeer deel aan de jeugdkampioenschappen 
tot en met 13 jaar. De Zandvoortse deelnemers waren goed voor 5 van de 9 door Kenamju, 
die 23 karateka’s afstuurde, gewonnen medailles!

Het gerenommeerde De Stal ’81 uit Spaarndam kwam af-
gelopen vrijdag even op bezoek in de Korverhal. De Spaarn-
dammers traden aan tegen ZSC’04, dat in de middenmoot 
staat. De Stal ’81 bleek duidelijk een maatje te groot. 

Klaarblijkelijk is er veel kara-
tetalent in Zandvoort want 
sinds kort traint een behoorlijk 
contigent Zand voortse jeugd, 
maar liefst acht kinderen, bij 
de selectie van Karate Kenamju 
in Haar lem. Overigens zijn 
deze Zandvoortse medail-
lewinnaars allemaal met ka-
rate begonnen bij Kenamju 
Zandvoort. We beschrijven de 
verrichtingen van onze plaats-
genoten (van links naar rechts 
op de foto):

Amy van de Meijden (9 jaar): 
zij werd overtuigend derde in 
de categorie meisjes 8 tot en 
met 9 jaar over 33 kg. 

Iman Elkabary (13): moest de 
finale nipt aan zich voorbij 
laten gaan maar won in een 

Vooral het aanvallende 
spel waarbij de keeper van 
ZSC’04 vaak naar voren 
komt, bracht veel risico 
met zich mee. Bij de gasten 
verliep het aan het eind van 
de eerste helft niet zo goed 
meer. De scheidsrechter 

De woensdagavond gaf 
in de A-lijn, haast als van-
ouds, Tiny Molenaar & Wim 
Brandse als winnend koppel 
te zien, maar op een zeer ver-
dienstelijke tweede plaats 
eindigden Nellie Castien & 
Ab v.d. Moolen met slechts 
7% verschil. Maar liefst vier 
paren kwamen in de B-lijn 
in aanmerking voor promo-
tie: Margreet van Kuik & 
Kees Blaas, Ada Lips & Wim 
Veldhuizen, Fini van der 
Meulen & Jap Sweijen en het 
nieuwgevormde koppel Joke 
van Deursen & Bart Overzier. 
Vanuit de C-lijn mogen drie 
paren het een treetje hoger 
gaan proberen, namelijk 
Elly Keizer & Kitty Melchers, 
Lilian Bosma & Erna Meijer 

sterke partij toch de derde 
plaats. 

Thomas van de Meijden (12): 
moest zich staande houden 
in een hele grote categorie 
jongens tot en met 13 jaar, on-
der 42 kilo. Na één partij in de 
voorronde verloren te hebben, 
werd hij met stalen zenuwen 
mooi derde.

Kitty van Dinther (13): werd 
voor de tweede keer Neder-
lands Kampioen, nu in de 
klasse tot en met 13 jaar on-
der 48 kilo. Haar toernooi be-
stond uit stuk voor stuk span-
nende wedstrijden waarin zij 
liet zien dat ze niet voor niets 
door Karate Kenamju werd 
uitgeroepen tot Karateka van 
2010! Omdat in de finale haar 

en Margreet Blom & Mickey 
Wagner. Vermeldenswaard 
is het dat Keizer & Melchers 
niet alleen een voorsprong 
van maar liefst 60% op num-
mer drie hadden, maar dat zij 
op de donderdagmiddag, be-
ginnende in de C-lijn direct 
via de B-lijn naar de hoogste 
lijn zijn gepromoveerd!

De eerste plaats in de A-lijn 
op de donderdag was, heel 
knap, opnieuw voor Dick 
Polak & Martin Vergeest, 
nipt voor Lavina Bosschert 
& Bart Overzier. Helaas de-
gradeerden vier paren en zij 
worden dus vervangen door 
Maartje de Wit & Geert 
Veldhuisen, genoemde Elly 
Keizer & Kitty Melchers, Eef 

karate

zaalvoetbal

bridge

tegenstander haar steeds 
wilde vegen kwam haar judo-
training bij Marcel van Rhee 
van Kenamju Zandvoort haar 
nog goed van pas. De finale 
won zij overtuigend met 4-1! 

Tot slot Loekie van Dinther 
(12), die niet echt voor haar 
zusje Kitty onderdoet. Ook 
zij presteerde het om in 
Zoetermeer voor de tweede 
keer Nederlands Kampioen 
te worden, nu in de catego-
rie meisjes tot en met 13 jaar 
onder 42 kilo. Trefzekerheid, 
slimheid en beheerst karate 
maakten dat zij haar poule 
met gemak overheerste! 

Namens de Zandvoortse Cou-
rant van harte gefeliciteerd 
met dit schitterende resultaat!

trakteerde één van de spe-
lers op een gele kaart, waar-
door ZSC’04 een man meer 
situatie kreeg. Ondanks het 
numerieke voordeel liepen 
de bezoekers in de eerste 
helft uit naar een 0-3 rust-
stand.

In de tweede helft kwamen 
onze plaatsgenoten goed te-
rug. Onderlinge irritaties bij 
de Spaarndammers zorgden 
ervoor dat de Zandvoorters 
kansen roken. Die kwamen er 
ook, waarbij de Spaarndamse 
keeper een aantal malen de 
bal achter zich zag verdwij-
nen. ZSC’04 hield daardoor 
de schade beperkt en verloor 
uiteindelijk met 3-6 van het 
toch wel sterkere De Stal ’81.

Eijkelboom & Roos Piller 
en Jos en Joke Ovaa. Vanuit 
de C-lijn promoveren even-
eens vier paren: Thea Greve 
& Peter Scholz, Cor van 
Jaarsveld & Lies Kool, Jolien 
Grootkerk & Marianne de 
Grebber en Frieda Koper & 
Els Nijsen. De belangstelling 
om 's middags te bridgen is 
vele malen groter dan op 
de woensdagavond, waar-
door er zelfs 16 paren in de 
D-lijn zitten. De best pres-
terende koppels, die zich nu 
in de C-lijn van hun beste 
kant gaan laten zien, zijn: 
Antonia Gramberg & Truus 
Teuwen, Elly Pijtak & Jeff de 
Rooy, Doke van der Graaf & 
Leo Steegman en Wanda van 
den Bos & Rita Kok.

Boudoir by Sara
Boudoir Personal Styling
Chocoladehuis 
 Willemsen
Corry's Kaashoek
Dobey Zandvoort
Dynamics Hair & Nails
Filoxenia Greek Cuisine
Grand Café 
 Restaurant XL
Groenestein & Schouten 
 Fin. diensten
HAO Catering
Henny's Pedicure Salon
Kroon Mode
Mobiele Poets Centrale
Restaurant ZUYDT
Rosarito 
Shanna's Shoe 
 Repair & Leatherwear
Woonkado Discovery 
 Dreams & Daytime 
Zaras, Café Restaurant

Dure Zorgverzekering?
Wij hebben het alternatief!

DORSMAN.NL OF 023-5714534
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De Mannetjes
2e ecoduct

‘Nog meer herten die 
onze kant op komen!’

Vanavond om 20.00 uur commissie-
vergadering Projecten en Thema’s. 

Kijk voor de agenda op www.zandvoort.nl

De Zandvoortse Reddingsbrigade (ZRB) vaart op 20 en 21 
december mee tijdens de Serious Rescue actie ter onder-
steuning van Serious Request 2010. In de aanloop naar 
en tijdens deze vaartocht proberen de Nederlandse red-
dingsbrigades op diverse manieren geld in te zamelen 
voor het Serious Request met als doel in 2010: Steun voor 
weeskinderen door aids.

Het kan u niet ontgaan zijn. Afgelopen zondag werd de 
ijsbaan op het Raadhuisplein officieel geopend. Gezegend 
door zeer fraai weer konden de ijzers onder gebonden 
worden en maakten de eerste schaatsers aarzelend de 
eerste slagen op de schitterende piste die door een viertal 
Zandvoortse ijsmeester in topconditie wordt gehouden.

De provincie Noord-Holland wil een ecoduct aanleggen 
over de Zeeweg. Daarmee worden delen van het Natio-
naal Park Zuid-Kennemerland weer verbonden. Volgens 
de provincie zorgt dat voor aaneengesloten natuur en 
helpt het de kans dat dieren uitsterven te verkleinen. 
Voor het ecoduct hebben Gedeputeerde Staten (GS) 3 mil-
joen euro uitgetrokken.

De Serious Rescue actie is 
een initiatief van Red dings
brigade Bergen op Zoom. 
Van 19 tot 21 december va
ren zij van Bergen op Zoom 
naar het Glazen Huis in 
Eindhoven. Gedurende deze 
ruim 160 kilometer lange 
tocht sluiten ruim 30 red
dingsboten aan om uitein
delijk als een groot oranje 
lint het Glazen huis te be
zoeken. Zandvoort geeft 
ook acte de précense. Vanuit 
onze badplaats zullen zes
tien strandwachten met drie 
boten en een logistiek voer
tuig de actie ondersteunen. 

Eerst werden de officiële gas
ten, sponsoren en het comité 
dat voor de baan instaat op 
het raadhuis ontvangen door 
burgemeester Niek Meijer, 

Provinciale Staten moeten 
zich nog wel buigen over 
dit besluit. Gedeputeerde 
Bart Heller ziet het ecoduct 
graag gerealiseerd: “Deze 
nieuwe natuurverbinding is 
een goede stap in de strijd 
tegen het verlies van soor

De strandwachten proberen 
in de korte tijd voor de tocht 
op zoveel mogelijk plekken 
in en rond Zandvoort te 
komen om aandacht voor 
deze actie te vragen, net als 
hun collegaredders in an
dere delen van het land. Op 
dinsdagavond 21 december 
zullen de reddingsbrigades 
hun gezamenlijke opbrengst 
bij het Glazen Huis overhan
digen. Het exacte tijdstip 
wordt nog met 3FM over
legd. Meer informatie over 
de actie en mogelijkheden 
om deze te sponsoren vindt 
u op www.seriousrescue.nl. 

wethouder Wilfred Tates en 
wethouder Gert Toonen die 
ze bedankten voor hun gulle 
bijdragen en werk. Daarna 
werd de baan onder grote 

tenrijkdom.” Het ecoduct 
komt onder andere ten goe
de aan reeën, boommarters, 
konijnen, zandhagedissen, 
de rugstreeppad en diverse 
vlindersoorten.
 
Nationaal Park ZuidKen

ZRB steunt goede doelIJsbaan officieel geopend

Provincie wenst ecoduct over Zeeweg

IJspret na de opening | Foto: Lagarde-Fotografie

belangstelling door Toonen 
geopend en werd de aan
wezige Zandvoortse jeugd 
door hem uitgenodigd om 
de schaatsen onder te bin
den. De opening was tevens 
het startsein van het Jeugd 
Sport en Cultuurfonds waar 
de gemeente Zandvoort aan 
deel gaat nemen.

De ijsbaan is nog geopend 
tot en met 2 januari, meestal 
vanaf 15.30 uur en op zaterdag 
en zondag vanaf 10.00 uur. De 
exacte openings en sluitings
tijden vindt u op www.winter
wonderland.nl. daar kunt u 
ook de precieze voorwaarden 
waar u aan moet voldoen le
zen. De organisatie heeft voor 
alle schaatsliefhebbers een 
leuke actie op touw gezet: bij 
aankoop van een 5rittenkaart 
krijgt men een 6e rit gratis. 

ne  mer land wordt doorsne
den door de Zeeweg en het 
NSspoor. Dit zijn barrières 
voor de dieren en planten 
die zeer moeilijk te nemen 
zijn. De natuurverbindin
gen over het spoor en de 
Zeeweg zullen gaan functi
oneren in samenhang met 
het beoogde recroduct dat 
over de Zandvoortselaan 
komt te liggen. Drie miljoen 
euro is niet genoeg voor de 
aanleg van een ecoduct. 
Alleen als andere partijen 
ook bijdragen komt er vol
doende geld voor. 

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

www.seaoptiek.com
Vrijdag koopavond

SEA OPTIEK 
zichtbaar beter 

Zondag 19 december 2010
WESTFRIES MANNENKOOR 

o.l.v. André Kaart
Locatie: Protestantse kerk, 
Kerkplein 1 te Zandvoort
Aanvang: 15.00 uur 
(kerk open: 14.30 uur)
Toegang: gratis 

www.classicconcerts.nl
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UITVAARTZORGCENTRUM ZANDVOORT
Tollensstraat 67, 2041 PR  Zandvoort.

Telefoon (023) 571 32 78.
www.uzn-nederland.nl

UITVAARTCENTRUM HAARLEM
Parklaan 36, 2011 KW  Haarlem.

Telefoon (023) 532 87 50.
www.uitvaartcentrumhaarlem.nl

Sinds 1992
uw uitvaartondernemer in Zandvoort.
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familieberichten

Algemene Uitvaartbegeleiding Zandvoort

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

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

023 -7515 666
Gevestigd in Zandvoort

Evert H. Schweitzer
Voor een stijlvolle en verzorgde uitvaart

Dag en nacht bereikbaar

Phoenix
Begraafplaatsen- en crematoria-ondersteuning

Phoenix bco biedt ondersteunende diensten aan 
nabestaanden op het gebied van:
 
• Aanvullend opschrift op uw monument na begrafenis of crematie
• Stijlvolle grafbeplanting en aanvullen van de grindlaag
•  Opnieuw inlakken/met bladgoud vergulden van het bestaande 

opschrift
• Renovatie van verouderde monumenten
• Grafaccessoires, zoals verlichting, vazen en ornamenten
• Verzorging van monument en beplanting
• Persoonlijk advies voor complete grafbedekking

Respectvol, persoonlijk en geheel conform uw wens.

Voor een vrijblijvende offerte of advies kunt u contact 
met ons opnemen via telefoonnummer 06-397 56 604.

Voor reserveringen bel: 
023 - 571 57 07
www.clubnautique.nl

Strandpaviljoen 23 
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waterstanden
”Ik ben niets tekort gekomen” 

Na een lang leven is onze lieve vader, opa en overgrootvader 
toch vrij plotseling van ons heengegaan 

Jan van den Bos 

weduwnaar van Suus van den Bos - Kooijman 

5 september 1916          Zandvoort         9 december 2010 

Sietske 
  Iwan en Liza 
  Boye en Mireille 

Zenzi 

Hedde en Lianne 
  Hester en Christian 
  Suzanne en Christiaan 

Bas 

Er is gelegenheid tot afscheid nemen en condoleren op woensdag 
15 december van 19.00 uur tot 19.30 uur en op donderdag 
16 december van 13.45 uur tot 14.15 uur in Uitvaartzorg-
centrum Zandvoort, Tollensstraat 67 te Zandvoort. 

Aansluitend zal om 14.30 uur de begrafenisplechtigheid 
gehouden worden in de aula van de Algemene begraafplaats 
aldaar, waarna de teraardebestelling zal plaatsvinden. 

Na afloop ontmoeten wij elkaar in de ontvangkamer van de 
begraafplaats. 

Correspondentie-adres: 
S. van den Bos, Nicolaas Beetslaan 10, 2041 NN  Zandvoort 

Kerst bij

Zie ons kerstmenu 
op pagina 6

Zo lief en warm
zo mooi en dapper

herinner haar zoals ze was
heel gewoon, maar zo heel bijzonder

Intens verdrietig, maar dankbaar voor alle mooie 
herinneringen geven wij kennis van het overlijden 

van onze lieve moeder, schoonmoeder en oma

Maaike Antje Parée-Visser
weduwe van Anthon Frederik Parée

Leeuwarden, 4 maart 1937 Hoofddorp, 10 december 2010

 Almere:  Emile en Wil
  Tim
 
 Zandvoort:  Anja en Edwin
  Marc

 Zandvoort:  Michel en Naomi
  Britt, Bodhi
 
 en verdere familieleden

Correspondentieadres:
Hofdijkstraat 17
2041 NA Zandvoort

Er is gelegenheid om afscheid te nemen op 
donderdag 16 december van 19.00 uur tot 20.00 uur 
in het Uitvaartcentrum aan de Tollensstraat 67 
te Zandvoort.

De crematieplechtigheid zal plaatsvinden vrijdag 
17 december om 15.15 uur in het crematorium 
Westerveld, Duin en Kruidbergerweg 2-6 te Driehuis.

Na afloop is er gelegenheid tot condoleren in één 
van de ontvangstkamers.



Zandvoortse Courant • nummer 50 • 16 december 2010

3

is mijn eerste kerskaartje erg 
vroeg bezorgd. Sinterklaas 
was amper vertrokken uit 
ons besneeuwd kikkerlandje 
of daar lag Merry Christmas 
op de mat. Misschien had de 
gulle gever een vooruitziende 
blik? Het ziet er namelijk naar 
uit dat de postmedewerkers 
vlak voor kerst gaan staken. 
Zeer begrijpelijk maar wel 
vervelend. Ik zal mijn eigen 
kerstkaarten in de regio zelf 
rond moeten brengen. 
Ik ben de laatste tijd eens 
gaan opletten hoeveel men
sen mijn post bezorgen. De 
post van TNT wordt meestal 
gebracht door een jonge 
dame die altijd zingend haar 
werk doet. Handig want zo 
weet ik precies of er post op 
de mat ligt. Dan is er ook een 
postbezorger met een hond. 
Hij loopt niet mijn wijk maar 
ik vind het een geweldig ge
zicht. Onlangs kreeg hij een 
bekeuring omdat zijn hond 
aangelijnd moest zijn. Dat 
zijn natuurlijk regels maar 
ach, deze hond loopt altijd 
braaf met de man mee. Er zijn 
ook nog andere mannen die 
door weer en wind brieven en 
pakjes rond brengen. Zoetjes 
aan zijn het bekende figuren 
geworden alleen weet ik nooit 
voor welk ‘huismerk’ zij lopen. 
Er zijn door de privatisering 
veel kapers op de kust. Ooit 
wisten de postbodes precies 
waar iedereen woonde en 
vervulden een sociale rol. Ze 
waren de wandelende vraag
baken van Zandvoort en wis
ten van alles. Over een poosje 
is postbode een uitstervend 
beroep. Leve de vooruitgang, 
weg met het postkantoor. 
Langzaam maar zeker gaan 
we weer terug naar de 19e 
eeuw. Toen was er ook geen 
postkantoor in Zandvoort, de 
enige persoon die zich over 
de post ontfermde was de 
brievenvergaarder Siem van 
der Mije die, heel toepasse
lijk, in de Poststraat woonde. 
Veel later kwam er een schit
terend postkantoor. 
Zoals gezegd, terug 
naar de postduif, zin
gende postbezorgers 
zijn straks verleden tijd.

Volgens mij…
column

Ne
l K

er
km

an

cartoon

burgerlijke stand
4 december - 10 december 2010

Geboren:
Romée, dochter van: Bloem, Dobias Marco en: Kok, Vanessa 
Johanna.

Overleden:
Koelemij, Anna Johanna, oud 84 jaar.
van der Vliet geb. van den Broek, Guda Elisabeth, oud 52 jaar.
Basart geb. Beek, Marie, oud 94 jaar.
Scheepbouwer, Jacques, oud 46 jaar. 
Gaus, Hans Robert, oud 71 jaar.
Haarman geb. Sjerps, Marjon Maria Anna, oud 62 jaar.
Schilders, Robbert, oud 52 jaar.
Koper geb. Nolting, Johanna Wilhelmina, oud 63 jaar.

Snelle raadsvergadering
Slechts 7 kwartier had de gemeenteraad afgelopen dinsdag 
nodig om de agenda af te werken, dat is wel eens anders 
geweest. Daarop stonden onder andere de Parkeerveror-
dening, de Parkeerbelastingverordening en de ontwerpbe-
groting van de Veiligheidsregio Kennemerland (VRK).

Tijdens het agendapunt van de 
Parkeerverordening had GBZ, 
bij monde van Astrid v.d. Veld, 
een aantal tegenstrijdighe
den met de arkeer belasting
ver ordening opgemerkt die 
dermate grote gevolgen zou
den kunnen hebben dat wet
houder Andor Sand bergen 
na de eerste termijn direct 
een herziening toezegde. 
Daaraan voorafgaande was 
ook het feit dat bewoners van 
het Louis Davids Carré niet in 
aanmerking komen voor een 
bewonersparkeervergunning 
onderwerp van discussie tus
sen met name GBZ en Willem 
Paap van SZ. Zij zijn van me
ning dat er ongelijkheid komt 
omdat de overige bewoners 
van het centrum, bijvoorbeeld 
de bewoners van de apparte
menten boven de ABN/AMRO, 
wel daarvoor in aanmerking 
komen. Sandbergen memo
reerde dat de raad zelf in 2007 
had besloten dat de nieuwe 
bewoners van het Louis 
Davids Carré ondergronds 

Politiek verslag Verslag raadsvergadering d.d. 14-12

moeten gaan parkeren en 
raadde het amendement, dat 
GBZ en SZ hadden ingediend 
om die ongelijkheid weg te 
halen, sterk af. Het amende
ment kreeg niet genoeg stem
men mee.

De evaluatie van de gemeen
schappelijke Ge meen te Be
lastingen Ken ne mer land Zuid 
(GBKZ) maakte ook de tongen 
los. Vraag was om welke tijd er 
geëvalueerd dient te worden 
en wie dat zou moeten doen. 
In eerste instantie was de ter
mijn op 5 jaar gesteld maar 
daar werden in de gemeenten 
die aan deze samenwerking 
deelnemen grote vraagtekens 
bij gezet. Ook het inhuren van 
een duur extern bureau, dat 
al voor een evaluatie had ge
zorgd, werd niet getolereerd. 
Wethouder Gert Toonen be
loofde regelmatig voortgangs
rapportages en om de drie jaar 
een evaluatie. Mede omdat 
de raden van Bloemendaal 
en Heemstede al naar drie 

jaar waren gegaan ging de 
Zandvoortse raad ook daarin 
mee en werd het raadsbesluit 
unaniem aangenomen.

Omdat het tekort bij de VRK 
al een voldongen feit is, kon 
de raad alleen maar schoor
voetend het eenmalig extra te 
fourneren bedrag in 2011 van 
ruim € 96.000 ter beschik
king stellen. De ontwerpbe
groting van de VRK 2011 was 
met name voor D66 onder
werp van discussie. Volgens 
Robbert de Vries zou het sa
menwerkingsverband in 2013 
en 2014, de periode waarin het 
zelf al grote bezuinigingen 
voorziet, het dubbele bedrag 
moeten gaan bezuinigen. 
Burgemeester Niek Meijer, 
wethouder van onder andere 
Openbare orde en Veiligheid, 
wees dat voorstel resoluut 
van de baan met de medede
ling dat er dan 6 miljoen euro 
bezuinigd zou moeten wor
den. Dat is in de ogen van de 
portefeuillehouder niet reëel.

Om 21.45 uur sloot de voor
zitter de laatste raadsver
gadering van 2010. De eerst
volgende keer dat de raad 
bijeen komt is op dinsdag 25 
januari 2011.

Grand Café & Restaurant 

Zoekt per direct
ervaren medewerker/ster 

bediening.

Functie eisen: 
gastvrij en service gericht.

Bij voorkeur in bezit 
van Sociale Hygiëne.

Werktijden in overleg.

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

Haltestraat 25, 
2042 LK Zandvoort

Scholieren bezorgen 
kerstpakketten bij ouderen

Dinsdagmiddag hebben scholieren van de Nicolaasschool kerstpakketten rondgebracht bij 
ouderen in o.a. Huis in de Duinen. De prachtige pakketten, beshikbaar gesteld door de Riki 
Stichting, zijn een opsteker voor de ouderen die zich vaak rond de feestdagen eenzaam voelen. 

Leerlingen brengen de kerstpakketten langs

Maar liefst 27 scholie
ren, heel groep 8 van de 
Nicolaasschool, zorgden 
ervoor dat de kerstpakket
ten overal in het Huis wer
den verspreid en natuurlijk 
wensten zij alle ontvangers 
van het pakket zeer pret
tige feestdagen toe. Ook de 
Zonnebloem Zandvoort was 
actief met het uitdelen van 
de kerstpakketten bij oude
ren in Zandvoort en Bentveld. 
Een zeer welkom geschenk 
van de Riki Stichting die zich 
landelijk inzet voor ouderen.

Iets te (ver)kopen?

Plaats een Zandkorrel
Zie pagina 20
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Kerstbal
Zaterdag 18 december

in theater ‘De Krocht’

aanvang 20.00 uur, entree € 10 p.p.

Gepaste kleding verplicht
Ook voor niet leerlingen

Tel. 06-21 590 520

Karim en Mo
www.autobedrijfkarimo.nl

Curiestraat 10, 2041 CD Zandvoort T. 023-5733792
F. 023-5733793 E. autobedrijfkarimo@planet.nl

Onderhoud en reparatie alle merken
Occasions in - en verkoop

APK

Zandvoort Optiek

ZIEKTEKOSTEN 
VERZEKERING 2010

PROFITEER NU NOG VAN DE 

MAXIMALE VERGOEDING

VOOR BRIL OF CONTACTLENZEN

Kerkstraat 34-36 • 2042 JG Zandvoort
Tel. 023 - 57 12 466 • www.zandvoortoptiek.nl

Uw tafel wordt compleet met 
heerlijke Leonidas bonbons, 
een kerstmantaart, tulband 

of een kerststaaf van Tummers.

Komt u gerust binnen voor 
ons gehele assortiment.

Wij zijn ook 
maandag 20 december geopend.

Bestel tijdig, bestellijsten 
liggen nu in de winkel.

Eerste Kerstdag
Kerstdiner aanvang 19.30 uur

✭✭✭

Tweede Kerstdag 
Kerstlunch, aanvang 13.00 uur

✭✭✭

Voor meer informatie zie website:
www.beachclubtakefive.nl

Boulevard Paulus Loot, pav.5
023-5716119  / info@tfaz.nl

BY CHRIS KUIN

Vrijdag 17 december

Live muziek tijdens diner met 
Grooving Dutch 

 

 
Reserveren is aan te raden
Ook voor feesten en partijen

Dinsdag gesloten
Zeestraat 36,  2042 LC  Zandvoort

023-5736680
www.restauranthugoos.nl

Schnitzelhuis 
TIROLER STUBERL 

ONS KERSTMENU GELDT 
VAN 22 T/M 29 DEC!!

A la carte bestellen op deze dagen 
is ook mogelijk

 
MENU: 

Tomaten of champignonsoep
❅❅❅

Schnitzel of kabeljauwfilet
❅❅❅

Dame blanche of wafel 
met ijs en slagroom

❅❅❅

Koffie of thee 
    € 14,50 

Reserveren gewenst tel :023-5718732 
Passage 28-30 - 2042 KV Zandvoort

Protestantse gem. Zandvoort
10.00 uur ds. B.J. Stobbelaar uit Driehuis
www.kerkzandvoort.nl

RK Parochie St. Agatha
10.30 uur Pastor D. Duijves en C. van Polvliet
www.aap-parochies.nl

RK Parochie Antonius & Paulus
10.30 uur Viering in Agathakerk

kerkdiensten - a.s. zondag 
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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)

organiseren, zoals die van de 
collectie geluidsdragers 
van Jelle Attema. Maar 
Zandvoort vist dus achter 
het net.

Licht in de duisternis 
Sinds de nacht van de 
nachten is het licht boven 
in de watertoren gedoofd. 
Dit omstreden gemeen
telijke monument ziet er 

trouwens toch als een stief
kindje uit. Nog steeds staan 
er hoge ijzeren hekken om 
de toren en de Zandvoortse 
vlag hangt als een vodje om 
de vlaggenmast heen. Juist 
met de donkere dagen voor 
kerst zou dit plekje eigenlijk 
een visitekaartje voor de bad
plaats moeten zijn. 

Kerstboom ontstoken

De binnenkort van de ge
meente afscheidnemende 
Tom Looijer heeft voor het 
eerst, en voor het laatst, de 
gemeentelijke kerstboom 
aan mogen steken. Hij deed 
dat bij de kerstboom voor 
de ingang van het raadhuis 
aan de hoek Kleine Krocht/
Swaluëstraat, omdat op de 
plaats van de gebruikelijke 
locatie, het Raadhuisplein, nu 
de ijsbaan ligt. Looijer was blij 
dat hij, sinds de bijna veertig 
jaar dat kwekerij Van Kleeff 
de boom aan de gemeente 
levert, nu eindelijk eens de 
handeling mocht doen. “Bijna 
vanaf het begin heb ik wel de 
gaten mogen graven maar 
nu dan ook voor het eerst de 
lichtjes in de boom mogen 
ontsteken”, aldus Looijer die 
na de ontsteking nog maar 
84 dagen, inclusief de week

enden, bij de gemeente 
Zandvoort in dienst zal zijn. 
Volgens hem is hij echt aan 
zijn pensioen toe.

Blijf alert
Woensdagmiddag 8 decem
ber heeft de politie een 21ja
rige man aangehouden aan 
het Jan Snijerplein. De man 
had eerder telefonisch con
tact gezocht met één van 
de bewoners in deze buurt, 
waarbij hij zich uitgaf als 
bankmedewerker en zou 
langskomen. De bewoner 
vertrouwde het niet en belde 
met de bank. De medewer
ker van de bank adviseerde 
de bewoner om de politie 
in te schakelen. Op het mo
ment dat de ‘bankmede
werker’ aan de deur kwam, 
hield de politie de man aan. 
De politie is benieuwd of er 
meer mensen zijn die het 
verhaal herkennen en die 
mogelijk ook contact gehad 
hebben met de man. Er kan 
contact opgenomen worden 
met de politie in Zandvoort 
via 09008844. De politie 
adviseert mensen die een 
benadering (telefonisch of 
aan de deur) van een me
dewerker van een bedrijf of 
instantie niet vertrouwen, 
altijd contact op te nemen 
met het betreffende bedrijf. 
Nogmaals het advies: laat 
mensen nooit zomaar bin
nen en geef geen bank of 
andere privégegevens door. 

Kinderexcursie
Op woensdagmiddag 22 
december organiseert de 
Amsterdamse waterleiding
duinen een excursie voor 
kinderen van 812 jaar. Met 
als thema: bunkers, botten 
en bibberen belooft het een 
spannende wandeling te 
worden. Vertrek is bij ingang 
Zandvoortselaan, tegenover 
Nieuw Unicum, om 15.00 
uur. De kosten inclusief een 
drankje zijn € 5. Aanmelden 
van tevoren is gewenst via 
0206087595  

Jong van geest

Op 11 december, exact de
zelfde datum als de op
richting 40 jaar geleden, 
sloot het Genootschap Oud 
Zandvoort hun jubileum af 
met een receptie. Onder de 
genodigden waren burge
meester Niek Meijer en zijn 
vrouw aanwezig en tevens 
de wethouders Gert Toonen 
en Andor Sandbergen. Als 
dank voor zijn aanwezigheid 
ontving Meijer uit handen 
van voorzitter Ger Cense 
een eeuwigdurend burge
meesterslidmaatschap, het 
Zandvoortse stratenboek, 
een verzameluitgave van 
De Klink en het nieuwste 
fotoboekje Zandvoort op 
glasplaten. Daarna werd 
het glas geheven, onder het 
genot van een versnapering 
werd er gezellig nagebab
beld over de toekomst voor 
jong en oud Zandvoort.

Geen Aviodome 
Het Aviodome, dat tot 2004 
op Schiphol stond, verhuist 
niet naar Zandvoort maar 
naar Barneveld. Dit heeft 
de nieuwe eigenaar van de 
koepel maandag bekend 
gemaakt. De nieuwe eige
naar, een ondernemer uit 
Barneveld, wil de koepel 
gebruiken voor een nog te 
realiseren evenementen
centrum nabij Barneveld. 
Tijdens de raadsvergade
ring van november maakte 
Belinda Göransson melding 
dat er een mogelijkheid be
stond om het tentoonstel
lingsgebouw aan te kopen. 
Zandvoort zou er grote ten
toonstellingen in kunnen 

“Dag, juf Anneke”
Met een groot spandoek voor de ramen van de peuterzaal 
namen peuters, ouders en het schoolteam van de Maria-
school afscheid van Anneke Polak, beter bekend als ‘Juf An-
neke’. Door haar liefde en toewijding heeft ze bijna 30 jaar 
heel veel Zandvoortse peuters bagage meegegeven om de 
stap naar de basisschool te vergemakkelijken. 

tekst en foto Nel Kerkman

Stralend middelpunt in de 
kleine maar gezellige peuter
zaal in de Mariaschool was 
Anneke Polak. Zij nam als leid
ster afscheid van ‘haar’ peu
terspeelzaal die zij op 1 sep
tember 1981 op verzoek van 
het toenmalige bestuur en 
schoolhoofd Marja Snijders
Blok heeft opgericht. Haar 
vertrek is tevens een nieuwe 
stap voor de pedagogische 
medewerkers van de peuter
speelzaal, Angelique van der 
Vliet, Marjolein Morriën en 
achterwacht Cocky Hendriks. 

De grootste verandering van 
de verhuizing van de school 
naar de brede school in het 

Louis Davids Carré in janu
ari 2011, is dat Anneke Polak 
die niet meer mee zal ma
ken. Haar peuterspeelzaal 
Mariaschool is door kinder
centrum Ducky Duck (KDV en 
BSO) drie jaar terug overge
nomen en gaat straks verder 
onder de naam peuterspeel
zaal Rakker.

Sleutelwoorden
In zijn toespraak roemde 
wethouder Gert Toonen 

treffend de kwaliteiten van 
Anneke Polak. Toewijding, 
betrokkenheid, liefde en pas
sie waren de sleutelwoor
den die hoog in het vaandel 
van juf Anneke stonden. Hij 
memoreerde niet alleen 
haar bevlogenheid voor de 
kinderen maar wist ook te 
vertellen dat Polak een be
genadigd kunstenaar is. 
Tevens vertelde hij enthou
siast over de brede school 
waar iedereen na zoveel 
jaar reikhalzend naar uit
ziet. Het schoolteam van de 
Mariaschool sloot de rij van 
sprekers af en zong haar 
op de wijs van ‘Oh dennen
boom’ toepasselijk toe. Met 
een grote bos bloemen en 
golfspullen voor haar andere 
passie, nam een geëmotio
neerde juf Anneke afscheid. 
Na het officiële gedeelte was 
het tijd voor ouders, groot
ouders, exbestuursleden 
en oudcollega’s om haar in 
het zonnetje te zetten. Het 
tijdperk peuterspeelzaal in 
het noodgebouw van de 
Mariaschool is voorgoed af
gesloten. 

Vlnr: Marjolein Morriën, Anneke Polak en Angelique v.d. Vliet

Het afgelopen jaar is Zandvoort Schoon!? weer in de belangstelling 
geweest. Elke week kwam er iets aan de orde van diverse schoon-
maakacties, hondenzakjes, gescheiden inzameling, het vegen van het 
eigen straatje en de goot voor de deur tot  overhangend groen en het 
wijkspreekuur. Dit leverde veel reacties op via de radio, krant, mail en 
de gemeentelijke meldlijn. De gemeente wil alle Zandvoorters die in 
2010 hebben bijgedragen aan het schoonhouden van Zandvoort har-
telijk danken. Om dit te onderstrepen is er een kleine attentie voor u. 
U kunt tot en met woensdag 29 december op vertoon van de bij-
gevoegde bon naar de Hollandsche Gebakkraam op het Raadhuisplein. 
U krijgt dan twee heerlijke oliebollen. 

ZANDVOORT SCHOON!? 
bedankt alle betrokken inwoners!

 Tot en met woensdag 29 december
ontvangt u op vertoon van deze bon 

twee oliebollen
bij de Hollandsche Gebakkraam op het Raadhuisplein.



Kerstmis in Zandvoort

Voor een smaakvolle kerst, 
kunt u deze week al onze 
kerst lekkernijen voorproeven..

• huisgemaakte kerstsalades
• heerlijke wildpate’s met div. sauzen
• verse soepen, ook voor amuses
• mooie Franse kazen.

Wij zijn speciaal naar Frankrijk afgereisd, 
om ons eigen assortiment Franse kaas samen 
te stellen voor de komende feestdagen.

De meest creatieve 
ondernemer van 

2010 / 2011

Haltestraat 38 • 2042 LN Zandvoort
Tel./Fax (023) 571 50 00

ZANDVOORT PAS

 5% 
korting

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

Op vertoon van

*Korting geldt niet op aanbiedingen

Maak van deze kerst een echt 
feest voor je trouwe maatje 

Dobey heeft alles 
om ze extra te 

verwennen, zelfs 
mooie cadeaus voor 

onder de boom. 

Kom dus snel langs 

Dobey Zandvoort
Grote Krocht 28
2042 LX Zandvoort
023-5719345

Uw sloggi dealer

Haltestraat 55
2042 LL Zandvoort
Tel. 023 571 28 39

Ook zondags geopend
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evenementen agenda

17 Oomstee Jazz - Kersteditie met The Buscito's, 
 aanvang 21.00 uur

18 Sprookjeswandeling - Raadhuisplein 
en kerkplein. Aanvang 17.00 uur

18 Kerstbal - Dansschool Rob Dolderman. 
De Krocht, aanvang 20.00 uur

19 Kerkconcert - Westfries Mannenkoor in 
Protestantse kerk, aanvang 15.00 uur

19 Jazz in Zandvoort - Kerstconcert: trio Johan 
Clement  met zanger Ronald Douglas, buffet en 
Gabanza Big Band. De Krocht, aanvang 14.30 uur

19 Smartlappen en zeemansliederenkoor - 
 o.l.v. Gré v.d. Berg. Het Wapen van Zandvoort, 
 vanaf 20.00 uur

December

VVV Zandvoort: 7 dagen per week geopend!

Spotlight

kerst spotlights

Wij willen iedereen bedanken voor de 
mooie kaarten en kado`s  die we hebben 

gehad voor de geboorte van onze dochters 

Josefien 
en 

Feline

Dennis en Paola Spolders-Limat

Ankie Joustra neemt afscheid Komend weekend staat 
bol van de kerstmuziek

Wintersantekraampie 

Zilveren Cock Zwemmer

Afgelopen vrijdag heeft Ankie Joustra na 12 jaar, en onder 
een luid applaus, afscheid genomen als secretaris van to-
neelvereniging ‘Wim Hildering’. Intern was er al afscheid 
van haar genomen maar het bestuur wilde haar het ap-
plaus van het publiek, waar zij ruim 25 jaar voor gespeeld 
heeft, niet ontnemen. 

Komend weekend zal de muziektent op het Raadhuisplein 
alsmede het centrum van Zandvoort volledig in het teken 
staan van de naderende kerst. Zowel zaterdag 18 als zon-
dag 19 december staat muziek van groepen, in allerlei sa-
menstelling en soort, op het programma. Een ding hebben 
ze gemeen, ze spelen kerstmuziek.

Komende woensdag, 22 december, zal voor het eerst in 
de geschiedenis van de Zandvoortse Rekreade een win-
terse editie van het meer dan bekende zomerse Sante-
kraampie georganiseerd gaan worden. Maaike Cappel en 
Wendy Jacobs hebben opnieuw € 3.000 van de provincie 
ter beschikking gekregen voor hun idee om dit zomerse 
jeugdevenement, dat al jaren in Zandvoort georganiseerd 
wordt, ook in de winter te organiseren.

Cock Zwemmer, de beheerder van de Korver Sporthal, vier-
de woensdag het heugelijke feit dat hij exact 25 jaar ge-
leden het beheerdersstokje van voorganger Gijs Molanus 
overnam. Zwemmer begon dus al in de reeds gesloopte Pel-
likaanhal en kan smakelijk over zijn beginperiode verhalen.

Na een korte speech van 
voorzitter Paul Olieslagers 
volgde nog eenmaal een 
groot applaus. Zij is in het 
bestuur opgevolgd door Hein 
Schrama.

Volgens het archief van de to
neelvereniging was ‘Het on
bewoonde eiland’ het eerste 
stuk, op 25 januari 1985, waar 
Ankie aan meedeed. In 1998 
werd ze secretaris en was met 
allerlei hand en spandien

Zaterdag is vanaf 12.00 tot 
16.00 uur te genieten van 
het Westside Dickens Orkest 
onder leiding van Hans 
Zirsky. Deze groep enthou
siaste muzikanten bestaat 
uit trompetten, saxofoons, 
fluiten, trombones, bassen 
en slagwerk. Zij spelen alle 
bekende klassiekers als ‘Stille 
Nacht’ en ‘Oh Dennenboom’, 
maar ook meer van deze tijd 
zijnde kerstmuziek. Gekleed 
in Dickensiaanse stijl speelt 
de groep op diverse plekken 
in het centrum. The Beach 
Pop Singers zijn vanaf 17.00 
uur aanwezig bij de sprook
jeswandeling, verkleed als 
sprookjesfiguur, en daarna 
treden zij om 19.45 uur ook 
op in de Protestantse kerk.

Zondag staat in het teken 
van kerstmuziek op het 
Raadhuisplein. In de mu
ziektent zullen vanaf 11.00 
uur vier Zandvoortse koren 
kerstliederen zingen. Zowel 
de traditionele als de mo

Een ding stond hem toen 
echter behoorlijk tegen: hij 
moest iedere maand om zijn 
salaris vragen. Dat is nu wel 
anders. Hans Reijmers, voor
zitter van de stichting die de 
sporthal voor de gemeente 
exploiteert, feliciteerde hem 
van harte met zijn zilveren 
jubileum, nadat Zwemmer 

Komende woensdag zal er 
rondom de Protestantse 
kerk, op het Kerkplein, een 
groot aantal activiteiten 
plaatsvinden. Kaarsen ma
ken, kerstappels versieren, 
kerstkaarten maken, kerst
ballen versieren, grimeren, 
een poppenkast, kerst
zeepjes maken en natuur

sten achter de schermen zeer 
actief binnen de vereniging. 
Ankie Joustra heeft in ruim 20 
stukken gespeeld. Glansrollen 
van haar waren onder andere  
in het stuk ‘In de holte van je 
arm’ (1986), de hoofdrol als 
gekke Eedie in ‘Zeeman pas 
op’ (1993) en als mevrouw 
Savage in ‘Dwaasheid heeft 
haar eigen recht’  (2005). Een 
gekke rol was voor haar weg
gelegd als akela in ‘Eens in de 
duizend jaar’ uit 1991. 

derne liedjes worden ge
zongen door Music All In, het 
Zandvoorts Mannenkoor, het 
Zandvoorts Vrouwenkoor 
en The Beach Pop Singers. 
Bekende en herkenbare klas
sieke kerstliederen. Tevens 
zal het kamerkoor I Cantatori 
Allegri onder leiding van Jan 
Peter Versteege vanaf circa 
12.45 uur, eveneens gekleed 
in Dickensiaanse kledij, hun 
kerstmuziek voor het goede 
doel, de stichting Bijzondere 
Hulp ZuidKennemerland, 
door heel het centrum laten 
klinken.

Ook op zondag is vanaf 14.30 
uur het kerstconcert van Jazz 
in Zandvoort in De Krocht, 
met zanger Ronald Douglas, 
gevolgd door een warm/koud 
buffet en een concert van de 
17mans band Gabanza Big 
Band op het programma. Er 
zijn nog enkele kaarten be
schikbaar, te reserveren via 
hansreymers@online.nl of 
tel. 0653578496.

met een smoes naar de hal 
was gelokt. Het hele bestuur 
was aanwezig en de pen
ningmeester verblijdde hem 
met een extra bedrag op 
zijn rekening. “De vijftig jaar 
maakt ik absoluut niet vol”, 
zei Zwemmer die toch wel 
verrast was met de actie van 
het bestuur.

lijk een koekenzopie tent 
zijn allemaal aanwezig. 
De organisatie vraagt wel 
per kind een bijdrage van  
€ 2. Dat is niet omdat er te 
weinig geld voorhanden 
is maar voornamelijk om 
volgend jaar opnieuw een 
Wintersantekraampie te 
kunnen organiseren.

Ankie in de hoofdrol in de klucht ‘Drie maal twee is zes te veel’

Duim omhoog voor de jubilaris

Kerstgroet / Nieuwjaarswens
Wilt u een kerstgroet of een nieuwjaarswens doen aan 
uw medemens? Op de stakende postbodes kunt u even 
niet rekenen. De Zandvoortse Courant biedt u een alter-
natief: de 'kerst spotlight'.

Geef uw tekst (eventueel 
met foto) uiterlijk maandag 
20 december voor 11.00 uur 
door en het wordt volgende 
week donderdag, de dag 
voor kerst, in de Zandvoortse 
Courant geplaatst. Kosten: 
€ 35. Opgeven kan door een 

envelop (met tekst, foto en 
inclusief contant geld) af te 
geven bij Bruna Balkenende 
of stuur een email naar 
info@zandvoortsecourant.nl 
(dan bedrag overmaken per 
bank: Zandvoortse Courant, 
61.57.69.055). 
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Menu 1
Amuse

Visplateau
Combinatie van Hollandse Garnalen,

Gerookte Zalm en Alaska Red King Krab
geserveerd met wakame salade, zeekraal en toast.

Bisque D’Homard
Klassieke Kreeftensoep met room 

en een scheutje cognac.

Tarbot en Langoustines
Gebakken Tarbotfilet met gegrilde langoustines, 

Cantharellen een saus van witte wijn.

Plateau Fromage
Drie kazen: Reblochon, Pierre Robert en Merlijn

Cerise flambée
Vanilleijs met een saus van aan tafel

geflambeerde kersen.

5 gangen € 74,50 p/p

Menu 2
Amuse

Carpaccio van Wagyu Beef
Dun gesneden ossehaas van het Wagyurund met 
Truffelolie, parmezaanse kaas en geroosterde 

pijnboompitten.

Bospaddestoelensoep
Gebonden soep met kastagne champignons,

oesterzwammen en shii-take.

Tournedos Truffel
Gegrilde tournedos met krokant gebakken zwezerik, 

eendeleverkrullen en een saus van Truffel.

Plateau Fromage
Drie kazen: Reblochon, Pierre Robert en Merlijn

Cerise flambée
Vanilleijs met een saus van aan tafel

geflambeerde kersen.

5 gangen € 74,50 p/p

Kerstmenu restaurant de Albatros:
Hierbij presenteren wij u ons kerstmenu van 2010.

Wij hebben twee kerstmenuʼs van 5 gangen samengesteld.
Het eerste menu bestaat geheel uit visgerechten en het tweede menu bestaat geheel uit vleesgerechten. 

Uiteraard kunt u de menuʼs ook combineren.
Wij serveren bij de menuʼs eventueel een aangepast wijnarrangement. De kosten hiervan bedragen € 49,50 p/p.

Indien u wenst te reserveren ontvangen wij graag uw reservering per email.
U kunt deze sturen naar: kerst@albatros-zandvoort.nl of telefonisch: 023-5712524

Donderdag 16 december
 openen de deuren van 
 restaurant  MMX

Specialiteiten uit de authentieke Italiaanse 
keuken

Wij wensen u een warm welkom
MMX, voor heerlijke Italiaanse koffie, een  

drankje, lunch, of een avond
gezellig dineren...

MMX
italiaN     restaurant

drinks  -  lunch  -  diner

Voor reserveringen bellen 
06 - 24 48 02 03

 voor menu en nieuws check 
onze website

 www.mmx-zandvoort.nl

2de Kerstdag geopend
Italiaans eten à la Carte

Haltestraat 13 , 2042 LJ  Zandvoort

MMX
italiaN     restaurant

drinks  -  lunch  -  diner

MMX
italiaN     restaurant

drinks  -  lunch  -  diner

BELANGRIJKE MEDEDELING
Nieuw telefoonnummer van dr Jagtenberg per 1-1-2011: 023 - 5732023

Het team van Huisartsen Centrum Zandvoort 
wenst u fijne feestdagen en een gezond 2011

Voor informatie:
Huisartsen Centrum Zandvoort, Beatrixplantsoen 1-B, tel: 023 – 5732023
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Succesvolle kerstmarkt in Nieuw Noord Doop van nieuwe dichtbundel

Aftellen naar de opening van 
de nieuwe bibliotheek 

OVZ Decemberloterij - 2e trekking

Steunpunt OOK Zandvoort had dit jaar weer de organisa-
tie voor de kerstmarkt in het winkelcentrum Nieuw Noord 
in handen. Mede door optredens van The Beach Pop Sin-
gers en de Wijkerstraatband, de glühwein, de warme cho-
colademelk en de erwtensoep, kan de kerstmarkt op het 
plein bij de Flemingstraat zeer geslaagd genoemd worden.

Onder grote belangstelling werd het eerste exemplaar van 
dichtbundel ‘Egoblosjes’ van Mandy Schoorl feestelijk ge-
presenteerd in The Flying Gallery te Zandvoort. Deze bun-
deling van haar gedichten is het eerste werk van Schoorl, 
dat wordt uitgegeven door uitgeverij Gopher.

Op 1 januari 2011 wordt het eerste deel van het Louis Da-
vids Carré (LDC) in gebruik genomen. Niet alleen de Maria-
school en de Hannie Schaftschool zullen het nieuwe jaar in 
het nieuwe gebouw starten, ook de bibliotheek verhuist 
van de Prinsesseweg naar Louis Davids Carré 1.

De erwtensoep werd verzorgd door restaurant BienveNu

Mandy Schoorl signeert haar eerste bundelMet medewerking van restau
rant BienveNu, met heerlijke 
zelfgemaakte erwtensoep, 
’t Winkeltje met de door cli
enten van Nieuw Uni cum 
vervaardigde kerstitems, het 
RIBW met een loterij, Uni
cef, de Werkplaats, de Zon
nebloem, Zorgcontact, Plus
punt, Loket Zandvoort en de 
gemeente Zandvoort, kon 
een gevarieerde markt aan

Bianca Daniëls van uitgeve
rij Gopher had de eer om als 
eerste van alle genodigden 
haar te feliciteren, waarna 
dichtercollega Nico Kreuk 
de rij afsloot met drie ge
dichten uit zijn bundel. Na 
een voordracht van enkele 
gedichten uit haar nieu
we bundel overhandigde 
Mandy het eerste exem
plaar aan haar trotse ou
ders. 

Egoblosjes
Op de cover van de dicht
bundel staat een jeugdfoto 

Om de collectie en een deel 
van de inventaris te verhui
zen is de bibliotheek aan de 
Prinsesseweg van 1 tot en 
met 6 januari gesloten. Op 31 
december sluiten de deuren 
van de oude locatie om 16.00 
uur, om op vrijdag 7 januari 
2011 de deuren van de nieuwe 
locatie te kunnen openen. De 
openingstijden van de nieu
we locatie blijven hetzelfde.

geboden worden.

Helaas stond er een geniepi
ge koude wind, maar onder 
toeziend oog van de kerst
man konden de bezoekers 
hun hart ophalen aan voor
namelijk op Kerstmis georiën
teerde zaken zoals: kerstkaar
ten, kerstkleden, kerststukjes, 
patchwork van Riet Slegers, 
versgebakken banketstaaf, 

van Mandy. De 125 gedichten 
zijn door haar geïllustreerd 
met mooie kleurenfoto’s die 
de dichtbundel verlevendi
gen. Verschillende thema’s: 
liefde, geluk, uitdagingen, 
intens verdriet en gedich
ten over de natuur. Vooral 
de gedichten die uit maar 
twee of drie regels bestaan, 
zijn door de dichter tref
fend geschreven en raken 
het meest. Veel gedichten 
staan in de ikvorm geschre
ven, waardoor de dichter in 
al haar eenvoud haar ziel 
toont. Zoals de zoektocht 

Voortaan zelf eenvoudig 
materialen lenen
In het nieuwe pand wordt 
een zelfbedieningssysteem 
geïnstalleerd. Alle materi
alen zijn voorzien van een 
(RFID) chip. Door gebruik te 
maken van deze technolo
gie kunnen leden zelf hun 
boeken lenen en verlengen. 
Hierdoor hebben de bibli
otheekmedewerkers meer 

een loterij met zeer fraaie 
prijzen, mooie sieraden met 
glaskralen en kantkloswerk 
en nog veel meer. Ook was er 
aan de kinderen gedacht. Zij 
konden binnen bij Pluspunt 
zich laten schminken of van 
pollepels en sokken poppen
kastpoppen maken. Zelfs een 
ponyritje op een pony van 
manege Rückert behoorde 
tot de mogelijkheden.

Eveneens kon men binnen 
een kijkje nemen bij onder 
andere de cursus boetseren 
en beeldhouwen, mozaïek 
maken, glasinlood zetten 
en aquarelleren. Zeker de 
enthousiaste bemanning 
van de kraampjes was debet 
aan het succes. Maar ook de 
optredens van de Beach Pop 
Singers was een genot om 
naar te luisteren. Meezingen 
met de Wijkerstraat Band, 
die onder begeleiding van 
accordeon, gitaren en bon
go’s hun liedjes, vanuit een 
met houtkachel voorziene 
stal, ten gehore brachten 
was eveneens een succes.

naar zichzelf in het ge
dicht: Sterk zijn. “Waarom 
wil ik de buitenwereld zo 
heimelijk laten weten dat 
ik sterk ben? Is geloof in 
mijzelf niet sterk genoeg?” 
Met het gedicht ‘pleegkind
jes’ toont de dichter haar 
andere ik en brengt ze je 
tot nadenken. Verder zijn er 
ook gedichten bij met een 
knipoog naar het leven: vro
lijk, ondeugend en luchtig. 
In haar bundel ‘Egoblosjes’ 
wil Mandy haar dagelijkse 
wondertjes met u delen. 
De dichtbundel mag zeker 
niet ontbreken in uw boe
kenkast. 

tijd voor deskundig advies, 
voor bezoekers en voor 
groepen leerlingen. Ook 
hebben leden meer privacy: 
zij kunnen zonder tussen
komst van medewerkers 
materialen lenen. De appa
raten zijn voorzien van een 
betaalautomaat. Mensen 
kunnen direct betalen door 
middel van pin, chip of 
muntgeld. Wanneer u hulp 
nodig heeft bij het lenen of 
verlengen van uw boeken of 
u op zoek bent naar een spe
cifieke boektitel, dan staan 
de bibliotheekmedewerkers 
uiteraard nog steeds voor  
u klaar. 

naam Prijs Aangeboden door:

 Cadeaubon van € 25 Bruna Balkenende
 Notenpakket C'est Bon
 Cadeaubon van € 15 Blokker
 Zuivelmandje  De Kaashoek 
 Rode of witte wijn van € 10 Gall & Gall
 Cadeaudoos Noa Pearle (Cacharel) Parfumerie Moerenburg
 Fondue/gourmetschotel voor 4p.  Slagerij Marcel Horneman
 Doos perssinaasappels  Daniël Groente en Fruit
 Dames of heren hakken  Shanna's shoerepair 
 Doosje bonbons La Bonbonniere
 Waardebon Vichy van  € 20 Zandvoortse Apotheek
 Verwenbon van € 15 Koffie Club Zandvoort
 Cadeaubon van € 15 Kwekerij Van Kleeff
 Cadeaubon van € 10 Walk of Fame
 Bloemencadeaubon van € 15 Bloemsierkunst J. & H. Bluijs
 Cadeaubon van € 15 Versteege's IJzerhandel
 Chocolade geschenk  Chocoladehuis Willemsen
 Kilo kaas van Smaaq naar keuze  Kaashuis Tromp
 Hamburgermenu  Snackbar Het Plein
 Cadeaubon van € 20 Music Store
 Kunstkerstboom Hema Zandvoort
 Bloemencadeau van € 25 Bloemenhuis W. Bluijs
 Rollade naar keuze  Slagerij Vreeburg
 2 kaartjes voor bioscoop  Circus Zandvoort
 Ketting voor bril naar keuze Sea Optiek
 Lunch t.w.v. 10 Grand café XL
 Cadeaubon van € 25 Emotion by Esprit
 MG usb stick Kingston Beachnet Internet
Alle winnaars krijgen persoonlijk bericht.

A. Smit
E. Veeris
D.N. van der Meijden
Fam. Van Zon
E. Wiebes
E. Bilben
S. Angel
J. Alders
G. Koekenbier
G. Zwinkels
De Zeevonk
D. BaarsVreeburg
B. Huizer
N. Hart
R.P. Warmerdam
E.A. Ruhling
G. Beijer
G.F. Twint
C. Koper
C. Veffer
J.M. Rietveld Kaandorp
J. Teves
R.P. Warmerdam
M. Zwinkels
S. Schoenmaker
G. Rutte
R. Huijskes
Bais

De dichtbundel ‘Egoblosjes’ 
is voor € 17,50 o.a. verkrijg
baar bij Bruna Balkende. 
ISBN 9789051797411.



H.A.O. Catering uit Zandvoort heeft voor de feestdagen een aantal gerechten en menu’s voor u samengesteld.
Zo kunt u voor én tijdens Kerst en Oudjaar uw aandacht op uw gasten richten. Onze menu’s en hapjes 
worden kant-en-klaar aan huis geleverd. Het enige dat u hoeft te doen, is de gerechten in de oven te verwarmen. 
De koude gerechten zijn klaar om geserveerd te worden! 

Graag ontvangen wij uw bestellingen minimaal 4 dagen van te voren zodat wij een tijdige levering kunnen garanderen. 

Alvast fijne zorgeloze feestdagen! 
John de Kluijver
Horeca, Advies en Organisatie brengt u catering op maat!

Tel. 06-113 72 185
j.dekluyver@hetnet.nl

Assorti luxe hapjes: 
€ 6,75 (v.a. 4 pers.)

Broodcanapés belegd met:
gerookte zalm, groene asperge, mierikswortel

rode mul en geconfijte venkel
eendenlevermousse met truffeltappenade

parelhoenborst met gecaramelliseerde appel

De wijnsuggesties:

Witte wijn 
Louis Felipe Edwards Grand Reserva

Sauvignon Blanc 2008 € 9,75

Louis Felipe Edwards Grand Reserva
Chardonnay 2008 € 9,75

Rode wijn
Louis Felipe Edwards Grand Reserva

Merlot 2007 € 12,75

Louis Felipe Edwards Grand Reserva
Chiraz 2006 € 12,75

 Visschotel 

 € 9,50 per persoon (v.a. 2 pers.)

Vleeswarenschotel 

 € 9,50 per persoon (v.a. 2 pers.)

3-Gangenmenu: - € 27,50 (v.a. 2 pers.)

 kreeftensoep met croûtons en crème fraiche

 biefstuk van de haas met bospaddestoelensaus
 haricots verts in spek, schorseneren

stoofpeertje met cranberries en aardappeltaart

 chocolademousse met vanillecrème

4-Gangenmenu: - € 32,50 (v.a. 2 pers.)

terrine van King Crab en garnalen met saffraanmayonaise

klassieke ossestaartsoep met garnituur

gebraiseerde filet van hertenbout met wildjus
haricots verts in spek, schorseneren

stoofpeertje met cranberries en aardappeltaart

crème brûlée

Haltestraat 7, 2042 lJ Zandvoort

voor reserveringen: 023-5716631, www.Zaras.nl

voorgerecHten:
carpaccio le grec

Keftedes met leKKere tomaten saus en Kaas
feta van de grill

HoofdgerecHten:
gegrilde KalKoenfilet met mosterdsaus

dorado royal
t-bone steaK

geserveerd met grieKse salade, 
riJst, frites of aardappelen

nagerecHten:
grieKse yogHurt met Honing en nootJes

dame blancHe
galactobureco

À la carte ooK mogeliJK

Kerst 
Keuzemenu 

À € 31,50
26 december 2e kerstdag

Kerstmenu
Herten carpaccio

of
Zalmbonbon gevuld met rivierkreeftjes, Parmezaanse kaas en pijnboompitten


Boullion van bospaddenstoelen


Spoom


Tournedos Rossini en groene asperges
of

Coquilles op een bedje van pasta


Grand dessert XL
Aanvang 18.00 uur • met live optreden van Eric Out

Reserveren: 06-46133622 of grandcafe.xl.zandvoort@gmail.com
(Graag uw keuze uit het menu uiterlijk een week vooraf doorgeven)

                                                          Prijs: € 49,50 p.p.
Grand Café Hotel Restaurant XL

Kerkplein 8, tel. 5712252 | 06-53344660 | grandcafe.xl.zandvoort@gmail.com

Grand Café, Restaurant
24 december (kerstavond)

Diner a la carte met avondvullend LIVE !!! 
optreden van de zanger TJERK
25 december (1ste kerstdag) gesloten



Zandvoortse Courant • nummer 50 • 16 december 2010

11

C U L T U U R
Westfries Mannenkoor verzorgt kerstconcert

Opgroeien met een handicap

Wintersprookjespaleis

Spelers van Wim Hildering schitterden weer

Het kerstconcert van stichting Classic Concerts in de Protes-
tantse kerk aan het Kerkplein wordt dit jaar verzorgd door 
het Westfries Mannenkoor uit Wognum. Het staat onder lei-
ding van de bekende dirigent André Kaart, die regelmatig met 
andere orkesten en koren in Zandvoort heeft opgetreden.

Veel ouders vragen zich af hoe anders het leven is als je 
kind opgroeit met een niet zichtbare beperking. Een van 
deze ouders is Daniëlla Krijger, zij maakt zich zorgen over 
de toekomst van haar 13 jarige zoon Tijn. Hij heeft het 
velo-cardio-faciaalsyndroom (VCFS), de diagnoses ADHD 
en PDD-NOS. Daardoor heeft hij problemen met leren en, 
omdat zijn spraak niet goed ontwikkeld is, is hij slecht te 
verstaan. Inmiddels is Krijger auteur van het boek ‘Anders’. Galerie De BuzzzzHalte haakt in op de Zandvoortse sprookjesnacht. De voormalige bus-

halterestauratie, vlak tegenover de ijsbaan, is omgetoverd tot een kunstzinnig sprookjes-
paleis. Niet alleen de twee nieuwe kunstenaars Marieke van Adrichem en Linda Bottema 
tonen hun kunstwerken maar er zijn ook nog eens een kleine twintig kunstenaars die met 
eigen werk een kunstzinnige bijdrage leveren aan de wintervreugde.

Het blijspel ‘Een bomvol hotel’ heeft afgelopen vrijdag en zaterdag tot twee keer toe een 
volle zaal van De Krocht opgeleverd. De spelers van Hildering kregen veel bijval en na af-
loop een meer dan daverend applaus. De prestaties van de individuele spelers, uiteraard 
onder de bezielende regie/leiding van Ed Fransen, waren dan ook geweldig.

Het Westfries Mannenkoor verzorgt het kerstconcert

Groot applaus voor de spelers

Medewerking aan het con
cert verlenen: het Vrouw
enensemble ‘West frisia’, Cobi 
Breg man (sopraan), Ivera 
Musch (sopraan), Fred Gest 
en Brigitte Bovée (piano). Toos 
Bergen van stichting Classic 
Concerts zal enkele gedich
ten declameren. Ook zal een 
aantal kerstliederen teza

door Nel Kerkman

Het boek gaat over opgroei
en met een niet zichtbare 
beperking. "Het idee om 
een boek te schrijven ont
stond vanuit de behoefte 
om te kunnen lezen hoe 
andere ouders omgaan 
met de handicaps van hun 
kind. Hoe graag had ik deze 
ervaringen willen weten 
van ouders, toen Tijn nog 
klein was", vertelt Daniella 
Krijger. Zij is op onderzoek 

Tegelijk met de winter
wandeling op 18 decem
ber presenteren de leden 
van BKZandvoort hun bij
zondere kunst in hun win
tersprookjespaleis. Normaal 
presenteren per maand 4 le
den hun werk in de galerie 
maar ditmaal zijn het meer
dere leden die een kunstzin

door Joop van Nes jr. 

Het verhaal speelt in een 
hotel waar het, ondanks 
verwoede pogingen van 
‘manusjevanalles’ Manus 
Dullaert, volgens zijn bazin 
Andrée Vervoort niet al te 
best loopt. Dullaert heeft een 
zwembad en een sauna in de 
kelder gemaakt en tezamen 
met de door hem georgani
seerde feesten zou het met 
hotel ‘De Rode Madonna’ bin
nen de kortste keren weer 
helemaal goed gaan komen. 
Totdat een bont gezelschap, 
met ieder een eigenbelang 
en een eigen koker, in het 
hotel wil overnachten. Door 
een explosie in het zwembad 
ontstaan rare gebeurtenis
sen. Vooral de kokers die de 
gezelschappen met zich mee
brengen spelen een cruciale 

men met de toeschouwers 
gezongen worden. Op het 
programma staan onder an
dere: een viertal liederen van 
Guiseppe Verdi uit de opera 
La Forza del destino, enkele 
bekende kerstliederen met 
onder andere Stille Nacht, 
Er is een roos ontsprongen, 
Midden in de winternacht 

gegaan naar antwoorden 
bij jongeren en volwasse
nen met VCFS en sprak met 
hen over de pubertijd, zelf
vertrouwen, leerproblemen, 
liefdesrelatie, depressiviteit, 
medicatie en drugs. Ook het 
onderwerp pesten kwam 
regelmatig aan de orde. 
Door deze persoonlijke 
verhalen kwam naar voren 
hoe 'we' in de maatschap
pij omgaan met mensen 
die afwijken van de massa 
en spelen de onderwerpen 

nige bijdrage leveren. De 
getoonde kunst uit diverse 
disciplines is speciaal voor 
de feestmaand gemaakt 
en sluit aan bij het thema 
van de winterwandeling. 
Galerie De BuzzzzHalte is 
op 18 december van 12.00 
tot 20.00 uur geopend. 
Rond de klok van 17.00 uur 

rol in het geheel en zorgen 
voor doldwaze situaties.

Zonder anderen tekort te 
willen doen was Bart Koper 
in zijn rol als dromerige dich
ter Jacques Dreven echt heel 
goed op dreef. Tekstvast en 
met een mimiek die een pro
fessionele acteur niet zou 
misstaan zette hij zijn rol 
neer. Hij is zeer geschikt om 
dit voort te zetten via een to
neelopleiding. Maar ook zijn 
medespelers leverden prima 
werk. Liëndo Bos, in zijn rol 
als kunstroofster Adriana 
Wemeldinge (die later een 
man bleek te zijn), Wendy 
Jacobs als Sylivia het kamer
meisje/kokkin, en het nieuw
ste lid van de toneelvereni
ging Michael Verzeilberg als 
zoon Hendrik van de rijke 
stamgast mevrouw Wensvat, 

en Amerikaanse kerstliedjes. 
Het concert begint om 15.00 
uur. De kerk gaat om 14.30 
uur open.

Het wordt het laatste concert 
van dit jaar en tevens het laat
ste dat gratis toegankelijk is. 
Door minder sponsorinkom
sten is de stichting Classic 
Concerts genoodzaakt om 
voortaan € 5 entree per con
cert te vragen. Als u bedenkt 
dat een kaartje voor het 
concert van het Symphonie 
Orkest Haerlem, (het orkest 
dat het op een na laatste con
cert verzorgde), op 12 novem
ber jongstleden in Haarlem 
€ 18 kostte, dan moet een 
bedrag van € 5, één keer per 
maand, mogelijk zijn. U kunt 
ook een abonnement van € 

50 voor een heel jaar nemen, 
waarvoor dan 12 concerten 
worden geboden. Voor meer 
informatie kijk op de website 
www.classicconcerts.nl of 
gaat u naar Kaashuis Tromp 
(en vraag naar Peter Tromp). 

acceptatie en vooroordelen, 
een belangrijke rol.

Omdat informatie over de 
besproken thema’s niet 
altijd gemakkelijk te vin
den zijn, heeft Krijger de 
stichting ‘Hoezo Anders’ 
opgericht die zich inzet 
voor jongeren met een 
nietzichtbare beperking in 
het algemeen (zoals ADHD, 
autisme of een lichtver
standelijke beperking) en 
jongeren met het VCFS
syndroom in het bijzonder. 
Begin 2011 gaat de website 
www.hoezoanders.nl de 
lucht in. Het boek ‘Anders’ is 
kleurrijk geïllustreerd door 
Tijn en kost € 15. De op
brengst van het boek gaat 
volledig naar de stichting 
‘Hoezo Anders’ en is te koop 
bij Bruna Balkende aan de 
Grote Krocht. 

zijn er kunstenaars ver
kleed als sprookjesfiguren 
en Dichter bij Zee Ada Mol 
draagt gedichten voor. De 
BuzzzzHalte is tijdens uw 
kerstaankopen zeker een 
bezoekje waard en is niet al
leen in de weekenden maar 
ook tijdens de Zandvoortse 
koopavonden geopend.

kregen allemaal de lachers 
veelvuldig op hun hand. Ook 
een stevig compliment aan 
de overige spelers zonder wie 
dit succes niet geboekt zou 
kunnen worden.

Kortom een sterk stuk van to
neelvereniging Wim Hildering 
met opnieuw een geweldige 
regie. Ook moet gezegd wor
den dat de nieuwe ploeg voor 
het kap en grimewerk een 
puike prestatie heeft neer
gezet. Het valt tenslotte niet 
mee om de ervaren grimeurs, 
die vorig jaar afscheid heb
ben genomen, te vervangen. 
In het voorjaar van 2011 is het 
volgende toneelstuk van Wim 
Hildering. Daar wordt, gezien 
het peil van vorig weekend,  
nu al reikhalzend naar uit
gekeken. We laten ons graag 
verrassen.



Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week 

Voor de kerst
prachtig kristal en 

luxe cadeauartikelen
www.de-bode.nl

Pashouders 5% korting

TEGOEDBON 
VOOR 1 GRATIS 

ZANDKORREL

Bestel nu de ZandvoortPas 2011

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
 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.

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

Betreft: Nieuwe ZandvoortPas (€ 7,50) 

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

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

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

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

Deze pas is geldig vanaf 1 januari 2011 tot en  
met 31 december 2011.

Uw op naam gestelde ZandvoortPas 
wordt, tezamen met een welkomstkado, 
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.

BOEREN KERSTKAAS
TOP KWALITEIT/BUITENGEWOON 

VAN SMAAK
NU 500 GRAM: € 5,95

Medina Woninginrichters 

www.medina-woninginrichting.nl

023-531 78 40 
Haltestraat 56
2042 LP Zandvoort

Aanbieding voor de maand december: 
Karpetten deze maand 10% korting op alle merken.

(Vouw)gordijnen	 Tapijt
Vitrages	 Vinyl
Luxaflex	 Laminaat
Zonwering	 Parket

 Hele maand december voor Pashouders:

Alle dagverse stamppotten
2e kilo halve prijs

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

Speciale aanbieding:
Zandvoort - Schiphol  
€ 42,50
023-8885588

Uw nieuwe pas wordt 
uiterlijk 31/12/2010 toegezonden

Plony’s
Haarwinkel



Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week 

Algemeen:
Autobedrijf Zandvoort - K. Onnesstraat 
Taxicentrale Fred Spronk - 023-8885588
Psychologiepraktijk Ab van der Neut - 
06-31393790

Winkeliers: 
Bruna Balkenende - Grote Krocht
Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht
Kaashuis Tromp - Grote Krocht
Slagerij Horneman - Grote Krocht
Slagerij Vreeburg - Haltestraat

Verzorging en vrije tijd: 
Foto Menno Gorter - Grote Krocht
Massage bij Rosa - www.massagebijrosa.nl
Plony’s Haarwinkel - Kosterstraat
Toerkoop Reisbureau - Grote Krocht

Mode en trends: 
Belli E Ribelli Kinderkleding - Haltestraat
Bibi for Shoes - Kerkstraat
Blitzkickers - Haltestraat 17B
Image Zandvoort - Burg. Engelbertsstraat 94b 
Sea Optiek - Haltestraat
Walk of Fame - Bakkerstraat 2A

Wonen en onderhoud:  
De Bode woonaccessoires - Kerkstraat
Koene Cleaning Service - 06-1432444
Medina woninginrichters - Haltestraat 
Rep-it - 023-5719666 / 06-44696001
Versteege’s IJzerhandel - Pakveldstraat

Horeca: 
Harocamo - Kerkstraat
Mollie & Co Restaurant - Verlengde Haltestraat
The Links - Duintjesveldweg 
Zaras, Café Restaurant - Haltestraat

Lijst van deelnemende bedrijven 
(in alfabetische volgorde) 

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

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

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

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

ZandvoortPas houders 10% korting

Voor persoonlijk advies en begeleiding in relaties 
(partners en ouder/kind). 

Praktisch, kortdurend en doeltreffend.
Eerste consult 15% korting 

Ab van der Neut - psycholoog NIP
 06 31393790 • info@abvanderneut.nl 

Mental Coach
Ab van der Neut

Ondernemers opgelet:
Meedoen aan de ZandvoortPas 
vergroot uw vaste klantenkring

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

	 Enkele	voordelen	voor	u	op	een	rijtje:
•		 Ruim	1000	huishoudens	zijn	in	het	bezit	van	een	zandvoortpas

•		 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.zandvoortsecourant.nl/zandvoortpas

•		 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…)

•		 Ter	ondersteuning	zijn	gratis	toonbankstandaards	en/of	raamschildjes	verkrijgbaar,		

	 waarop	u	zelf	uw		ZandvoortPas	aanbiedingen	kenbaar	kunt	maken

•		 Vraag	naar	de	zeer	voordelige	tarieven	en	de	uitgebreide	mogelijkheden	

Uitverkoop!!!
 30%
   40%
      50% korting!!!

    Walk of Fame

Bakkerstraat 2A, Zandvoort - 023-5735902
Geopend van dinsdag t/m zondag 

www.walkoffameshirts.nl
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Bekendmaking

Bekendmaking beschikking in kader van het 
Besluit algemene regels voor inrichtingen 
milieubeheer (Activiteitenbesluit) 

Betreft: V.51238 inzake het lozen van grondwater in 
oppervlaktewater te Zandvoort.

Dijkgraaf en hoogheemraden van het 
hoogheemraadschap van Rijnland hebben besloten 
op grond van het bepaalde in artikel 3.2 lid 6, van 
het Besluit algemene regels voor inrichtingen 
milieubeheer (ook genoemd het Activiteitenbesluit) 
maatwerkvoorschriften te verbinden aan de 
beschikking ten name van Heijmans Infra Techniek B.V. 
te Rosmalen, voor het lozen van grondwater, 
gelegen aan de Burgemeester Van Alphenstraat 108 
te Zandvoort. Het grondwater wordt geloosd op de 
waterpartij ter plaatse van het circuitpark.

U kunt de stukken van 9 december 2010 tot en met 
19 januari 2011 inzien bij:
-  het hoogheemraadschap van Rijnland, 

Archimedesweg 1 in Leiden (buiten kantooruren 
op verzoek, telefoon 071-3063453 of 3063450). 

Wanneer u belanghebbende bent, kunt u gedurende 
voornoemde termijn schriftelijk en gemotiveerd 
bezwaar maken tegen de beschikking bij het  
college van dijkgraaf en hoogheemraden van het 
hoogheemraadschap van Rijnland (Postbus 156, 
2300 AD Leiden), onder vermelding van het 
betreffende besluit. Het indienen van een bezwaar-
schrift schorst de werking van dit besluit niet.

Als u bezwaar maakt en de werking van het besluit 
wenst op te schorten, kunt u de Voorzieningenrechter 
van de rechtbank te ’s-Gravenhage (sector 
Bestuursrechtspraak) verzoeken een voorlopige 
voorziening te treffen. Dit verzoek dient u 
gemotiveerd te richten tot de Voorzieningenrechter 
van de rechtbank ’s-Gravenhage, Postbus 20302, 
2500 EH Den Haag, onder vermelding van het 
kenmerk van het betreffende besluit.

Leiden, 6 december 2010

Droge voeten, schoon water

Bekendmaking

Droge voeten, schoon water

Op 23 november 2010 heeft het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraad-
schap van Rijnland het Delegatiebesluit Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland vastgesteld. 

Door middel van dit besluit heeft het college per 1 januari 2011 de bevoegdheid om leges te 
heffen en in te vorderen overgedragen aan het dagelijks bestuur van de Belastingsamenwerking 
Gouwe-Rijnland (BSGR). 

De BSGR is een samenwerkingsverband van Rijnland en de gemeenten Leiden, Gouda, Wassenaar, 
Oegstgeest, Zoeterwoude en Voorschoten. 

Met ingang van 2011 gaat de BSGR de belastingheffing en -invordering voor deze zeven 
organisaties uitvoeren. Het Delegatiebesluit ligt ter inzage op het kantoor van het 
hoogheemraadschap, Archimedesweg 1 in Leiden.

Het hoogheemraadschap van Rijnland maakt gebruik van servicenormen.

Kijk voor andere publicaties en algemene informatie op www.rijnland.net. 

Leiden, 15 december 2010

 
 

DORSMAN.NL OF 023-5714534

Autoverzekering
vanaf € 6,- p/mnd

* startkorting tot 65%

www.sportinzandvoort.nl

Parfumerie - Drogisterij
Schoonheidssalon

Haltestraat 1 • Zandvoort • 023 - 571 61 23

Extra koopavonden: 
Wij zijn woensdag 22 december en 
donderdag 23 december geopend tot 21.00 uur

BURBERRY
 BRIT    

Eau de Toilette 30 ml

 32% KORTING

* de actie is geldig zolang de voorraad strekt. 
Niet geldig in combinatie met andere acties en de klantenkaart.

24,95

van € 36,50

1,94
vanaf

 BOURJOIS 
 GRAINS DE 

BEAUTÉ LIJN
Douchegel, Deo  

Roll-On, Deospray

NU MET 
35% KORTING

69,00

vanaf

CARTIER
 DÉLICES    

Eau de Parfum

Luxe miniatuur

CADEAU
Bij aankoop van een  

50 ml of 100 ml

���������������������
�������������

�������������������������������

��������������������������������������������������������

Calvin Klein Eternity

Eau de parfum 50 ml

van € 65,00

32,50
50%
korting

50%
korting

43%
korting

42%
korting

Calvin Klein CK One

Eau de toilette 50 ml

van € 34,00

17,00

Calvin Klein Euphoriay

Eau de toilette 50 ml

van € 52,00

29,50

Davidoff Cool Water
Eau de Toilette

40 ml nu voor:

15,00

125 ml nu voor:

34,50

Jil Sander Style

Eau de parfum 50 ml

van € 63,00

29,50

Gaultier Le Male

Eau de toilette 75 ml

van € 52,00

34,50

62%
korting

45%
korting

36%
korting

54%
korting

50%
korting

53%
korting

33%
korting

Salvador Dali

Eau de parfum 50 ml

van € 52,00

19,95

Canali 

Eau de Toilette 50 ml

van € 50,00

27,50

Estee Lauder  

Eau de parfum 30 ml
Pleasures of Pure White Linnen

van € 38,00

24,50

Burberry Brit m/v

Eau de Toilette 30 ml

van € 38,50

17,95

Van vrijdag 17 december 
t/m zondag 19 december

20% korting op alle geuren

Cacharel Noa of Anais Anais

Eau de toilette 100 ml

van € 84,89

€ 49,95
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Weer

Temperatuur

Max 3-4 1 0 0

Min -1 -3 -4 -4

Zon 15% 20% 20% 20%

Neerslag 95% 40% 30% 30%  

Wind wzw. 6 wzw. 3 zzo. 3-4 zzo. 3-4

Tot	en	met	begin	
volgende	week	koud

Het weekend weerbericht van zandvoort en omgeving

De wind zou dan dagenlang 
uit het koude en droge oos
ten moeten waaien. Zo een 
situatie met standvastige 
oosters komt eigenlijk maar 
zelden voor tegenwoordig, 
alleen in het voor en najaar, 
maar dan heeft de schaats
liefhebber er natuurlijk niets 
aan. 

Telkens wordt de echte 
kou die richting het Noord
zeegebied koerst in de kiem 
gesmoord.In de ijskoude 
lucht die via NoordEuropa 
naar onze breedten stroomt, 
ontwikkelen zich in het tra
ject boven de relatief warme 
zee hinderlijke lagedruk
gebieden. Het zijn juist die 
lagedrukgebieden die een 
regelrechte uitstroom van 
de allerkoudste lucht naar 
Nederland verhinderen. In 
feite hebben we dezelfde 
situatie als een jaar geleden, 
alleen was het toen allemaal 
wat kouder en sneeuwrijker.

Vooral op donderdag kan er 
neerslag van betekenis vallen 
en het luistert deze keer heel 
nauw welke neerslagvorm 
het wordt.  Wordt het een pak 
sneeuw of valt er ook ijskou
de regen in onze gebieden? 
Waarschijnlijk is het die ijs

koude regen of wat halfnatte 
sneeuw die deels blijft lig
gen in ZuidKennemerland. 
Hoe oostelijker je komt hoe 
groter de kans op een deftig 
sneeuwtapijt. We gaan het 
zien deze donderdag, het kan 
letterlijk vriezen of dooien 
deze keer. Dit soort situaties 
zijn echt pas zeer kort van 
tevoren goed in te schatten.

Wat wel zeer duidelijk is, is 
dat het vrij koud blijft aan 
het einde van deze week 
en in het weekend. Het kan 
zelfs nog iets kouder wor
den vanaf donderdag en in 
het weekend is er ook weer 
een sneeuwkans. Kleine la
gedrukgebieden komen dan 
aan in de Noordzeeregio en 
de exacte positie ervan be
paalt of de wind aflandig 
blijft of net aanlandig. Vooral 
in Zandvoort en omgeving 
luistert dat windbeeld heel 
nauw met zeewater van 89 
graden voor de deur.

Volgende week kijken we 
of de Kerst definitief koud, 
zacht of zelfs deels wit gaat 
worden. 
Meer weerinformatie is er op 
www.weerprimeur.nl  

weerman Marc Putto 

Het blijft tenminste tot en met begin volgende week 
koud in Zandvoort en de sneeuwkans is regelmatig vrij 
groot. Onvervalste vrieskou is nog steeds niet in zicht en 
uitgebreid op de schaats komen we waarschijnlijk niet 
meer dit jaar. Daarvoor zouden we een hele andere verde-
ling moeten hebben van de drukgebieden boven Europa. 

 Do. Vr. Za. Zo. 

Leerlingenraad Mariaschool 
geïnstalleerd

Unieke kalender 

Organisatoren Nieuwjaars-
duik maken proefduik

MS collecteweek succesvol! 

In het bijzijn van burgemeester Niek Meijer en de groepen 
van de bovenbouw is vrijdag de nieuwe Leerlingenraad van 
de Mariaschool geïnstalleerd. In de Prinsessehal legden de 
nieuwe leden, met de hand op de schoolgids, de belofte af.

Twee van de Zandvoortse hockeydames, Nathalie Huisman 
en Suzanne Zwemmer, waren op uitnodiging aanwezig in 
de bestuurskamer van burgemeester Niek Meijer. Zij over-
handigden Meijer de eerste kalender waarop het hele team 
gedeeltelijk uit de kleren was gegaan voor de Bar Battle en 
ten gunste voor het borstkankerfonds ‘A Sisters Hope’.

De organisatoren van de Zandvoortse Nieuwjaarsduik, 
Milo Gerritsen en Michael Kras, hebben afgelopen zondag 
in Scheveningen een proefduik in de koude Noordzee ge-
maakt. De Zandvoortse duik is de oudste Nieuwjaarsduik 
van Nederland en staat komende nieuwjaarsdag voor de 
51e keer op de agenda.

De opbrengst van de MS collecteweek in Zandvoort over-
trof dit jaar alle verwachtingen. Er is € 595 opgehaald door 
4 collectanten, een stijging van 28% ten opzichte van de 
collecte in 2009.

De Leerlingenraad komt een 
vijftal keren per schooljaar 
bijeen om een groot aantal 
zaken die in de groepen van 
de bovenbouw spelen, met de 
schoolleiding te bepraten. Zij 
dragen een aantal zaken aan 
die in hun ogen, en de ogen 
van de leerlingen van de groe
pen waaruit zij komen, als be
langrijk worden beschouwd. 
Aan de wand van de hal hin
gen diverse posters van de 
groepen vijf tot en met acht 
met hun wensen. Directrice 
Carla Went noemde er een 
aantal van op, waaronder een 

door Nel Kerkman

Het idee voor de stoere, sexy 
en classic kalender kwam van 
Nathalie Huisman. “Het is min 
of meer gedropt als een gein
tje maar tot mijn stomme ver
bazing was iedereen er voor.” 
Met belangenloze medewer
king van een professionele 
fotograaf, kapper en visagist 
is de kalender tot stand ge
komen. Het thema ‘vrouwen 
met ballen’ is gekozen om aan 
te tonen dat vrouwen sterk en 
dapper zijn en er geen verschil 
meer is tussen mannen en 
vrouwen met kanker. 

Uitzonderlijk exemplaar 
Na de overhandiging en 
bezichtiging van het eer
ste exemplaar stond Meijer 
voor 100% achter het goede 
doel van de hockeydames 

Zaterdag namen duikorga
nisatoren van de Nieuw
jaarsduiken door heel het 
land een proefduik in de 
Noordzee bij Scheveningen. 
Hiermee geven zij alvast 
het voorbeeld aan de rest 
van Nederland. “Je kunt op 1 
januari een smoesje beden
ken en in je mandje blijven 
liggen, maar je kunt het jaar 
ook energiek starten”, aldus 
de organisatie uit Zandvoort, 
die op nieuwjaarsdag rekent 
op ruim 1.500 duikers.

Het opgehaalde geld wordt 
gebruikt voor onderzoek, 
voorlichting en ondersteu
ning van MSpatiënten.

Het Nationaal MS Fonds be
dankt de gevers maar uiter
aard ook de collectanten die 
door weer en wind op pad zijn 

paar die opvallende overeen
komsten hadden. Zo vroegen 
twee groepen om zachter 
toiletpapier en wilden ook 
twee groepen een pizza, 
annex eetdag organiseren. 
Directrice Went had in ieder 
geval al een toezegging ge
daan. Op het nieuwe school
plein, de Mariaschool gaat na 
de jaarwisseling verder in de 
nieuwe brede school van het 
Louis Davids Carré, zal mini
maal een boom of een bank 
vernoemd gaan worden naar 
de vorig jaar overleden kleu
terleerkracht juf Elizabeth.

en betaalde € 20 voor de 
kalender. De dames waren 
zichtbaar verrast, mogelijk 
zal door de spontane geste 
de oplage van de kalender 
snel slinken. Omdat de da
mes gefotografeerd zijn in 
politie outfit legde Meijer 
uit dat de gekochte kalender 
als afscheidsgeschenk naar 
de teamchef van de politie 
gaat. Na uitleg van Huisman 
en Zwemmer over hun Bar 
Battle op 9 december bij bar 
dancing Fame en het goede 
doel werd de bijeenkomst 
afgerond. De dames moesten 
nog veel werk verrichten om 
de veiling voor te bereiden 
en de ballonnenboog bij de 
ingang van Fame te plaatsen. 
De unieke kalender is zolang 
de voorraad strekt (op=op) te 
koop bij Lagardefotografie, 
Kerkstraat 6. 

Volgens de meteorologen 
van MeteoVista/Weer
Online.nl is het echter 
wel oppassen geblazen. 
“Momenteel ligt de wa
tertemperatuur van de 
Noordzee rond de zes gra
den en deze zal door het 
aanhoudende winterweer 
zeker verder zakken. De mi
nimumtemperatuur van de 
lucht ligt in januari normaal 
gesproken tussen de +2 en 
+6 graden”, aldus de mete
orologen.

gegaan. Hebt u de collectant 
gemist, dan kunt u een bijdra
ge overmaken op giro 5057 te 
Maassluis. Wilt u volgend jaar 
de collecte ondersteunen als 
collectant? Neem dan con
tact op met het Nationaal MS 
Fonds, tel. 0105919839 of via 
www.nationaalmsfonds.nl

Leden van de leerlingenraad

‘Meiden met ballen’ tijdens de Bar Battle in Fame
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Pluspunt Zandvoort
Flemingstraat 55

023. 574 03 30
www.pluspuntzandvoort.nl

Peuters in Beweging 2 t/m 4 jaar
Woensdag 9:30 - 10:30 2 februari t/m 13 april.

Typevaardigheid voor Kinderen vanaf 8 jaar
Vrijdag 16:00 - 17:15 uur 21 januari t/m 15 april.

Digitale fotobewerking voor kinderen
Donderdag 15:30 - 16:45 uur 13 januari t/m 17 februari

Website bouwen voor kinderen
Donderdag 15:30 - 16:45 uur 3 maart t/m 14 april

Schermen vanaf 8 jaar. Inclusief leen materiaal.
Woensdag 16:00 - 17:00 uur 2 februari t/m 29 juni

YogActief
Dinsdag 20:00 - 21:30 uur 18 januari t/m 29 maart 
Donderdag 20:00 - 21:30 uur 20 januari t/m 31 maart

Hatha Yoga
Vrijdag 11:00 - 12:00 uur 14 januari t/m 13 mei

Houding en Conditie op muziek 55 plus
Donderdag 14:30 - 15:30 uur 13 januari t/m 28 april 2011

Intuïtief tekenen en schilderen
Woensdag 19:30 - 21:30 uur 2 maart t/m 30 maart.

Glas in Lood
Woensdag 19:30 - 22:00 uur 5 januari t/m 2 maart

Boetseren en Beeldhouwen
Maandag of donderdagavond 19:30 -22:00 uur
27 januari t/m 19 mei

Bridge beginners  
Dinsdagavond 19:30 - 22:00 uur 4 januari t/m 8 maart
Bridge gevorderden 
Maandagavond 19:30 - 22:00 uur 31 januari t/m 11 april

Mozaïek
Dinsdag 19:30 - 22:00 uur 18 januari  t/m 1 maart

Klussen voor vrouwen
Vrijdag 15:30 - 17:00 uur 4 maart t/m 8 april

Spaans Beginners II
Woensdag 19:00 - 20:30 12 januari - 27 april
Spaans Beginners III en IV (licht gevorderd) 
Woensdag 20:30 - 22:00 12 januari - 27 april 

Franse Conversatie I
Donderdag 16:45 - 17:15 13 januari t/m 31 maart

Engelse Conversatie zonder moeilijke spellingsregels
Donderdag 13:00 - 14:30 uur 13 januari t/m 28 april

Website bouwen en onderhouden
Maandag 20:00 - 22:00 10 januari t/m 14 februari Extra Cursus
Woensdag 20:00 - 22:00 9 maart t/m 13 april 2011. 

Digitale fotobewerking
Donderdag 20:00 - 22:00 uur 
13 januari t/m 17 februari of 10 maart t/m 14 april 

Word / Excel
Vrijdag 10:00 - 12:00 uur 28 januari - 29 april
Bij genoeg aanvragen kan deze cursus ook in de avond gegeven worden

Senioren Computer Snuffelcursus 
Dinsdag 4 januari 10:00 - 12:00 uur.

voor meer informatie en inschrijfformulieren: 
www.pluspuntzandvoort.nl

STUDIO 118 DANCE & CREW 

WENST HEEL ZANDVOORT 
EEN SWINGEND 2011

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

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

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

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

Bernard Coiffures 
 

wenst voor al zijn klanten
fijne feestdagen

en
een gekleurd en geknipt 2011

Schoolplein 4
Tel: 5715880
openingstijden:
dins, woe, vrijdag 8:30 t/m 17:00
zaterdag 8:00 t/m 14:30

Bernard aanwezig alle dagen
Paola aanwezig op dins, vrij en zaterdag
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Toen onze plaatsgenote Daniëlle van Hoek met wat strubbelingen weer even om 
de hoek kwam kijken in Nederland, was het nog maar de vraag of ze weer terug 
in Turkije zou kunnen komen, waar zij voor vijf maanden studeert aan de uni-
versiteit van Yeditepe in Istanbul. Ze kwam een weekje terug in Zandvoort als 
verrassing voor de verjaardag van haar moeder, maar door problemen met haar 
visum was het even afwachten of ze haar Turkse huisje ooit nog terug zou zien.

door Daniëlle van Hoek

Het was even spannend of ik na mijn bezoek in Nederland 
nog wel terug het land in kon, maar inmiddels ben ik alweer 
4 weken terug in mijn nieuwe woonplaats. Toen ik terugkwam 
was ik eerst een week alleen, aangezien mijn huisgenootjes 
nog in Nederland waren. Tijdens deze week was er in Turkije 
een bayram, dat betekent vakantie. Tijdens de bayram was het 
offerfeest, waarbij ze de schapen gaan slachten en dit vlees 
onder andere delen met de armen. Van meerdere mensen 
heb ik diverse gruwelijke verhalen gehoord dat dit gewoon 
op straat gebeurt. Die dag heb ik dan ook heel goed opgelet 
wat er buiten allemaal gebeurde en af en toe zag ik mensen 
voorbij lopen met grote tassen vlees erin. Maar gelukkig heb 
ik de slacht zelf nergens hoeven zien. 

Afgelopen week begon helaas bij mij de verveling toe te slaan, 
tot mijn Turkse klasgenoten me mee vroegen om een borrel 
te gaan drinken in de Bagdat Street, ongeveer 15 minuten met 
de taxi bij mijn huis vandaan. Aangezien mijn taxichauffeur 
niet wist waar het precies was, ben ik ergens in de straat maar 
uitgestapt. Na aan ongeveer 8 mensen de weg te hebben 

Deze	week	weer	een	nieuwe	stelling:
Als het aan het college van B & W ligt, krijgen we in Zandvoort in juli volgend jaar weer kermis. Over de plek waar de at-
tracties komen te staan is ook al nagedacht. Het Badhuisplein zou volgens het college de aangewezen plaats zijn. In hoe-
verre hebben we al die jaren de kermis in ons dorp gemist? Aan de hand van die vraag komen we op de volgende stelling:

gevraagd en helemaal aan het begin van de straat te staan, 
bleek dat het café helemaal aan de andere kant van deze lange 
straat was. Na 30 minuten lopen, had ik mijn Turkse vrienden 
eindelijk gevonden! Zo is maar weer gebleken dat je beter niet 
de weg kunt vragen aan de Turken. 

Gelukkig heb ik de kou in Nederland net ontlopen en heb ik 
hier nog even kunnen genieten van het zonnetje. Afgelopen 
weekend was het maar liefst bijna 30 graden. Met mijn huis
genootje Macarena, die weer terug in huis is, ben ik lekker op 
stap geweest in het centrum en zijn we naar diverse plekken 
geweest die we nog niet eerder hadden gezien. Op de één of 
andere manier maken Macarena en ik altijd veel vrienden als 
we lekker op stap gaan. Zo hebben we weer een paar kaartjes 
en nummertjes gescoord, en natuurlijk gratis drankjes van de 
obers op terrasjes, zo doen we dat. 

Helaas is het hier nu ook gedaan met het mooie weer en komt 
jullie kou deze kant op. Gelukkig is de kou niet het enige dat 
hierheen komt, maar brengt het slechte weer ook mijn familie 
mee. Dus volgende week kan ik ze eindelijk laten zien hoe ik 
hier leef. Ik kan niet wachten!

+ "Kerst zie ik als een verplichting en oudennieuw is voor mezelf met veel vrienden"

+ "Het is een mooie periode om familiebanden weer aan te halen. Ben je er daarna weer voor een jaar van af"

– "Kerst is een heerlijke tijd en we vinden het altijd erg gezellig om die dagen met familie door te brengen"

Stuur je reactie per e-mail naar: stelling@zandvoortsecourant.nl

“Eindelijk komt er weer kermis in Zandvoort!”

B i o l o g i s c h 
o n v e r a n t w o o r d 

De populatie zelfbewuste en verantwoordelijke mensen 
groeit gestaag. Om onze schuldbewustheid af te kopen 
schaffen consumenten tegenwoordig massaal voedsel aan 
met een speciaal keurmerk, omdat dit beter zou zijn voor 
het milieu en de inwendige mens. Ik citeer een opmerking 
uit een gesprek over biologisch en verantwoord eten: “De 
meest verantwoordelijke banaan blijft een dubbel gecerti-
ficeerde banaan.” Een beetje banaan is dus tegenwoordig 
‘Eko-Oke’. Dit houdt  in dat dat overheerlijke banaantje wat 
je naar binnen schuift een duurzaam leven heeft gehad en 
niet door kindslaafjes uit de boom is geplukt.  

Recentelijk is aangetoond dat sommige biologisch ver-
antwoorde fabrikanten en keurmeesters  een eigen lezing 
hebben van biologisch verantwoord geproduceerd voedsel. 
Voeg daarbij dat zelfs de overheid zich bemoeit met het ver-
ruimen en versoepelen van het keurmerk en het begeerde 
merkteken komt in een iets ander daglicht te staan. 

Kortom de kans is zeer aannemelijk dat de onwetende con-
sument bij tijd en wijle een poot uitgedraaid wordt. Zien 
is geloven is hier van toepassing. Oftewel de wens van de 
consument om iets goed te doen is sterker dan de vraag of 
dat keurmerk zelf wel verantwoord bezig is.

Een geniepig een-tweetje tussen de grootgrutters en over-
heid zorgt dus voor extra omzet bij de giga-grootgrutters. 
Ook de markten in Nederland hebben last van deze keur-
merk-hype. Zij produceren tenslotte al sinds mensenheuge-
nis biologisch voedsel. Wil je echt goed doen als consument, 
haal dan je appeltjes en bananen op de markt. Dan heb je 
ook nog eens de garantie op een verantwoord praatje met 
een man met een potlood achter zijn oor.

Column

Dannie goes Istanbul

De	stelling	van	vorige	week	luidde:		

‘Kerst is voor mij meer een verplichting dan oprechte gezelligheid’
86% eens           14% tegen

Een greep uit de reacties:

Dannie en Macarena aan de Turkse thee

Het Wereldkerstcircus, dat dit jaar plaats heeft in het mooiste circuspaleis 
van Europa, opent haar deuren van 16 december 2010 tot en met 2 januari 
2011 en presenteert in de kerstperiode topartiesten en nummers, die op 
het Internationale Circusfestival van Monte Carlo, de Olympische spelen 
van het circus, maar liefst twaalf maal bekroond werden. Dit programma 
in het Koninklijk Theater Carré aan de Amstel is dan ook de kroon op ruim 
25 jaar Wereldkerstcircus en een record! Reserveer nu via www.carre.nl 
of 0900-2525255 (€ 1,30 per gesprek, dagelijks van 09.00 tot 21.00 uur). 

Op zaterdag 18, zondag 19 (Fashion Day) en maandag 20 december 
(Business Monday) beleeft de PC Hooftstraat Fair, de fair voor stijlvol 
bekend- en ondernemend Nederland, een kickstart. Op de openingsdag 
worden voor de tweede keer de PC Hooftstraat Awards uitgereikt, wordt 
bekend welke winkel de meest stijlvolle etalage heeft en welke vrouw zich 
Miss PC Hooftstraat 2010 mag noemen. Daarnaast zal het PC Hooftstraat 
Magazine verschijnen. www.fashionmuseum.nl 

Het donkere weer geeft donkere nachten, maar alles in het centrum 
van Zandvoort komt weer in een gezellige Kerstsfeer. De ijsbaan op het 
Raadhuisplein. Vrijdag 17 december KerstJazz in Café Oomstee. Denk op 18 
december aan de dubbelfrisss Roadshow bij Beach Factory in het strand-
hotel in Sunparks, het West Side Dickens orkest in het centrum en de 
betoverende Sprookjeswandeling. Een Kerstman met wie je op de foto 
mag is ook aanwezig (niet aan leeftijd gebonden zo te lezen, dus ik zou 
zeggen: grijp je kans!). www.vvvzandvoort.nl.

Get Out!



Kerstmis in Zandvoort

Voor alle dames die voor de feestdagen nog
mooi verzorgde handen en nagels willen, 
hebben wij een spetterende ACTIE!!!!
Een nieuwe set UV acryl nagels voor maar € 35,-

www.desalonzandvoort.nl
Bilderdijkstraat 30zw, 2041 NK  Zandvoort
Tel: 06-41949594

Henny’s  pedicure salon 
December aanbieding 

Basis behandeling reinigen, nagels knippen
Eelt verwijderen, Likdoorns, eeltpitten verwijderen
Afwerken met nattechniek € 22.50 GRATIS LAKKEN
Diabetische voet wordt vergoed door zorgverz.
Ik kom ook bij u thuis.
AXXUIM SOAK-OFF GELLAK O.P.I. € 27.50
Blijft 3 tot 5 weken zitten op de natuurlijke nagel
ONTHAREN
BEGIN IN DE WINTER, ZOMER KLAAR MET 
Lhe is geen laser maar op lichtflitsen
25% KORTING geldig tot 31 december 2010
Bel voor info,of een afspraak 0650203097

Voor de mooiste Kerst 
lingerie A t/m E cup

Herfst/wintercollectie:
Nu 20 % t/m 50 % korting!

Tot gauw op de Grote Krocht 20B.

Waar vind je de leukste babywinkel 
van Zandvoort?

Natuurlijk in Jupiter Plaza 
bij Dreams & Daytime

Haltestraat 10 C te Zandvoort
023-5737494

Tel: 023-5735002 - ma 13:00-18:00
di t/m vrij 9:00-18:00 za 9:00-17:00

Boudoir by sara
Het gezondste gelsysteem van Nederland, 

nu nieuw bij Boudoir by Sara!
De voordelen van dit systeem: 
Met dit gelsysteem heeft u absoluut geen enkele beschadiging 
meer aan de natuurlijke nagel, de nagel wordt niet meer 
gevijld, het bevordert zelfs de groei van de eigen nagel. 
Het product is dun, natuurlijk, sterk, duurzaam en 
soepel. U heeft geen omkijken meer naar uw 
nagels tot zelfs 5 weken! Direct droog en 
een blijvende glans. 99% vrij van allergie, 
schimmel en nadelige gevolgen! 
Vele prachtige kleuren en een 
natuurlijke french manicure

Nieuwsgierig? 
Bel gerust naar onze studio:
Boudoir by Sara
Achterweg 1a, 2042 LH  Zandvoort
Tel. 023-573 29 00

7 dagen per week geopend van 09.00 tot 17.00 uur
Tevens ’s avonds op afspraak

Mooi zeg! 
Waar zou de Kerstman dat nu vandaan hebben?

Van

natuurlijk!
Specialist voor al uw bloemwerken.

OPENINGSTIJDEN ROND 
DE KERSTDAGEN
          

KERSTAVOND: GEOPEND

1E KERSTDAG: GEOPEND 
MET A LA CARTE MENU

2E KERSTDAG:  GEOPEND 
MET A LA CARTE MENU

OUDEJAARSAVOND: 
GEOPEND TOT 21.30 UUR

1 JANUARI: GEOPEND

www.filo
xenia.info

Voor hem en haar
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ZandvoortPlus
door Edwin Gitsels

Het was op radio en tv, het stond op de voorpagina’s van de 
landelijke dagbladen: Ozzy uit Zandvoort heeft de Dikste 
Kat Van Nederland-verkiezing gewonnen. Eigenares Petra 
Geusebroek is verbijsterd door alle commotie. “Dit gaat 
toch helemaal nergens over!”

Petra Geusebroek won dus de Dikste Kat van Nederland-
verkiezing met haar Ozzy, maar minstens zo interessant 
is het verhaal achter haar bedrijf, Seven For Life financiële 
dienstverlening…

Zandvoortse	Ozzy	dikste	kat	van	Nederland

Dromen	van	een
eigen	Wooncafé

Eigenares Petra: “Ik deed mee om te waarschuwen!”

Petra Geusebroek en haar 
Ozzy kwamen per ongeluk 
in de verkiezing terecht: 
“Vrienden van mij, Carlo en 
Marianne van café Neuf, 
hoorden de oproep voor de 
verkiezing. Van de zomer was 
Ozzy vast blijven zitten in het 
kattenluik, en heeft dat hele 
luik uit de deur getrokken. 
Daar heb ik een foto van ge
maakt. Carlo riep: je moet die 
foto even daar en daarheen 
mailen. Maar op het mo
ment dat ik op Send drukte, 
dacht ik meteen: ‘Mijn god, 
wat heb ik gedaan? Straks 
krijg ik alle dierenactivisten 
over me heen’. Enfin, ik werd 
gebeld door de organisa
tie dat ze m’n foto té leuk 
vonden en of ik mee wilde 
doen. Ik had daar over na
gedacht en ja, ik wilde mee
doen, maar met een doel: 
waarschuwen! Want ik ben 
echt al twee jaar met Ozzy 
bezig, hè. Ik weeg z’n voer af, 
speciaal dieetvoer. Hij was 
14,6 kilo, en inmiddels is hij 
3,5 kilo afgevallen, maar er 
moet nog 5 kilo vanaf. We 
vergeten gewoon  mijn fout 
ook hoor, want ik wilde ook 

Waar komt die naam Seven 
For Life vandaan? “Ik werk 
vanuit huis en ik woon op 
nummer 7, vandaar Seven. 
En ik wil mijn cliënten niet 
alleen een hypotheek verko
pen, ik wil ze blijvend bege
leiden, liefst levenslang. For 
life dus. Ik noem het lifestyle 
planning. Ik ben niet ge
richt op verkoop, ik ben erop 
gericht dat ik een band op
bouw.”

Echtscheidingen
“Ik doe ook echtscheidingen. 
Stellen zitten dan met z’n 
tweeën in een huis, de een 
kan de ander niet uitkopen. 
Ze weten niet wat ze moe
ten doen, en dat regel ik dan 
allemaal. Ik heb het zelf ook 
meegemaakt. Ik dacht: is er 
nou niemand waar ik met 
m’n hele handel naar toe 
kan gaan en aan wie je kan 
vragen: kijk jij nou eens wat 
ik wel en niet kan. Nou, als 
er dan niemand is, moet je 
het zelf proberen. Daaruit is 
het ontstaan. Omdat ik zelf 
in zo’n situatie zat, een man 
met faillissementen en ik met 
een huis en een kind, en ik 
niet wist welke stap ik moest 
zetten, ben ik dit begonnen.” 
“De financiële dienstverle
ning ligt vrijwel op z’n gat. 
Vroeger verdiende je goed 
met hypotheken afsluiten, 
tot wel € 10.000 per hypo

een dikke kater – dat als een 
kater maar een kilootje te 
zwaar is, meteen lui wordt 
en dan kan je het niet meer 
stoppen. Ik heb ook honden 
gehad, en die kan je als ze te 
dik worden lekker laten ren
nen, maar een kat kan je tot 
niks dwingen. Daarom zijn ze 
ook zo leuk! Je kan Ozzy met 
speeltjes proberen te verlei
den, maar hij kijkt je alleen 
aan van: je doet je best maar, 
maar ik blijf lekker liggen.”
 
“Als het goed weer is, pak 
ik hem op en loop ik naar 
het begin van de straat. 

theek. Nu moet je blij zijn met 
zo’n € 3.500 hooguit. Daarbij 
is het aanbod 80% minder, en 
als zo’n klant z’n huis weer 
verkoopt en naar een ander 
gaat, moet je de provisie te
rugbetalen. Daarom gaan er 
veel failliet. 78% afgelopen 
jaar. En het wordt nog erger. 
Ze roepen wel dat het beter 
gaat, maar dat is niet zo, hoor. 
Ze hopen het alleen maar.”

Wooncafé als droom
“Mijn uiteindelijke droom is 
om het wooncafé dat ik nu 
een paar keer heb georga
niseerd hier in Zandvoort, 
binnen nu en vijf jaar uit te 
bouwen naar een vast iets. 
Dus een aantal ondernemers 
op woongebied  architecten, 
interieurontwerpers, aan
nemers, notaris, makelaar 
 samen in één pand, met 
een grote leestafel en met 
koffie. Nu doe ik het nog 
op locatie, maar ooit hoop 
ik een pand met Wooncafé 
op de gevel te hebben. Het 
liefst in Zandvoort.” “De tijd 
is geweest dat we achterover 
konden leunen en de ene na 
de andere klant binnenhaal
den. Ik ben daar ook nooit 
goed in geweest. De bank 
waar ik werkte vond dat ik te 
cliëntgericht was. Toen ben 
ik opgestapt. Ik wil werken 
zoals ik zelf ook behandeld 
wil worden.” 

Dan wil hij zo snel mogelijk 
naar huis. Het zijn natuur
lijk roofdieren, dus hij weet 
dondersgoed dat als er ge
vaar is, hij niks kan doen. Niet 
wegrennen, niet springen. 
In de natuur was hij allang 
dood geweest. Dus hij blijft 
het liefst zo dicht mogelijk 
bij huis. Als ik de voordeur 
alleen maar aanraak, zit ie 
alweer binnen. Hij is als de 
dood dat die deur dichtgaat 
en dan raakt ie in paniek. 
Dus als ik hem meeneem 
naar het begin van de straat, 
vlucht ie meteen naar zijn 
veilige huis. Maar omdat ie 
zo zwaar is, slaat z’n kont 
over z’n kop heen als ie rent. 
Hartstikke zielig. De ene die
renarts zegt: je moet hem 
dwingen te bewegen, maar 
de andere dierenarts zegt 
weer: dat moet je niet doen, 
zo’n dier raakt in paniek.”

De wedstrijd
“Er waren 40 of 50 inzen
dingen, en Ozzy won. De 
prijs was een jaar dieetvoer 
ter waarde van € 150 en een 
gratis consult. Ene dokter 
Vedder gaf dat consult. Hij 
bekeek Oz en zei: ‘Mijn advies 
is: ga elke twee weken naar 
de dierenarts.’ O,zei ik, en wat 
gaat de dierenarts dan doen? 
Want ik was echt nieuwsgie
rig of ik meer kon doen. Hij 

De bewuste foto van Ozzy met het kattenluik

Petra Geusebroek

Twee jaar geleden woog Ozzy dik 14 kilo

zegt: ‘Die gaat hem wegen, 
en dan gaat hij jou stimule
ren om door te gaan.’ Wordt 
dat dan betaald?, vraag ik. 
‘Nee, dat moet je zelf doen. 
En’, zegt ie ook nog, ‘je kan 
niet dat voer dat je gewon
nen hebt geven, het moet 
echt professioneel voer zijn.’ 
Ja, echt! Ik ben in Zandvoort 
naar De Dierenwinkel ge
gaan. Die man zei: ‘Het is 
hetzelfde als met een voet
bal: als Ajax ermee voetbalt, 
is het ineens een professio
nele bal. Het voer is gewoon 
van Royal Canin, of je het nou 
hier koopt of in een zakje bij 
de dierenarts’.” 

Mediagekte
“Radio 3FM, De Ochtendspits 
van WNL, Haarlems Dagblad, 
De Telegraaf, Trouw, NRC 
Next, Jeugdjournaal, de 
Spits, RTV NoordHolland, 
iedereen kwam erop af. 
Moet je nagaan als je echt 
nieuws hebt. Het is toch 
niet normaal? Ik kijk altijd 
de Ochtendspits, maar als ik 
snel wil weten wat er speelt, 
zit ik niet te wachten op 
Petra Geusebroek met haar 
te dikke kat uit Zandvoort. 
Waar hebben we het over? 
Het ging me niet om de prijs, 
het ging mij om te kunnen 
vertellen wat de gevolgen 
zijn als je het uit de hand 
laat lopen. Eén van de grote 
problemen is dat hij alleen 
z’n kop en z’n voorpoten kan 
wassen, maar niet z’n achter
lijf. En hij heeft er een hekel 
aan als ik aan z’n achterlijf 
kom. Als ik hem alleen al wil 
kammen, is dat een gevecht! 
De dierenarts heeft hem wel 
eens een roesje (lichte nar
cose, E.G.) gegeven zodat ik 
hem kon kammen, maar dat 
is ook niet goed natuurlijk, 
zeker niet voor zo’n dikke 
kat. Dus laat je kat nooit te 
dik worden!”
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VAN AACKEN 
GLASZETTERSBEDRIJF 
levering en plaatsing alle glassoorten.

NU OOK:
vernieuwen kozijnen & schilderwerk.

vrijblijvende offerte!
023-5720480 / 06-41374921
email: aacken@kpnmail.nl

ZANDKORRELS INVULBON
Met ZandvoortPas korting op een zandkorrel

Particuliere zandkorrel €7,50
Met ZandvoortPas €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 zandkorrel €12,50 (excl.BTW)
Met ZandvoortPas €10,-
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, Kleine Krocht 2
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 verkeerde of onjuiste inhoud 
van Zandkorrels. Zet en typefouten voorbehouden. 

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 

www.arnoldnijkamp.nl 
.........................................................

Autobedrijf Trade Ard. 
Lid BOVAG en NAP. 

Max Planckstraat 44, 
tel. 5730519 /

 0653498304 
www.trade-ard.nl

.........................................................
Uw auto kopen

 of verkopen 
via een professional !!! 

Kijk voor meer informatie 
en ons aanbod op 

www.autoverkoper.nu 
of bel Patrick van Kessel 

0655383624
.........................................................

Kabelinternet/adsl 
 installa  teur helpt bij alle 

PC-PRO BLEMEN. Advies en 
aanleg (draadloos) netwerk. 

Ook avonden/weekend.
 Repit, to taal service

 voor computergebruikers. 
0235719666 of 0644696001. 

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

L. Paap medische 
hulpmiddelen.

ADL - HULPMIDDELEN en 
producten voor slecht
zienden o.a. rollators, 

wandbeugels, po stoelen, 
daisy spelers, loepen enz. 
Bel voor een afspraak bij 

u thuis: 0651815360.
Inloopspreekuur: maandag 
9.00 12.30 Flemingsstraat 

55 (Pluspunt)
.........................................................

Het Pakhuis, 
een kring  loopwinkel 

waar van alles te koop is! 
Van serviezen en

 glaswerk tot meubels 
en van kleding tot boeken. 

De winkel is geopend 
op donvrijzat 1017 uur. 

Info: 06  53693409
Noorderduinweg 48,  
(Corodex)  Zandvoort.

Klein zomerhuisje 
(voor 1 pers) 

met binnenplaats te huur. 
Bel met 0654306087

.........................................................
Hoveniersbedrijf Parosa. 

Boomverwijdering, 
tuinaanleg en onderhoud. 

Tevens reparatie straat
werk. 0235353591 
of 0622209568

.........................................................
“Mijn meiden”, bedankt 

voor jullie inzet, meedenken 
en enthousiasme in 
al die jaren! Anneke

.........................................................
Café Neuf zoekt per direct 
ervaren medewerker/ster 

bediening.
Functie eisen: 

gastvrij en service gericht.
Bij voorkeur in bezit van 

Sociale Hygiëne.
Werktijden in overleg.

Reacties: 
cafeneuf@cafeneuf.nl

.........................................................
Bedankt allemaal voor een 
onvergetelijke, warme, ver
rassende en waardeervolle 
afscheidsreceptie. Ik heb er 
van genoten! Anneke Polak
 ........................................................

De beste nagelstyliste 
van Kennemerland e.o. 

Speciale feestdagen aan
bieding: een complete set 
acrylnagels voor € 30,00. 

Bel voor een afspraak 
met Petra: 0614719355

 ........................................................
Als wij hem 

ontrouw zijn, blijft hij 
ons trouw, want zichzelf 

verloochenen kan hij 
niet.  2 Timoteus 2:13

 ........................................................
Angelique en Marjolein, 

heel veel succes met 
peuterspeelzaal ‘Rakker’. 

Ik kom gauw op de 
koffie! Anneke

.........................................................
Te huur per direct, voor 
werkend stel: fraai ap-

partement nabij NS 
stationcentrum. € 800 

p.m. Tel. 0626830912

ZANDKORRELS

Van Stolbergweg 1 - Tel. 57 170 93

Tot Kerstmis ook op dinsdag geopend

Kerstbomen, Kerstbomen in pot
Insteekgroen en insteekmaterialen

Kerststukken, Kerstkransen

APK KEURING
Alle merken vanaf € 29,-

vraag naar de voorwaarden

Bij grote beurt gratis!

Haltestraat 2d    Zandvoort    T +31 (0)23 576 33 62

KERSTKORTINGEN!
Alles tegen 50%-60%-70%

Moscow, Antik Batik, Anecdote, DNA, 
Patrizia Pepe, Bibi Byoux, 

Joy Jewelry & Astrelle...

(m.u.v. de nieuwe collectie)

Kunt u nu niet slagen?
Wij hebben feestelijk ingepakte 

cadeaubonnen voor onder de kerstboom.

www.sportinzandvoort.nl



Zandvoortse Courant kerstmenu
Het is bijna Kerstmis en dat betekent weer de nodige stress 
voor de thuiskoks voor wat betreft het kerstmenu. De Zand-
voortse Courant wil u daarin graag tegemoet komen en 

Voor de vegetarische variant en de bijgerechten verwijzen wij u graag naar de website www.zandvoortsecourant.nl

Wildmenu

Vismenu

heeft een uitgebreid kerstmenu samengesteld, met recep-
turen uiteraard, waar een ieder zich in zou kunnen vinden. 
Fijne kerstdagen en eet smakelijk!

Voorgerecht

Voorgerecht

Hoofdgerecht

Hoofdgerecht

Nagerecht

Nagerecht

Waterkerssoep met kruidenster (4 personen)

Ingrediënten:
4 plakjes diepvriesbladerdeeg • 1 bosuitje • 1 teentje knoflook
2 grote aardappels • 25 g boter • 750 cc groentebouillon 
150 g waterkers • 2 dl kookroom (Culinair)
versgemalen zout en peper • 3 el fijngesneden gemengde tuin
kruiden.

Bereiding:
Laat het bladerdeeg ontdooien op een koele ondergrond en 
verwarm de oven voor op 220º C. Snipper het bosuitje en de 
knoflook en snijd de geschilde aardappels in blokjes. Verwarm 
de boter en fruit hierin de ui en de knoflook goudgeel. Voeg de 
aardappels toe en bak ze 3 min. omscheppend mee. Schenk de 
bouillon in de pan en laat 15 min. zachtjes koken. Snijd de wor
teltjes van de waterkers en snijd alle steeltjes plus driekwart 
van de blaadjes fijn. Roer de waterkers samen met de kookroom 
door de bouillon en pureer het geheel. Maak de soep op smaak 
met peper en eventueel zout. Verdeel de kruiden over 2 deeg
plakjes en leg de andere deegplakjes erop. Rol het deeg dun uit 
en steek of snijd er 1 grote of meerdere kleinere sterren uit. Leg 
ze op een natgemaakte bakplaat en bak ze in 5 min. Gaar en 
goudbruin. Warm de soep goed door, schep hem in kommen 
en garneer met de rest van de waterkers en een kruidenster of 
meerdere sterretjes.

Geflambeerde gamba’s (4 personen)

Ingrediënten:
20 grote rauwe tijgergarnalen • 1 el olijfolie • 20 g boter,
23 el cognac • 5 dl visfonds (pot à 4 dl),
2 el fijngesn. kruiden (dragon, kervel en peterselie),
50 g koude boter, in klontjes • zout, witte peper,
takjes dragon • takjes kervel.

Bereiding:
Pel de garnalen, maar laat het kleine staartstukje eraan zit
ten. Verwijder de zwarte darm aan de rugzijde van de garnaal. 
Verhit de olie samen met de boter en bak de garnalen hierin al 
omscheppend ± 1 min. Verhit de cognac in een opscheplepel en
steek de alcoholdamp aan. Schenk de brandende cognac over de 
garnalen en laat de vlammen uitbranden. Schep daarna direct 
de garnalen uit de pan en houdt ze warm. Schenk de fond bij 
het achtergebleven braadvet en laat dit op hoog vuur tot circa 
1/3 inkoken. Roer de kruiden door de saus en roer de koude boter 
in klontjes erdoor tot de saus iets gaat binden. Zodra de boter 
erin gaat, niet meer verwarmen. Breng op smaak met zout en 
peper. Verdeel de garnalen over de borden, schenk de saus er 
omheen en garneer met takjes dragon en kervel. Serveer er 
eventueel stokbrood bij.

Ree- of hertenbiefstukjes met portsaus (4 personen)

Ingrediënten:
4 ree of hertenbiefstukjes van ca. 150 gram per stuk 
(mag ook wat meer zijn natuurlijk) • 1 sjalotje
1 bekertje crème fraîche (125 gram) • 50 gram boter
zout, peper • 1 wijnglas rode port • mespunt kaneel.

Bereiding:
Pel en snipper de sjalot. Verhit de boter in de koekenpan tot 
ze gaat kleuren en bak de biefstukjes op hoog vuur aan beide 
kanten aan. Draai het vuur lager. bestrooi de biefstukjes met 
wat zout en peper en bak ze ca. 3 minuten aan elke kant. Neem 
ze uit de pan, leg ze op een voorverwarmd bord en dek af met 
een dubbele laag aluminiumfolie. Fruit de sjalot in de achter
gebleven boter. Blus af met de port en roer er de crème fraîche 
door. Roer tot het een gladde saus is en voeg de kaneel toe. Laat 
de saus ca. 3 minuten zachtjes koken en proef of er nog zout en/
of peper bij moet. Als dat zou moeten kunt u het beste peper 
en zeezout uit de molen gebruiken. Snijd de biefstukjes dwars 
op de draad van het vlees in 4 tot 5 plakken. Roer het uitgelo
pen vocht door de saus. Schep wat van de saus op de voorver
warmde borden en leg er de plakjes biefstuk waaiervormig op.
Wijntip: Een krachtige rode wijn zoals een mooie Rioja past 
hier uitstekend bij.

Kabeljauwfilet in garnalen roomsaus (4 personen)

Ingrediënten:
600 gr. kabeljauwfilet in vier porties, (neem voor de kerst nu 
eens verse, smaakt zoveel beter dan diepvries) • 5 dl. vis of krui
denbouillon of fonds • 1/2 dl. droge witte wijn •  125 ml. Slagroom 
125 gr. Hollandse garnalen • peper, zout • 2 el. dille.

Bereiding:
Pel en snipper de sjalot. Verhit de boter in de koekenpan tot 
ze gaat kleuren en bak de biefstukjes op hoog vuur aan beide 
kanten aan. Draai het vuur lager. bestrooi de biefstukjes met wat 
zout en peper en bak ze ca. 3 minuten aan elke kant. Neem ze uit 
de pan, leg ze op een voorverwarmd bord en dek af met een dub
bele laag aluminiumfolie. Fruit de sjalot in de achtergebleven 
boter. Blus af met de port en roer er de crème fraîche door. Roer 
tot het een gladde saus is en voeg de kaneel toe. Laat de saus ca. 
3 minuten zachtjes koken en proef of er nog zout en/of peper bij 
moet. Als dat zou moeten kunt u het beste peper en zeezout uit 
de molen gebruiken. Snijd de biefstukjes dwars op de draad van 
het vlees in 4 tot 5 plakken. Roer het uitgelopen vocht door de 
saus. Schep wat van de saus op de voorverwarmde borden en leg 
er de plakjes biefstuk waaiervormig op. Wijntip: Een krachtige 
rode wijn zoals een mooie Rioja past hier uitstekend bij.

Ananas in butterscotchsaus met vanille-ijs (4 personen)

Ingrediënten:
1 verse ananas • 50 gr boter • versgemalen peper
poedersuiker • vanilleijs.
Voor de saus:
75 gr suiker • 1/8 l slagroom • 1 borrelglaasje rum • 25 gr. boter.

Voorbereiding
Schil de ananas en snijd uit het midden 8 mooie plakken. 
Verwijder de harde kern uit het midden van iedere plak. Doe de 
suiker van de saus samen met een el water in een steelpan en 
laat dit zonder roeren karamelliseren tot de stroop goudgeel van 
kleur is. Voeg de slagroom al roeren toe toe maar pas op! Zodra 
de slagroom de hete massa raakt kan de zeer hete spetters op
leveren. Blijf roeren tot het een gladde saus is. Voeg de rum toe 
en klop er kort voor het serveren met een garde de boter door.

Bereiding:
Zet het ijs circa 30 min. voor het serveren van de diepvries in 
de koelkast. Verhit de boter in een grote koekenpan en leg de 
ananasschijven in de pan. Bestrooi ze met wat peper en poeder
suiker en keer ze om. Bestrooi ze opnieuw met poedersuiker en 
bak ze aan beide kanten tot ze beginnen te kleuren. Verdeel de 
ananas over de borden en giet er de warme saus over en schep 
er een bolletje ijs bij.

Puur fruit (4 personen)

Ingrediënten:
1 banaan • 1 appel • 1 rijpe peer • 3 kiwi’s
2 sinaasappels • 1 citroen • 100 gr aalbessen
250 gr kleine aardbeitjes • 2 pruimen
2 nectarines • 1/4 verse ananas.

Bereiding:
Pers de sinaasappel en citroen uit en giet het sap in een kom. 
De vruchten die snel verkleuren, de appel, peer en banaan, eerst 
in kleine blokjes snijden en voorzichtig onder het sap mengen. 
Daarna alle andere vruchten in blokjes of schijfjes gesneden 
toevoegen. De aardbeitjes geheel laten. Voorzichtig mengen 
en circa een uur in de koelkast plaatsen.

Dek de schaal af met plasticfolie om smaakoverdracht van
andere producten in de koelkast te voorkomen. 

Wijntip: 
Hier zou een gekoelde dessertwijn of de feestelijke Crémant 
de Loire uitstekend bij passen.
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Swaluëstraat 2,  Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
info @ zandvoort.nl - www.zandvoort.nl

Gemeentelijke publicatie week 50 - 2010

Vergadering college 
De besluitenlijst van de collegevergadering van week 49 en 
de verdere in week 49 door het college genomen besluiten 
zijn in week 50 vastgesteld. De besluitenlijst is in te zien bij 
de Centrale Balie en op de website. 

Erfgoedverordening Zandvoort
In de vergadering van 14 december 2010 heeft de gemeente-
raad van Zandvoort de Erfgoedverordening Zandvoort vast-
gesteld. Deze nota treedt in werking op 1 januari 2011 en ligt 
voor een ieder ter inzage bij de Centrale Balie in het Raadhuis 
en staat op de website. De Erfgoedverordening Zandvoort 
richt zich op de bescherming en de instandhouding van het 
culturele erfgoed van de gemeente Zandvoort, waaronder de 
beleidsbepalingen met betrekking tot archeologie.

Voorbereidingsbesluit bestemmingsplan Centrum
Burgemeester en wethouders van Zandvoort maken bekend, 
dat de gemeenteraad op 14 december 2010 heeft besloten, dat 
op grond van artikel 3.7 Wet ruimtelijke ordening een bestem-
mingsplan wordt voorbereid voor de gebieden gelegen binnen 
de rode lijnen zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende 
kaart registratienummer Z 2010 - 007398 (bestemmingsplan-
gebied Centrum met uitzondering van het projectgebied LDC) 
en binnen de aangegeven vlakken op de digitale verbeelding. 
Dit besluit treedt in werking op 17 december 2010.

Het besluit ligt met ingang van 17 december 2010 met de 
bij het besluit behorende kaart registratienummer Z 2010 - 
007398, waarop met een omlijning het betreffende gebied is 
aangegeven, voor een ieder tijdens de openingstijden ter inza-
ge bij de Centrale Balie op het Raadhuis (ingang Swaluëstraat 
2) te Zandvoort. De stukken zijn tevens langs elektronische weg 
beschikbaar via de gemeentelijke website www.zandvoort.nl 
en via de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl

Tegen het besluit is op grond van artikel 8:5 van de Algemene 
wet bestuursrecht in combinatie met lid 2, onder C, van de bij-
lage, behorende bij deze wet, geen bezwaar of beroep mogelijk. 

Ingekomen vergunningenaanvragen
Omgevingsvergunning
- Boulevard de Favauge 17, plaatsen bijgebouw, ingekomen 06 
december 2010, 2010-VV-032.

Let op. De hierboven genoemde aangevraagde vergunningen 
liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt deze inzien 

voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter 
van de Rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, Postbus 1621 
2003 BR Haarlem. Een dergelijk verzoek dient vergezeld te gaan 
van een afschrift van het bezwaarschrift.

Afval
De ophaaldagen voor de papiercontainer:
Op 21 december wordt de papiercontainer opgehaald in de 
maandag, donderdag en vrijdag huisvuilwijken. Op 23 de-
cember wordt de papiercontainer opgehaald in de dinsdag 
huisvuilwijk.

Centraal telefoonnummer 
Alle afdelingen zijn bereikbaar via (023) 574 01 00, maandag 
t/m donderdag 8.30 - 17.00 uur en vrijdag 8.30 - 16.00 uur. 

Melding of klacht? 
Bel met de Centrale Meldlijn (023) 574 02 00, óf vul op de  
website het digitale formulier in óf stuur een brief naar de 
klachtencoördinator. 

Openingstijden Centrale Balie 
Maandag t/m woensdag:  08.30  -  16.00 uur 
Donderdag:  08.30  -  20.00 uur 
Vrijdag:  08.30  -  12.30 uur 
Tijdens de donderdagavondopenstelling kunt u maar voor een 
beperkt aantal zaken terecht: paspoorten en rijbewijzen e.d. 

Openingstijden begraafplaats 
De algemene begraafplaats en dierenbegraafplaats aan de 
Tollensstraat zijn dagelijks open tussen 08.00 - 18.00 uur. 

Collegelid spreken? 
Een afspraak maken met een collegelid doet u via het centrale 
telefoonnummer. Daarbij geeft u aan waarover u het collegelid 
wilt spreken. Het kan zijn dat u eerst naar een vakafdeling 
verwezen wordt. 

Vragen over een bouwplan? 
Voor vragen over concrete of gewenste bouwplannen is de 
werkeenheid Vergunningverlening op werkdagen telefonisch 
bereikbaar tussen 08.30 en 16.00 uur. 

Op zoek naar werk of aanbieden van vacature? 
Werkgevers en werkzoekers maken gebruik van 
www.werkeninzandvoort.com. 
Voor het vinden of aanbieden van banen in Zandvoort. 

tijdens openingstijden. Deze publicatie betekent niet dat 
u uw zienswijze over deze aangevraagde plannen kenbaar 
kunt maken. Deze publicatie betekent ook niet dat u een 
bezwaarschrift kunt indienen. Mocht de vergunning worden 
verleend dan zal dit worden gepubliceerd en pas dan kunnen 
belanghebbenden bezwaar indienen.

Verzonden besluiten
Omgevingsvergunning verzonden

Zandvoort:
- Ir.G.Friedhoffplein 8, wijzigen van de gevel, verzonden 29 
november 2010, 2010-VV-002. 
- Lijsterstraat 6a, kappen van 5 bomen op de erfafscheiding, 
verzonden 01 december 2010, 2010-VV-005.
- Kanaalweg 21, plaatsen dakkapel en wijzigen gevelkozijn, 
verzonden 02 december 2010, 2010-VV-001.
- Kostverlorenstraat 58, kappen van 4 bomen, verzonden 02 
december 2010, 2010-VV-010.
- Haarlemmerstraat 4, vernieuwen van de garage/berging, 
verzonden 03 december 2010, 2010-VV-028.
- Zandvoortselaan 26, kappen van een boom in de voortuin, 
verzonden 10 december 2010, 2010-VV-030.
- Gasthuisplein 9, gedeeltelijk veranderen bedrijfsruimte, ver-
zonden 09 december 2010, 2010-195Rv.

Bentveld:
- Parnassialaan 14, kappen van 1 den in de voortuin, verzonden 
01 december 2010, 2010-VV-004.
- Teunisbloemlaan 1, kappen van drie naaldbomen, verzonden 
10 december 2010, 2010-VV-014.

Omgevingsvergunning geweigerd
- Brederodestraat 136, plaatsen van dakkapellen, verzonden 02 
december 2010, 2010-VV-008.

Bezwaarschriften
De hierboven genoemde verleende vergunningen/ genomen 
besluiten liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt ze 
inzien tijdens openingstijden. Belanghebbenden kunnen ge-
durende een termijn van zes weken na bekendmaking een 
gemotiveerd bezwaarschrift indienen. De datum van bekend-
making is de verzenddatum van de vergunning. Indien het 
geen vergunning betreft is dit de publicatiedatum. U richt uw 
bezwaarschrift met vermelding van “bezwaar” in de rechter-
bovenhoek van uw brief aan het college van Burgemeester 
en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort. Het bezwaar 
schorst in beginsel niet de werking van het besluit waartegen 
het is gericht. In geval van spoed kunt u een verzoek om een 

Zandvoort geeft gul aan Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind 
In november vond voor de 9e keer de landelijke collecte van de Nederlandse Stichting voor 
het Gehandicapte Kind (NSGK) plaats. Dankzij enthousiaste collectanten en ondernemers 
(Bertram en Brood, Daniël Groente en Fruit, Kaashoek Corrie van der Maas en Shell Zand-
voort) is er dit jaar in Zandvoort een bedrag van € 2.150 opgehaald. 60% van dit geweldige 
bedrag zal besteed worden aan een bijdrage voor vrijwilligersorganisatie l’ Accolade. 

Deze organisatie maakt het 
mogelijk dat mensen met 
een beperking ongedwon
gen vakantie kunnen vieren. 
Kijk voor meer informatie op 
www.laccolade.nl.

Het zou geweldig zijn als 
dat bedrag volgend jaar 
overtroffen kan worden! 
Daarvoor is uw steun hard 
nodig. Bel Maurice Bracco 
Gartner op 0622574663 als 

u uw steentje wilt bijdragen 
aan deze collecte en dit ge
weldige doel. 

Namens de kinderen alvast 
bedankt!
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Stichting Classic Concerts
Studio 118 Dance
SwingSteesjun
Tiroler Stuberl
Uitvaartcentrum Haarlem
Van Aacken Glaszettersbedrijf
Zandvoort Optiek

Kerstactie: 
Bloemsierkunst Jef & Henk Bluijs
Boudoir by Sara
Boudoir Personal Styling
Chocoladehuis Willemsen
Corry's Kaashoek
Dobey Zandvoort
Filoxenia Greek Cuisine
Grand Café Restaurant XL
Groenestein & Schouten 
 Fin. diensten
HAO Catering
Henny's Pedicure Salon
Kroon Mode
Nagelstyling De Salon
Rosarito 
Shanna's Shoe 
 Repair & Leatherwear
Woonkado Discovery 
 Dreams & Daytime 
Zaras, Café Restaurant

Administratiekantoor K. Willemse
Albatros
Algemene uitvaartbegeleiding 
 Zandvoort
Autobedrijf KariMo
Autobedrijf Zandvoort 
Beachclub Take Five
Bernard Coiffures
Café Gezellig
Café Neuf
Café Oomstee
Cense en van Lingen
Circus Zandvoort
Club Nautique
Dansschool Rob Dolderman
Dorsman Assurantiën
Grand Café Restaurant XL
Hoogheemraadschap van Rijnland
Hugoos
Huisartsen Centrum Zandvoort
Kings and Queens
La Bonbonnière
MMX Italiaans Restaurant
P. van Kleeff
Parfumerie Moerenburg 
Pesce Fresco
Phoenix bco
Pluspunt
Sea Optiek

adverteerders

Mooie overwinning Lions dames

Enkele Lions-spelers misdragen zich

Twee promoties voor Jeu de Boules Zandvoort

Opnieuw heeft het damesteam van The Lions een mooie 
overwinning kunnen boeken. Het eerste team van Akrides 
had in IJmuiden niet genoeg aan vier keer tien minuten om 
onze plaatsgenoten te verslaan.

Een aantal van de heren van The Lions heeft zich afgelo-
pen zaterdag ernstig misdragen in de uitwedstrijd tegen 
de reserves van het Hoofddorpse Challengers. Het is niet 
de eerste keer dat een paar spelers van The Lions zich tij-
dens een wedstrijd volledig te buiten gaan aan verbaal 
negatief gedrag.

Jeu de Boules Zandvoort (JBZ) was in de afgelopen win-
tercompetitie goed vertegenwoordigd. In de zaterdag- en 
in de zondagcompetitie werd respectievelijk met 3 en 5 
teams deelgenomen.

In de Zeewijkhal trof Lions 
een jong team dat nog de 
nodige ervaring ontbeerde. 
Zandvoort daarentegen 
speelde een sterke wedstrijd, 
alhoewel de dames slordig in 
de passingen en afwerking 
waren. Een meer dan te
vreden coach Dave Kroder: 

Zaterdag was het weer ‘feest’. 
Twee Lionsspelers  konden 
zich niet inhouden ten aan
zien van de beslissingen van 
het arbitrale duo. Een van 
hen kreeg het, na een in zijn 
ogen niet goed beoordeelde 
beslissing, met de arbiter 
dermate aan de stok dat hij, 
na drie technische fouten, op 
een diskwalificerende fout 
werd getrakteerd. Een twee

Het eerste team van JBZ, met 
het echtpaar Liesbeth en Ab 
Reurts spelend in de 2e klas
se, behaalde op de laatste 
wedstrijddag de felbegeer
de punten in een ontzettend 

“We verdedigden sterk en 
speelden beter tegen hun 
‘full court mentomen 
press’ (strakke persoonlijke 
verdediging over het hele 
veld, red.), waardoor we ook 
zelf wat fast breaks konden 
lopen.” Kim Montauban 
speelde verdedigend heel 

de speler misdroeg zich met 
name richting coach Dave 
Kroder die hem wenste te 
wisselen. Kroder wilde naar 
de Zandvoortse Courant toe 
geen woorden vuil maken 
aan de afgelopen wedstrijd. 
Het is heel goed mogelijk 
dat hij niets meer met het 
Zandvoortse herenteam te 
maken wenst te hebben. 
Een slechte zaak temeer daar 

spannende  slotwedstrijd. 
Met in totaal 10 gewonnen 
wedstrijden van de 15, wer
den zij derde en promoveren 
hierdoor naar de 1e klasse. 
Ook team JBZ 2, met Johan 

basketbal - dames

basketbal - heren

jeu de boules

sterk met vele rebounds en 
Tessa de Boer was weer aan
vallend de beste speelster 
met 20 punten.  

Toch ging het aan het einde 
nog bijna fout. “De team
spirit was de hele wedstrijd 
erg goed. Het derde kwart 
speelden we Akrides hele
maal weg en liepen van een 
1819 ruststand uit naar 22
42. Daarna viel het bij ons 
echter helemaal stil en wis
ten we nog maar 3 punten 

spelers als Robert ten Pierik 
en Bart v.d. Storm zich voor 
het gedrag van hun team
genoten schamen. “We zijn 
allemaal goede vrienden van 
elkaar en op de trainingen is 
het super gezellig en spelen 
we lekker vrij en daardoor 
goed. In de wedstrijden gaat 
het echter mis. Het startpunt 
van de ellende zijn meestal 
een paar minder goede, dan 
wel slechte, beslissingen van 
de scheidsrechters in combi
natie met een niet bepaald 
lekker lopend spel van onze 
kant. Afgelopen wedstrijd 
was dit ook het geval. In de 
wedstrijden lukt het ons 
maar niet om de goede ‘vibe’ 

Dorsman en Johan Moelee, 
wist een promotie te behalen 
door een 2e plek te bemachti
gen en promoveert daardoor 
naar de 3e klasse. JBZ 3 werd 
5e en blijft in de 4e klasse.

Het 1e zondagteam kon op 
het nippertje geen promotie 
bewerkstelligen en werd 5e 
in de 5e klasse. JBZ 2, even
eens uitkomend in die klasse, 

te scoren. Akrides heeft een 
jonge ploeg en had meer 
adem dan wij, waardoor ze 
nog behoorlijk terug wisten 
te komen. Gelukkig bleven 
wij aan de goede kant van 
de score: 3845”, herinnert 
Kroder zich na afloop. De 
Zandvoortse dames spelen 
komende zaterdag om 18.30 
uur een thuiswedstrijd te
gen Onze Gezellen, een wed
strijd die voor de ranglijst in 
de Rayonklasse Dames heel 
belangrijk is.

te vinden. Het gaat er op dit 
moment niet  zozeer om wie 
of hoe, maar de sfeer is ge
woon tijdens de wedstrijden 
niet oké”, aldus Ten Pierik. 

Lions kon, gezien de situatie 
in het veld, dan ook niet van 
Challengers te winnen. Na 
een ruststand van 4942, 
werd het uiteindelijk 10371. 
Het wordt voor de heren van 
The Lions afwachten wat 
de tuchtcommissie van de 
Nederlandse Basketball Bond 
beslist. Het zal zeker, gezien 
de ontwikkelingen van be
paalde wedstrijden van de 
laatste twee jaar, absoluut 
niet mild zijn.

degradeert helaas. JBZ 3 be
haalde wel het doel door in 
de 5e klasse te blijven. JBZ 
4 in de 6e klasse kon zich 
handhaven. JBZ 5 had ook 
uitzicht op promotie, maar 
moest uiteindelijk genoe
gen nemen met een 4e plek. 
De spelers zullen, voor het 
volgende seizoen, weer hard 
gaan trainen op de banen 
aan de Thomsonstraat.
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Ouderen Partij Zandvoort

de partij voor alle Zandvoorters

wenst u allen prettige Kerstdagen!



Dé gerenommeerde NVM makelaar van Zandvoort!

Jhr. P.N. Quarles van Uffordlaan 2

2042 PR  Zandvoort 

Telefoon 023 5 715 715

E-mail info@cvl.nu

www.cvl.nu
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Nieuwe
politiechef
voor Zandvoort

Ronald de Jong
debuteert met
eerste roman

Kerstconcerten
jazz en klassiek
goed bezocht

Basketbaldames
blijven in de
‘winning mood’

6e jaargang • week 51
23 december 2010
Het wekelijkse nieuwsblad 

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

De Mannetjes

Kerstmenu

‘Zal er nu meer hert 
op het menu staan?’

Vanavond kunt u tussen 18.00 en 20.00 uur 
in de hal van het Raadhuis informatie

krijgen over zonnepanelen en zonneboilers.

Afgelopen zondag konden de Zandvoorters en hun gasten 
genieten van maar liefst vijf Zandvoortse koren die optre-
dens verzorgden in het muziekpaviljoen op het Raadhuis-
plein. In een sprookjesachtige ambiance werden de kerst-
liederen en Christmas carols met een warm applaus van 
het helaas weinige publiek verwelkomd.

De sprookjeswandeling van afgelopen zaterdag was nog 
grootser dan die van vorig jaar. Maar liefst 42 als sprook-
jesfiguren verklede vrijwilligers, vier optredens in het mu-
ziekpaviljoen, een poppenkast, een levende kerststal en 
een kindermusical in de Protestantse kerk hebben meer 
dan 290 deelnemende kinderen naar het centrum van 
Zandvoort getrokken, dat een feeërieke sfeer uitademde.

In eerste instantie, net na 
11.00 uur, waren alleen de 
leden van de deelnemende 
koren, en enige aanhang, 
getuige van het eerste op-
treden. Later kwam het wat 
meer op gang maar Mieke 
Thape van de organisatie 
gaf ruiterlijk toe dat het 

De sneeuw, de schaatsbaan 
en het gezellige Kerkplein 
vormden een prachtig de-
cor voor deze sprookjes-
wandeling. De optredende 
koren, de in Dickensstijl 
ge klede Carolsingers, het 
Haar lems Theaterkoor, 
het Ge mengd Zandvoorts 
Koper En semble en een 
solo-optreden van Maral, 
de Zand voortse winnares 
van het Kunstfestijn 2009, 
verhoogden de sfeer met 

niet bepaald een gelukkig 
gekozen tijdstip was om te 
beginnen. “Dat zullen we 
volgend jaar anders doen”, 
zei ze. Misschien nog een 
klein puntje van aandacht: 
toen de schemer viel waren 
de koorleden in een donker 
muziekpaviljoen nauwelijks 

prachtige themamuziek. 
Ook trok Maaike Cappel 
met haar kinderkoor ‘Kin-
deren van de kust’ veel be-

‘Kerstkorendag’ in muziekpaviljoen Fantastische sprookjeswandeling

Music All In zong zondag in het muziekpaviljoen
Handtekeningen verzamelen van de  
sprookjesfiguren | Foto: Rob Bossink

zichtbaar. Wellicht dat er de 
volgende keer wat verlichting 
in aangebracht kan worden. 
Het zal de sfeer zeker nog 
meer ten goede komen.

De kwaliteit was ondanks 
de behoorlijke kou, van een 
hoog niveau. Er waren dan 
ook alleen maar ervaren ko-
ren te beluisteren. Music All 
In mocht het spits afbijten 
van iets dat waarschijnlijk 
een blijvende plaats gaat 
krijgen op de Zandvoortse 
agenda zo vlak voor de kerst. 
Zoals altijd waren de dames 
weer door een ringetje te 
halen en ook hun nummers 
werden met een daverend 
applaus begroet. Dat was ui-
teraard niet alleen bij Music 
All In het geval. Ook het 
Zandvoorts Mannenkoor, het 
Zandvoorts Vrouwenkoor, die 
gezamenlijk een schitterend 
nummer brachten, The Beach 
Pop Singers en I Cantatori 
Allegri werden beloond met 
een welverdiend applaus.

langstelling, evenals haar 
twee uitvoeringen met de 
Rekreade Poppenkast. 

Aandoenlijk was de leven-
de kerststal. Herder Daan 
Lef ferts had toestemming 
van Sunparks om de dieren, 
die hij dagelijks verzorgt 
in de kinderboerderij van 
Sunparks, naar het Kerk-
plein te brengen. Onder-
tussen ging Jaap Kroon 
met een door paarden ge-
trokken antieke arrenslee 
door het dorp. De kinderen 
werden getrakteerd op een 
oliebol, een beker warme 
chocolademelk en konden 
een toverappel maken (en 
vervolgens opeten). De 
organisatie dankt de vele 
sponsors, want zonder hen 
was zo een grootse sprook-
jeswandeling zeker niet 
haalbaar.

Auto Strijder
Zandvoort

www.autostrijder.nl

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

Wij wensen iedereen vrolijke, 
gelukkige en gezellige kerstdagen toe!

Wegens vakantie zijn we gesloten 
van 25 december t/m 3 januari.

Michel & Anita

Dijk van een volkoren
  1,75

3 oliebollen
met vruchtjes                 1,95
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UITVAARTCENTRUM HAARLEM
Parklaan 36, 2011 KW  Haarlem.

Telefoon (023) 532 87 50.
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Sinds 1992
uw uitvaartondernemer in Zandvoort.
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familieberichten

burgerlijke stand
11 december - 17 december 2010

Geboren:
Tommy Cornelis, zoon van: Starrenburg, Jeroen en: Bakker, 
Anna Maria Elisabeth.

Overleden:
van den Bos, Jan, oud 94 jaar.
Kerkman geb. Weber, Wilhelmina Cornelia, oud 88 jaar. 
Best, Christiaan, oud 88 jaar.

Phoenix
Begraafplaatsen- en crematoria-ondersteuning

Phoenix bco biedt ondersteunende diensten aan 
nabestaanden op het gebied van:
 
• Aanvullend opschrift op uw monument na begrafenis of crematie
• Stijlvolle grafbeplanting en aanvullen van de grindlaag
•  Opnieuw inlakken/met bladgoud vergulden van het bestaande 

opschrift
• Renovatie van verouderde monumenten
• Grafaccessoires, zoals verlichting, vazen en ornamenten
• Verzorging van monument en beplanting
• Persoonlijk advies voor complete grafbedekking

Respectvol, persoonlijk en geheel conform uw wens.

Voor een vrijblijvende offerte of advies kunt u contact 
met ons opnemen via telefoonnummer 06-397 56 604.

Hoog Laag Hoog HoogLaag
w a t e r

do
vr
za
zo
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wo
do

dec

waterstanden

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

~ Begeleiding voor nabestaanden ~ 

~ Persoonlijke aandacht voor U en Uw dierbare ~ 

	 	 023	-7515	666
	 	 		Gevestigd	in	Zandvoort
	 	 		Evert	H.	Schweitzer
        Voor een stijlvolle en verzorgde uitvaart

	 	 	 							Dag	en	nacht	bereikbaar

Algemene Uitvaartbegeleiding Zandvoort

 
023 - 571 57 07
www.clubnautique.nl

Strandpaviljoen 23 
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dankbetuiging
 Zoveel bloemen 
 Zoveel vrienden
 Zoveel kaarten
 Zoveel troost

We willen iedereen bedanken voor de hartverwarmende 
belangstelling na het overlijden van Hans Gaus. 
We zullen hem missen.

Tilly, kinderen, kleinkinderen en Puck

”Naar waarde genoten!”
Jan

Tot mijn grote verdriet is, volkomen onverwacht, 
overleden mijn lieve man, mijn steun en toeverlaat

Jan Pieter Wever
   Amsterdam,                   Zandvoort,
  27 april 1931            15 december 2010

 Marg Wever

Zwager en oom van: Helga, Jeroen
 Caspar en Hana
 Maarten en Annemiek
 Rob
 Ernst
 Bram en Ilonka

Correspondentieadres:
Thorbeckestraat 62
2042 GN Zandvoort

Jan heeft zijn lichaam ter beschikking 
gesteld aan de wetenschap.

U bent uitgenodigd een toost op Jan uit 
te brengen op maandag 3 januari 2011 

tussen 17.00 uur en 19.00 uur in 
het Gemeenschapshuis, Davidsstraat 17 te Zandvoort.
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Tijden veranderen, zo gaat dat 
nu eenmaal. Vroeger zaten we 
met zijn allen om een lange 
tafel aan de kerstmaaltijd. 
Zussen met echtgenotes, kin-
deren, opa en oma. Altijd gezel-
lig met wel 15 man. Visschotels 
opmaken deden we gezamen-
lijk in onze grote keuken maar 
tijden veranderen. Nichtjes en 
neefjes zijn groot gegroeid en 
hebben hun eigen gezin. Ook 
onze kinderen hebben hun 
eigen leven. De één zit in de 
horeca en werkt met de kerst-
dagen. De ander is (meestal) 
op skivakantie. Niet zo erg. 
Samen eten kun je ook een 
week eerder. Wij vieren dan 
ons ‘Sintermekerstfeest’. Geen 
Sint en geen Kerst maar net 
er tussen in. Zonder waanzin-
nige cadeaus. Iedereen heeft 
al van alles. Maar dan moe-
ten er boodschappen worden 
gedaan. Oma (ik dus) kookt. 
En met die indianenverhalen 
van 'stakingen', en 'beperkte 
toevoer van levensmiddelen', 
glibberde ik naar de grootgrut-
ter door een dik pak sneeuw. 
Vers gevallen. “Je zal zien dat er 
niets meer te krijgen is”, mop-
perde ik tegen echtgenoot, “op 
radio en TV werd er ook al voor 
gewaarschuwd”.
In de super hingen al grote 
papieren met: “Let op. De 
voorraad is beperkt . We 
krijgen niets aangevoerd”. 
Verbaasd laadde ik mijn kar-
retje vol heerlijke etenswaren. 
Hoe bedoelt u: beperking! 
Beschaamd herinnerde ik mijn 
terugkomst van een vakantie 
uit Guatemala. Jaaaaren ge-
leden alweer. Toen besefte ik 
pas, hoe goed en rijk we het 
hier hebben. Zo'n assortiment 
aan etenswaren. De mensen 
dáár hadden en hebben echt 
veel minder dan wij, verwende 
Westerlingen. Ach, en mocht 
de toevoer echt staken? Dan 
eten we maar wat minder. De 
tering naar de nering zetten. 
Een wijs spreekwoord 
van mijn moeder. Wie 
kent ze nog! In ieder 
geval: fijne feestdagen 
toegewenst. En een ge-
zond en gelukkig 2011.

‘Sintermekerst-
feest’

column
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Presentaties bij commissie

Herten op schoolplein ONS

De vergadering van de commissie Projecten & Thema’s van vorige week donderdag heeft 
in het teken gestaan van een tweetal presentaties. Als eerste werd er uitleg gegeven over 
het fenomeen combinatiefunctionaris en daarna werd de stand van zaken rondom de 
natuurbrug aan de commissieleden uit de doeken gedaan.

De Oranje Nassauschool (ONS) heeft nu ook te maken 
met de hertenoverlast. Volgens de schooldirecteur Mirjam 
Fuldner zijn er zelfs levensgevaarlijke momenten geweest 
vlak voor de kerstvakantie.

Een combinantiefunctie is een 
functie waarbij een werkne-
mer in dienst is bij één werk-
gever maar werkzaam is voor 
twee of meer sectoren. Een 
voorbeeld is een vakleerkracht 
muziek op school, die tevens 
leraar aan een muziekschool 
is. Er is een impulsregeling 
voor het inzetten van com-
binatiefunctionarissen in 
het onderwijs. Het is de be-
doeling deze regeling ook in 
Zandvoort toe te passen; in 
2011 komen daartoe voorstel-
len naar de raad. Een vertegen-
woordigster van de Vereniging 
Nederlandse Gemeenten ver-
telde dat de impuls een rege-
ling is voor het inzetten van 
combinatiefunctionarissen 
ten behoeve van het onder-

“De herten komen te dicht 
bij de school en lopen zelfs 
over het plein. Laatst renden 
er twee tussen de spelende 
kinderen door”, zegt Fuldner. 
Maaike Cappel, die lesgeeft op 
de ONS, kan het een en ander 
beamen. “’s Ochtends staan er 
regelmatig vier voor de peuter-
school te wachten. Vlak voor 

Politiek verslag Commissievergadering P & T, d.d. 16 december

wijs, waarbij de financiering 
voor 40% wordt opgebracht 
door het rijk en voor 60% door 
de gemeente. Voor 2011 kan 
voor de uitvoering van de im-
puls een rijksbijdrage worden 
verwacht, zonder dat daar co-
financiering voor noodzakelijk 
is en zonder dat dit een risico 
tot terugbetaling inhoudt. 
De combinatiefunctionaris is 
werkzaam voor twee of meer 
van de werkvelden onderwijs, 
sport en cultuur, in dienst bij 
één werkgever en is een brug-
genbouwer tussen deze sec-
toren.

Volgens de secretaris van 
het Nationaal Park Zuid 
Kennemerland (NPZK) kwam 
zij met een cadeautje naar 

de vakantie waren er twee op 
het schoolplein. Ze schrokken 
ergens van en zijn in volle ga-
lop richting Gerkestraat ge-
rend. Je moet er toch niet aan 
denken dat ze een kind omver 
lopen. Levensgevaarlijk”, zegt 
ze. Hoe deze situatie opgelost 
kan worden is vooralsnog niet 
bekend.

Zandvoort. De realisering van 
de natuurbrug Zandpoort 
is namelijk nabij. Nu de pro-
vincie ook over de Zeeweg in 
Bloemendaal een ecoduct wil 
realiseren en met Pro Rail in ge-
sprek is om over de spoorbaan 
eveneens tot een ecoduct te 
komen, wordt de leefruimte 
voor bijvoorbeeld de herten 
en reeën in de Amsterdamse 
Waterleidingduinen en NPZK 
behoorlijk verruimt. Vooral 
Nico Stammis (PvdA) was 
“ontzettend blij” met het ver-
haal. “Ik was al blij met dat 
ene ecoduct en als er dan 
nog twee bijkomen zijn we 
bezig met de restauratie van 
hetgeen wij in het verleden 
verpest hebben”, aldus de so-
ciaaldemocraat.

Komende vrijdag
Protestantse gem. Zandvoort
23.00 uur ds. Mr. J.W. Verwijs
m.m.v. The Beach Pop Singers

RK Parochie St. Agatha
19.00 uur Kerstnachtviering met kinderen
23.00 uur Kerstnachtmis

RK Parochie Antonius & Paulus
19.00 uur Kerstnachtviering met kinderen
21.00 uur Kerstnachtmis

Zaterdag eerste kerstdag
Protestantse gem. Zandvoort
10.00 uur ds. Mr. J.W. Verwijs

RK Parochie St. Agatha
10.30 uur Viering van Eerste Kerstdag
15.00 uur Kindje wiegen

RK Parochie Antonius & Paulus
10.30 uur Viering van Eerste Kerstdag

Zondag tweede kerstdag

Geen dienst

kerkdiensten - kerst
Nieuwe teamchef Kennemerland Kust

Door een herindeling van de politieregio Kennemerland 
krijgt Zandvoort een nieuwe teamchef. Niet alleen de herin-
deling is daar debet aan, ook ziet de oud-teamchef, Jim Gou-
wen, zijn toekomst in de opsporing; dus bij de recherche.

In de ‘oude’ regio werkten 
het team Duinrand en team 
Kennemerland Zuid al heel 
nauw samen. Nu zijn deze 
twee samengevoegd en 
spreken we voortaan van 
Kennemerland Kust, K2 dus. 
Kennemerland Kust bestaat 
uit de gemeenten Zandvoort, 
Bloemendaal en Heemstede 
maar ook de 13 kilometer 
strand van de eerste twee 

gemeenten vallen onder K2. 
Vooralsnog zijn er twee loca-
ties van waaruit geopereerd 
wordt. Wellicht gaat dat er 
in de toekomst één worden 
maar die plannen verkeren 
nog in een zeer pril stadium.

Omdat Gouwen naar de re-
cherche verhuist is hoofd-
inspecteur Fons Sameel de 
nieuwe commandant van K2 

geworden. Sameel is in 1988, 
na een aantal andere beroe-
pen, op 28-jarige leeftijd bij 
de politie gekomen. Hij heeft 
zich opgewerkt vanaf agent 
tot zijn huidige rang, hoofd-
inspecteur, en heeft diverse 
functies binnen de politie 
invulling gegeven. Hierdoor 
is hij ‘een man van de straat’ 
en kan heel goed aanvoelen 
wat ‘zijn dienders’ in de ver-
schillende wijken mee moe-
ten maken.

Bijkomstigheid van het sa-
menvoegen is overigens het 
schrappen van 3 Fte. (volledi-
ge werkplekken) aan leiding-
gevenden, die weer elders 
ingezet kunnen worden. “In 
feite verandert er niet veel. 
Het aantal arbeidsplaatsen 
is in principe de som van de 
beide oude regio’s. Er komt 
dus niet minder ‘blauw’ in 
Kennemerland Kust”, aldus 
Sameel. Per 1 januari aan-
staande neemt Fons Sameel 
het commando van Jim 
Gouwen over.

De nieuwe korpschef Fons Sameel
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Gemeenschapshuis
ZOEKT U RUIMTE VOOR 

EEN BRUILOFT, FEEST,
VERGADERING, 
CLUB OF PARTIJ

KOMT U DAN EENS PRATEN MET MIJ!

Ab v.d. Moolen

STICHTING GEMEENSCHAPSHUIS
LOUIS DAVIDSSTRAAT 17

TEL. 573 14 47 MOB. 06-31057155

 

 

 

 

Seniorenmenu: € 7,00 
Ma 14-09-09  Gebakken tartaar met gebakken aardappelen en spinazie 

Di 15-09-09  Kibbeling met frites, sla en sausjes 

Wo 16-09-09  Macaroni met een gebakken ei 

Do 17-09-09 Andijvie stamppot met een bal gehakt 

Vr 18-09-09  Vissticks met frites, doperwten en wortelen 

Za 19-09-09  Nasischotel met 1 stokje saté en een gebakken ei 

Zo 20-09-09  Kippotje met frites en sla 

Ma 21-09-09  Gebakken lever met aardappelpuree en rode kool 

Di 22-09-09  Scholfilet met gebakken aardappelen en wortelen 

Wo 23-09-09 Hutspot met warme worst en gebakken spek 

Do 24-09-09  Schnitzel met frites en witlof 

Vr 25-09-09 Gestoofde kabeljauw met aardappelpuree en bloemkool 

Za 26-09-09  Kippenbout met frites en sla 

Zo 27-09-09  Bal gehakt met gebakken aardappelen en bloemkool 

Bestellen voor 11.00 en bezorgd tussen 12.00 en 14.00 uur of eventueel tussen 16.00 en 
17.30 uur.  U kunt ook een plaatsje reserveren in ons restaurant om gebruik te maken 
van het seniorenmenu. Bent u in bezit van de ZandvoortPas, dan krijgt u een toetje 
gratis. 

Brasserie restaurant Harocamo 

Kerkstraat 14  |  023-5712102 

Brasserie restaurant Harocamo - Kerkstraat 14 

Sandra, Robert en medewerkers 
van Harocamo wensen u 

fijne kerstdagen en een smakelijk 2011

Wij verzorgen en bezorgen ook 
rondom  de feestdagen uw 

bittergarnituur - visschotels - salades enz.
Bel en bestel! 023-5712102

Voor 2e kerstdag zijn nog enkele plaatsen 
beschikbaar, ook à la carte mogelijk.

Reserveer snel.

Eerste kerstdag gesloten

Wilt u gebruik maken of informatie hebben over ons seniorenmenu  
kunt u contact opnemen met bovenstaand telefoonnummer  

of kijken op www.harocamo.nl. 

Dierenartsenpraktijk

Mevr. A.C. Dekker - Lukkassen

Spreekuur: ma. t/m vr. 13.00 - 14.00 uur
 ma.- wo.- vr. avond 19.00 - 20.00 uur
 en volgens afspraak

Lijsterstraat 7  -  2042 CH Zandvoort  -  Tel. (023) 571 58 47

Wij zijn gesloten vanaf 
27 december 2010 t/m 7 januari 2011.
Vanaf 8 januari 2011 zijn wij weer geopend.

Burgemeester Engelbertsstraat 72, Zandvoort. Alle dagen geopend 
behalve dinsdag. Reserveren? Bel vanaf 16.00 uur: 023-5733433

Krant niet ontvangen?
Bel vrijdagmiddag 

06-1139 1478
of mail: info@zvo-verspreiders.nl Donderdag 23 december 

zullen er veel winkels tot 21.00 uur
zijn geopend tijdens de extra 

Kerstkoopavond
In ieder geval zijn dat: 
• Fastfood het Plein
• de Hema
• Fotografie Johan Lagarde
• The Music Store
• Kaashuis Tromp
• Bruna Balkenende
• Chocoladehuis Willemsen
• Vlug Fashion
• Parfumerie Moerenburg 
• Confet'ti 
• Blokker

Bart van Bergen, huisarts
afwezig van 27 dec. tot dinsdag 4 jan. 2011

Voor waarneming:
voor de achternaam A t/m K:
Mevr. H. Scipio Blüme, tel. 5712058

voor de achternaam L t/m Z:
Dhr. F. Weenink, tel. 5712499

Na 17 uur en in het weekend:
huisartsenpost, tel. 023-5453200

BELANGRIJKE MEDEDELING
In verband met het omzetten naar een nieuwe telefooncentrale is 
onze praktijk donderdag 30 december vanaf 12.00 uur mogelijk 

moeilijk tot niet telefonisch bereikbaar. Bij SPOED bel 06 - 811 08 905.

Voor informatie:
Huisartsen Centrum Zandvoort, Beatrixplantsoen 1-B, tel: 023 – 5732023

NIEuWJAARSWENS

Wilt u een nieuwjaarswens doen aan uw mede-
mens? De Zandvoortse Courant biedt u de mo-
gelijkheid om in een keer iedereen die u in Zand-
voort lief hebt de beste wensen voor het nieuwe 
jaar te doen. 

Geef uw tekst (eventu-
eel met foto) uiterlijk 
maandag 27 decem-
ber voor 11.00 uur door 
en het wordt volgende 
week donderdag, de 
dag voor oudjaar, in de 
Zandvoortse Courant 
geplaatst. Kosten: € 25. 

Opgeven kan door een en-
velop (met tekst, foto en in-
clusief contant geld) af te 
geven bij Bruna Balkenende 
of stuur een e-mail naar 
info@zandvoortsecourant.
nl (dan bedrag overmaken 
per bank: Zandvoortse 
Courant, 61.57.69.055). 
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Heeft u tips voor in de rubriek Oog en Oor?
Mail het de redactie: redactie@zandvoortsecourant.nl (of bel 5732752)

Protestantse kerk aan het 
Kerkplein.

Kindje wiegen 
25 december 
Op eerste kerstdag zijn 
de kinderen om 15.00 uur 
in de Agathakerk welkom 
voor hun eigen viering: het 
Kindje wiegen. Er worden 
liedjes gezongen en tijdens 
het kerstverhaal mogen de 
kinderen die verkleed zijn 
naar voren komen om mee 
te doen. Bespeel je een mu-
ziekinstrument neem dat 
dan ook mee. Het duurt een 
half uur en ook de volwas-
senen zijn welkom.

Kerstwandeling 
26 december

Op  2e kerstdag, organiseert 
het IVN Zuid-Ken nemer land 
zoals elk jaar een kerstwan-
deling door de Amsterdamse 
Water leidingduinen in een 
hopelijk winters landschap. 
Even een frisse neus halen 
tijdens de feestdagen tij-
dens een sfeervolle wande-

ling terwijl natuurgidsen 
van het IVN u meenemen 
op een boeiende reis door 
de natuur. Een kerstwan-
deling voor het hele gezin 
en neem de verrekijker 
mee! Vertrek om 14.00 uur 
bij de ingang Oase aan 
de Vogelenzangseweg in 
Vogelenzang. Duur: 1,5 uur. 
Toegangskaart en aanmel-
den verplicht. Aanmelden 
via ivnzk.kerstwande-
ling@gmail.com of bij Ok 
Overbeek, 06-31305324.

Met de kerst 
bereikbaar
Sensoor Haarlem is ook 
tijdens de kerst en de jaar-
wisseling 24 uur per dag 
bereikbaar voor een ge-
sprek via telefoon of chat. 
De vrijwilligers van Sensoor 
zijn er ook dan dag en 
nacht en voor iedereen die 
juist tijdens die dagen even 
een steuntje in de rug no-
dig heeft. Dat maakt deze 
hulpdienst uniek. Mensen 
waarderen het dat ze ook 
tijdens de feestdagen 
even met Sensoor kunnen 
praten over hun zorgen, 
eenzaamheid of verdriet. 

Bellen en chat-
ten met Sensoor 
kan anoniem en 
vertrouwelijk. U 
kunt bellen naar 
Sensoor Haarlem 
telefoon 023-
5471471 meer info 
www.sensoor.nl.

Kerstvakantie
Tijdens de kerst-
vakantie is het 
Jut tersmu-ZEE-

um elke middag van 13.30 
tot 16.00 uur geopend. Dus 
heb je niets te doen? Kom 
gewoon even langs en be-
wonder de nieuwe kreeft en 
de vele vers gejutte spullen. 
Alleen op beide kerstdagen 
is dit jaar het Juttersmu-
ZEE-um gesloten.

Kerst op zijn kop

Was je niet aanwezig bij 
de sprookjeswandeling 
en heb je daardoor ook de 
kindermusical gemist van 
het kinderkoor ‘Kinderen 
van de Kust’? Dan kan je 
deze geweldige musical 
met 15 herders, 5 soldaten, 
een herbergier met gasten 
en natuurlijk met Jozef en 
Maria plus kinderen van 
deze tijd nog een keer zien. 
Want zijn de mensen verge-
ten wat kerst echt inhoudt? 
Iedereen is kerstavond, 24 
december, van harte wel-
kom van 19.00 uur tot 
20.00 uur in de Protestante 
kerk aan het Kerkplein. Na 
de dienst is er koffie.

Vrijdag 24 december 
Kerstsamenzang
Terwijl de vuurpotten 
branden op het Kerkplein 
worden de traditionele en 
minder bekende kerstlie-
deren buiten op het terras 
gezongen door het Ge-
mengd Zandvoorts Koper 
En semble, bekend van 
smartlappen en zeelie-
deren. Zing mee op kerst-
avond om 21.00 uur. Komt 
allen tezamen!

Kerstnachtdienst 
24 december 
The Beach Pop Singers wa-
ren de laatste dagen erg 
actief. Heeft u ze nog niet 
ontmoet? Op 24 decem-
ber tijdens de kerstnacht-
dienst om 23.00 uur zijn ze 
muzikaal aanwezig in de 

Commandanten hulpverleningsdiensten 
complimenteren de Zandvoorters

Gemeentelijke fotowedstrijd

De jaarwisseling komt er weer aan. Reden voor de hulpver-
leningsdiensten om zich hierop voor te bereiden. In Zand-
voort verlopen deze de laatste jaren vrijwel vlekkeloos. 

Regelmatig stuurt het Zandvoorts college van burgemees-
ter en wethouders ansichtkaarten aan inwoners en exter-
ne relaties. De redenen variëren van het betuigen van me-
deleven bij een verdrietige gebeurtenis tot het uitspreken 
van gelukwensen.

Brandweer, politie en de 
gemeente, bij monde van 
burgemeester Niek Meijer, 
complimenteren de Zand-
voortse inwoners voor hun 
gedrag tijdens de afgelopen 
twee nieuwjaarsnachten. 
“Natuurlijk zijn er wel wat 
dingetjes, maar dat zijn echt 
dingetjes. Ik wil dus weer onze 
inwoners bedanken en felici-

De ansichtkaarten van de 
huidige serie zijn bijna op en 
er is dus reden om op zoek te 
gaan naar een nieuwe serie. 
Het college roept daarom alle 
fotograferende dorpsgenoten 
op om hun mooiste, ontroe-
rendste, markantste of kunst-
zinnigste foto van Zandvoort 
op te sturen. Voorwaarde is 

teren voor hun gedrag tijdens 
deze bijzondere nacht”, zegt 
de burgervader trots.

Plaatsvervangend postcom-
mandant van de brandweer 
in Zandvoort, hoofdbrand-
meester 1e klas Kees van 
Limbeek, schaart zich achter 
Meijer. “Vorig jaar hebben wij 
zelfs assistentie aan Haarlem 

wel dat Zandvoort op de een 
of andere manier in de foto te 
herkennen is.  Het college kiest 
uit de inzendingen een aantal 
foto's die zullen prijken op de 
nieuwe serie kaarten van de 
gemeente.

Natuurlijk zijn er fraaie prijzen, 
maar meedoen is belangrijker 

kunnen geven omdat het 
in Zandvoort zo rustig was. 
Mocht er op zo een moment 
toch iets gebeuren, dan heb-
ben we altijd nog een tweede 
voertuig met bemanning ach-
ter de hand”, zegt hij.

De nieuwe teamchef van de 
politie (waarover deze week 
elders in deze krant), hoofd-
inspecteur Fons Sameel, kan 
het een en ander beamen. 
“Zandvoort is voor ons ge-
woon rustig en dat is een goed 
gevoel. Mocht er echter toch, 
in wat voor vorm ook, assis-
tentie nodig zijn, dan hebben 
we altijd nog de piketdienst 
die waar nodig hulp kan ver-
lenen”, zegt hij. De drie heren 
die over de veiligheid van de 
Zandvoortse bevolking moe-
ten waken, zijn dus zeer tevre-
den over het feest dat ieder 
jaar opnieuw in Zandvoort in 
de nacht naar Nieuwjaarsdag 
wordt gevierd.

dan winnen! De winnaars krij-
gen een echt Zandvoorts ca-
deaupakket: tien ansichtkaar-
ten met hun eigen foto erop 
en natuurlijk eeuwige roem!

Inzenden kan tot vrijdag 7 ja-
nuari. De foto’s, maximaal 3 
per persoon, kunnen gemaild 
worden naar info@zandvoort.
nl onder vermelding van 
‘Fotowedstrijd’. De mail mag 
niet groter zijn dan 5 MB. Let 
wel: De ingezonden foto's 
worden eigendom van de ge-
meente en zijn rechtenvrij.

Kees van Limbeek, Fons Sameel en Niek Meijer

Ook benieuwd naar de betekenis van de termen WeCycle en Jekko en 
geïnteresseerd in de resultaten van het scheiden van afval in de ge-
meente Zandvoort? Wist u dat er zich een groot mysterie afspeelt in 
uw grijze rolemmer? Het antwoord op deze vragen en andere wetens-
waardigheden vindt u terug in de extra Afval Infobrief die dit jaar is 
meegestuurd met de Afvalwijzer 2011. Heeft u de Afvalwijzer nog niet 
ontvangen? Neem dan contact op met de Centrale Balie, 023 5740100, 
dan wordt deze nagestuurd. 
Zandvoort Schoon: Samen naar een duurzaam en milieuvriendelijk 2011!

Zandvoort Schoon 
en het mysterie van afvalscheiding

Met oog en oor
Kerst 2010 door



Uit de vele inzendingen voor de nominaties van de verkie-
zing ‘Evenement van het jaar 2010’ heeft de jury de lijsten 
samengesteld van de meest genoemde evenementen. De 
motivaties voor de genomineerde evenementen staan 
hieronder beschreven. Aan u de keus om uit elke catego-
rie één evenement te kiezen waarvan u vindt dat dit het 
meest aansprekende evenement was en zeker een ver-
volg verdient in 2011.

Mijn keuze voor het Zandvoorts evenement 2010 is:

SPORT:  ................................................................................................

CULTUUR:  .........................................................................................

ALGEMEEN:  .....................................................................................

Naam inzender  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adres + postcode  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Telefoon  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

e-mail  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Graag ben ik met ………….. personen aanwezig bij de 
feestelijke uitreiking in De Haven van Zandvoort. 

Tevens ben ik met …….. personen aanwezig bij het
 3 gangen diner (€ 24,50  p.p.  Speciaal tarief, zie pag. 7) 

Evenement
van het 

jaar 2010

Stem nu op uw favoriete 
Zandvoortse evenement 2010

Vanaf heden kunt u stemmen op uw favoriete evene ment 
door onderstaande strook ingevuld met naam en adres te 
versturen naar: Jury Evenement van het Jaar, Kleine Krocht 
2, 2042 JN Zandvoort of via een e-mail naar jury@zand-
voortsecourant.nl. U kunt alleen uw stem uitbrengen als 
u in de gemeente Zandvoort woont; dus stembiljetten uit 
een andere plaats zijn bij definitie ongeldig. 

Op de strook kunt u ook aangeven of u aanwezig  
wilt zijn op de feestelijke bekendmaking in het jaar-
rond paviljoen De Haven van Zandvoort, en of u aan het  
3 gangen diner deelneemt. 

Onderstaande strook inleveren voor 15 januari 2011

Classic Concerts
Klassieke muziek van hoge kwaliteit en voor iedereen bereikbaar. 
Dat is waar de stichting Classic Concerts naar streeft. Met zowel 
grote als kleine concerten biedt de stichting een brede selectie 
aan klassieke muziek in een toegankelijke omgeving. Ook in 
2010 stelde de stichting weer een uitgebreid programma samen 
waarbij Emmy Verheij en haar ensemble Camerata Antonio 
Lucio tot één van de hoogtepunten behoorde.

Jazz festival/ Jazz in de Krocht 
Stichting Jazz in Zandvoort zette zijn schouders onder het 
jazzfestival in Zandvoort en zorgde dat deze jarenlange for-
mule in Zandvoort bewaard bleef. Ook de jazzconcerten in 
De Krocht zijn een geweldig fenomeen en zijn zowel binnen 
als buiten Zandvoort bekend om zijn muzikale kwaliteit. Jazz 
in Zandvoort is inmiddels een begrip in de Nederlandse jazz-
wereld. Bekende en onbekende jazzmusici komen graag naar 
De Krocht.

Kunstkracht 12
BKZandvoort verzorgt naast promotionele activiteiten voor de 
aangesloten kunstenaars ook jaarlijks een kunstroute onder 
de titel ‘Kunstkracht 12’. Op deze kunstmanifestatie is van al-
les te zien en te beleven op het gebied van kunst en cultuur. 
Het geweldige schouwspel ‘Ode aan het licht’ was in 2010 een 
nieuw onderdeel en werd uitgevoerd door Conny Lodewijk met 
haar 30 dansers op het strand langs de vloedlijn.

Korendag
De deelnemende koren hebben zich al weer aangemeld voor 
2011 voor dit unieke muzikale evenement. Uit verschillende pro-
vincies komen de koren naar Zandvoort toe. Het Zandvoortse 
koor The Beach Pop Singers is de drijvende kracht achter deze 
happening en bedenkt ieder jaar een geweldig thema met het 
verzoek aan de deelnemende koren daarop in te spelen. 

Shantyfestival en dorpsomroepersconcours
Deze twee gezellige evenementen zijn niet meer weg te den-
ken uit het Zandvoortse dorpsleven. Ze trekken veel bezoekers 
vanuit de regio en Zandvoort en worden goed bezocht. De 
shanty- en zeemansliederen worden door diverse shantykoren 
uit Nederland gezongen. In het zelfde weekend wordt ook altijd 
het dorpsomroepersconcours georganiseerd. In 2010 gaf Klaas 
Koper de klink door aan Gerard Kuijper, waarmee de traditie van 
de Zandvoortse dorpsomroeper is verzekerd.

Tijdens een feestelijk programma in het jaarrondpaviljoen 
De Haven van Zandvoort, op vrijdag 21 januari 2011, worden 
de winnaars bekend gemaakt. U bent daarbij van harte uit-
genodigd. Een drankje en een hapje wordt u aangeboden, de 
muziek wordt verzorgd door Sanne Mans en haar band. Maak 
het feest compleet en neem ook deel aan het gezellige drie-
gangen menu dat De Haven van Zandvoort speciaal voor de ge-
legenheid heeft samengesteld. U kunt zich aanmelden via het 
stemformulier en/of via e-mail: jury@zandvoortsecourant.nl

Circuit Run 
De Runner's World Zandvoort Circuit Run staat vol span-
nende elementen. De populaire voorjaarsklassieker trekt 
duizenden hardlopers naar Zandvoort. Het loopprogram-
ma is voor iedereen geschikt want naast de afwisselende 
en uitdagende 12km run is er een spannende 5 km run 
voor vrouwen en een voor mannen. Jongeren komen volop 
aan bod tijdens de Kids Circuit Run en het spectaculaire 
Scholenkampioenschap. 

Wandel-, fiets- en zwem4daagse
Stichting Zandvoortse 4daagse organiseert evenemen-
ten die niet alleen bedoeld zijn voor de lokale bewoners 
maar ook mensen van buiten Zandvoort kunnen mee-
doen. De sportieve evenementen worden versterkt door 
vele vrijwilligers en door sponsoring, directe medewer-
king en subsidie van de gemeente en lotenverkoop van 
de sponsorloterij alsook de opbrengst uit de inzet van de 
verkeersregelaars.

Nieuwjaarsduik
De Nieuwjaarsduik van Zandvoort is een evenement dat 
elk jaar meer zwemmers trekt. De organisatoren (strand-
paviljoen Take Five, zwemvereniging Rapido ‘82 en ge-
meente Zandvoort) maken er een groots, professioneel en 
vooral gezellig feest van. In 2010 was het de 50ste  keer 
dat de oudste duik van Nederland georganiseerd werd. 
De opbrengst gaat altijd naar een goed doel. 

NAM-REM race 
De NAM-REM race oftewel de ‘Tweedaagse van Zandvoort’ 
is een lange afstand zeilwedstrijd voor catamaranzeilers 
en wordt georganiseerd door de Watersportverenging 
Zandvoort. Deze wedstrijd over 50km is geschikt voor de 
fanatieke wedstrijdzeilers, maar zeker ook voor de zeilers 
die een lange afstandprestatie willen neerzetten. 

Spinning on the Beach
Fietsen met het gezicht naar zee terwijl de zon ondergaat. 
Dat was het idee waar in 2007 Spinning on the Beach 
mee begonnen is. Sindsdien is het evenement in alle op-
zichten uitgegroeid tot een groot succes. Het is de eerste 
outdoor spinning marathon op het Nederlandse strand. 
De geldelijke bijdrage gaat elk jaar naar een van tevoren 
gekozen goed doel.

Genomineerde evenementen 
2010, u kunt nu kiezen! Categorie: Cultureel Categorie: Sport 
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evenementen agenda
23 Kerstkoopavond - Winkelcentrum Zandvoort, met 

o.a. kerstsongs door live band, 18.00-21.00 uur

24 Kerst samenzang - Kerkplein, t.h.v. café Koper, 
 21.00-23.00 uur

31 Swingsteesjun New Years Party - Riche aan zee, 
 20.30-02.30 uur

31 XL New Years Party - Grand café XL, 
 00.30-05.00 uur

31 Oudejaarsfeest - Wapen van Zandvoort, 
 vanaf 22.00 uur

1 51e Nieuwjaarsduik - Ter hoogte van Take Five, 
 aanvang 14.30 uur

2 New Years Surf Contest  - bij De Haven van 
 Zandvoort, 08.30-17.00 uur

December

januari

VVV Zandvoort: 
1e en 2e kerstdag en nieuwjaarsdag gesloten

kerst spotlights

Evenement
van het 

jaar 2010
Het driegangen keuzemenu voor deze avond is speciaal 
samengesteld voor de lezers van de Zandvoortse Courant 
om eens kennis te maken met de keuken van ‘De Haven 
van Zandvoort’ en is zeer aantrekkelijk geprijsd. 

Culinair Zandvoort 
In 2010 heeft Zandvoort voor de tweede keer kennis ge-
maakt met de culinaire vaardigheden van de plaatselijke 
horecaondernemers. De eerste editie van dit culinaire 
weekend werd geïnitieerd door Administratiekantoor 
Janssen & Kooy ter ere van  hun 25-jarig bestaan, waarna 
de organisatie besloot om dit gezellige evenement een 
vaste plek op de Zandvoortse evenementenlijst te geven.

Festiviteiten Koninginnedag
Naast de gebruikelijke onderdelen zoals de vrijmarkt, kin-
derspelen, officiële opening en de zeepkistenrace is er een 
straatprijs voor de mooist versierde "Koninginnedagstraat" 
van Zandvoort. De drijvende motor achter deze festivitei-
ten op Koninginnedag en Bevrijdingsdag zijn de vrijwilli-
gers van Stichting Viering Nationale Feestdagen Zandvoort.

Kampioenschap Garnalenpellen
In 2010 organiseerde café Oomstee een unieke wedstrijd 
garnalenpellen. Het werd een groot succes en menige 
Zandvoorter deed zijn best om de garnalen in een rap 
tempo te ontdoen van hun jasje. Er werd heel snel gepeld 
waardoor de voorraad garnalen aangevuld moest worden. 
Als je aan de kust woont, is garnalen vangen en pellen een 
onderdeel van je leven. Daarom is ook dit kampioenschap 
genomineerd als Zandvoorts evenement.

Rekreade  
Rekreade is een vrijwilligersstichting in Zandvoort. Ieder 
jaar verzorgt Rekreade in de zomervakantie twee weken 
kinderactiviteiten en iedere keer staat een specifiek thema 
centraal. Traditiegetrouw staan de vossenjacht, volksdan-
sen en de poppenkast op het programma. Als spetterende 
afsluiter van Rekreade is het geweldige Santekraampie 
waar menig kind naar uitkijkt, een hoogtepunt. 

50+ dag Zandvoort
De nationale 50+dag, die voor het eerst in 2010 door de 
VVV Zandvoort werd georganiseerd, is een doorslaand suc-
ces geworden. Al vroeg stonden mensen in de rij voor het 
VVV kantoor voor een tasje met allerlei leuke aanbiedin-
gen. Er was een ruime keuze uit veelal gratis activiteiten 
die werden georganiseerd. Een betere gelegenheid om 
Zandvoort te promoten en op de kaart te zetten is  niet 
voor te stellen. 

Winterwonderland
Winterpret, schaatsen, koek en zopie, koopavonden, mu-
ziek en sprookjes zijn de ingrediënten voor een feestelijk 
evenement met als klap op de vuurpijl een ijsbaan met 
echt ijs, midden in het centrum. Ook een levende kerst-
stal en een kleinschalig kerstmarktje en de kerstman met 
zijn gezin ontbreken niet. Zowel voor de jeugd als voor 
de volwassenen is er veel te doen en te zien tijdens de 
sprookjeswandeling.

Wilde bospaddenstoelensoep
met Serranohamschuim

of
Zarzuela

Spaanse vissoep

★★★

Kalfssucade
op hutspot, met een jus van laurier 

en chips van Serranoham
of

Kabeljauwfilet
in kruidenkorst op doperwtenpuree 

en Parijse worteltjes

★★★

Tiramisu 
van aardbeien, slagroom en mascarpone

★★★

Koffie
met friandises

Dit menu wordt u aangeboden voor € 24,50 p.p.

Om nu eens de slechte gewoonte van het 
niet sturen van kerstkaarten te 

verbreken, doe ik het via deze weg 
in een keer naar iedereen in Zandvoort. 

Dus vanuit een zonnig Australië: 
Fijne feestdagen 

en een gelukkig nieuw jaar!

Liefs Lana

Aangezien het schrijven voor mij 
steeds moeilijker gaat worden, wens ik 
langs deze weg alle vrienden en bekenden 

prettige feestdagen 
en een gezond 2011 toe.
Co van Duivenboden,
Huis in de Duinen, kamer 293

Make peace, no war!
                                      (thanks John!)

Ik wens iedereen een fijne kerst 
en een gezond gelukkig Nieuwjaar

Sonja van Soolingen

Categorie: Algemeen 

Ook alle medewerkers van 
de Zandvoortse Courant wensen u 

een heel vrolijk kerstfeest!



De Kaashoek
wenst u

gezellige en smaakvolle
kerstdagen

en een gezond 2011

Voor een lekker hapje zit u
bij de Kaashoek altijd goed

De meest creatieve 
ondernemer van 

2010 / 2011

Haltestraat 38 • 2042 LN Zandvoort
Tel./Fax (023) 571 50 00

ZANDVOORT PAS

 5% 
korting

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

Op vertoon van

*Korting geldt niet op aanbiedingen

Maak van deze kerst een echt 
feest voor je trouwe maatje 

Dobey heeft alles 
om ze extra te 

verwennen, zelfs 
mooie cadeaus voor 

onder de boom. 

Kom dus snel langs 

Dobey Zandvoort
Grote Krocht 28
2042 LX Zandvoort
023-5719345

Uw sloggi dealer

Haltestraat 55
2042 LL Zandvoort
Tel. 023 571 28 39

Ook zondags geopend

Wij wensen iedereen
prettige kerstdagen 

en een gelukkig 
en gezond 2011

Haltestraat 7, 2042 lJ Zandvoort

voor reserveringen: 023-5716631, www.Zaras.nl

Wij Wensen u
fijne kerstdagen 

en een
heel gelukkig 2011

À la carte ook mogeliJk

Kerst 
Keuzemenu 

À € 31,50

Henny’s  pedicure salon 
December aanbieding 

Basis behandeling reinigen, nagels knippen
Eelt verwijderen, Likdoorns, eeltpitten verwijderen
Afwerken met nattechniek € 22.50 GRATIS LAKKEN
Diabetische voet wordt vergoed door zorgverz.
Ik kom ook bij u thuis.
AXXUIM SOAK-OFF GELLAK O.P.I. € 27.50
Blijft 3 tot 5 weken zitten op de natuurlijke nagel
ONTHAREN
BEGIN IN DE WINTER, ZOMER KLAAR MET 
Lhe is geen laser maar op lichtflitsen
25% KORTING geldig tot 31 december 2010
Bel voor info,of een afspraak 0650203097

Waar vind je de leukste babywinkel 
van Zandvoort?

Natuurlijk in Jupiter Plaza 
bij Dreams & Daytime

Haltestraat 10 C te Zandvoort
023-5737494

Boudoir by sara
Het gezondste gelsysteem van Nederland, 

nu nieuw bij Boudoir by Sara!
De voordelen van dit systeem: 
Met dit gelsysteem heeft u absoluut geen enkele beschadiging 
meer aan de natuurlijke nagel, de nagel wordt niet meer 
gevijld, het bevordert zelfs de groei van de eigen nagel. 
Het product is dun, natuurlijk, sterk, duurzaam en 
soepel. U heeft geen omkijken meer naar uw 
nagels tot zelfs 5 weken! Direct droog en 
een blijvende glans. 99% vrij van allergie, 
schimmel en nadelige gevolgen! 
Vele prachtige kleuren en een 
natuurlijke french manicure

Nieuwsgierig? 
Bel gerust naar onze studio:
Boudoir by Sara
Achterweg 1a, 2042 LH  Zandvoort
Tel. 023-573 29 00

7 dagen per week geopend van 09.00 tot 17.00 uur
Tevens ’s avonds op afspraak
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Nieuwjaarsconcert in teken
 Nederlandstalige muziek

Vrijwillig dansen bij de kerstboom

OVZ Decemberloterij - 3e trekking
Op zondag 9 januari aanstaande wordt voor de vierde keer het Nieuwjaarsconcert in de 
Agathakerk georganiseerd. Op het programma staat alleen Nederlandstalige muziek. Het 
Zandvoorts Vrouwenkoor en het Zandvoorts Mannenkoor verlenen hun medewerking 
aan dit concert.

Ondanks de vele sneeuwbuien en de daardoor ontstane 
glibberigheid op straat, kwamen afgelopen vrijdag maar 
liefst 80 van de 200 vrijwilligers van Pluspunt naar de jaar-
lijkse kerstfeestreceptie. De receptie, als bedankje voor het 
vele verrichte werk, werd vakkundig opgeluisterd door 
de Zandvoortse violist Louis Schuurman en zijn muzikale 
vrienden Siem en Cor Jonker.

Louis Schuurman en vrienden zorgden voor de muzikale omlijsting

De beide koren treden op tijdens het Nieuwjaarsconcert

De Pluspuntorganisatie 
vindt het uitermate belang-
rijk haar vele vrijwilligers te 
laten merken, hoe zij hun 

arbeid voor de medemens 
waardeert en kerstmis is 
daar als feest van het licht 
een goede gelegenheid 

Er treden twee Zandvoortse 
solisten op. Marijke Mutter 
en Henk Jansen zullen in 
een heel uitgebreid pro-
gramma, onder leiding van 
de dirigenten Ed Werdwijn 
en Wim de Vries en be-

voor. De aanwezige vrijwilli-
gers en hun eventuele part-
ners werden dan ook echt in 
de watten gelegd door weer 
andere vrijwilligers in de ge-
zellig versierde locatie aan 
de  Flemingstraat. Onder 
het genot van allerlei fees-
telijke heerlijkheden is het 
ook een ideale gelegenheid 
om de onderlinge relaties te 
verstevigen,  het bijna voor-
bije jaar door te nemen en 
naar de toekomst te kijken. 
En om dat dansje te maken, 
natuurlijk. 

Het is ook duidelijk dat 
Pluspunt nog vele vrijwil-
ligers erbij zou willen heb-
ben want ook de meeste 
vrijwilligers zijn bijna of al 
lang vijftigplusser. Heeft u 
nog een paar uurtjes per 
week over, bel dan Amber 
van Tetterode (tel. 5717373) 
en maak een afspraak. Dat 
zal ze zeker waarderen.  

naam Prijs Aangeboden door:

Alle winnaars krijgen persoonlijk bericht.

A. Boon Wesseling
M. Mitter
v. Velthoven
J. Koman
A. Toonen
H. Wilkes
Fam. Geugues
Fam. Auberlen
M. van der Meer
H. Lommers
L. Wisman
A. Stubbelaars
Lamis
M. Grau
I. Mulder
A. Westhoven
Fam. Hompes
A. Helmich
N. Hogendorp
M. Molenaar
H. de Haan
M. de Jong
N. Nibbering
H. van der Mije
Fam. Rubeling
Fam. Schouten
A. Toonen
L. van der Heul

Bruna Balkenende
C'est Bon
Blokker
De Kaashoek 
Gall & Gall
Parfumerie Moerenburg
Slagerij Marcel Horneman
Daniël Groente en Fruit
Shanna's shoerepair 
La Bonbonniere
Zandvoortse Apotheek
Koffie Club Zandvoort
Kwekerij Van Kleeff
Walk of Fame
Bloemsierkunst J. & H. Bluijs
Versteege's IJzerhandel
Chocoladehuis Willemsen
Kaashuis Tromp
Snackbar Het Plein
Music Store
Hema Zandvoort
Bloemenhuis W. Bluijs
Slagerij Vreeburg
Circus Zandvoort
Sea Optiek
Grand café XL
Emotion by Esprit
Beachnet Internet

Pakket krasloten van € 25
Notenpakket 
Cadeaubon  van € 15
Zuivelmandje 
Rode of witte wijn van € 10
Cadeaudoos Noa Pearle van Cacharel 
Fondue/gourmetschotel voor 4 pers. 
Doos perssinaasappels 
Dames of heren hakken 
Bonbons doosje 
WaardebonVichy van  € 20
Verwenbon van € 15
Cadeaubon van € 15
Cadeaubon van € 10
Bloemencadeaubon van € 15
Cadeaubon van € 15
Chocolade geschenk 
Kilo kaas van Smaaq naar keuze 
Hamburgermenu 
Cadeaubon van € 20
XL spel dammen
Bloemencadeau van € 25
Rollade naar keuze 
2 kaartjes voor bioscoop 
Leesbril naar keuze
Lunch t.w.v. € 10
Cadeaubon van € 25
MG usb stick Kingston

Zandvoorter schrijft boek ‘De zwerver’
Ons dorp heeft een rijk bezit aan schrijvers en één daarvan 
is Zandvoorter Ronald de Jong. Zijn roman ‘De zwerver’ is 
zijn eerste pennevrucht en ligt net in de winkel. Maar hij is 
al druk bezig aan deel twee, wat een vervolg wordt op zijn 
roman ‘De Zwerver’. 

De Jong is pas twee jaar gele-
den begonnen met het schrij-
ven van 180 gedichten en ook 
die wil hij in een dichtenbun-
del gaan uitgeven. Zijn liefde 
voor het schrijven is ontstaan 
doordat hij een ‘mensen-
mens’ is met behoorlijk wat 
levenservaring. 

Wat is echt 
belangrijk in het leven
In het boek is Victor de 
hoofdpersoon. Victor denkt 
dat hij zijn leven goed voor 
elkaar heeft: een fijn huis, 
goede baan, mooie auto, 
leuke vriendin. Maar als zijn 
vriendin hem vrij plotseling 
verlaat en kort daarop zijn va-
der komt te overlijden, stort 
zijn wereld in en weet hij niet 
hoe hij verder moet. Wanneer 
Victor radeloos is komt hij 

in contact met Christopher, 
een zwerver. Die laat hem 
het leven vanuit een ander 
perspectief zien. Langzaam 
maar zeker gaat de zon 
in het leven van Victor 
weer schijnen. Zou het 
ook met de liefde van 
zijn leven weer goed 
komen?

Het boek laat zien 
wat echt belang-
rijk is in relaties 
en het leven. 
Bewust is de ar-
beidersklasse en 
de welvaarts-
tand bij elkaar 
gebracht. Het 
toont ook dat 
het mogelijk 
is om weer 
dichter bij el-

kaar te komen. Daarvoor heb-
ben we mensen om ons heen 
nodig die ons er op wijzen, we 
leren van elkaar.

Roman: De zwerver  
Auteur: Ronald de Jong
Uitgever: Free Musketeers
ISBN: 978-90-484-1590-8
Prijs: € 18,95 
(o.a. te koop bij Bruna Balkende)

geleid door pianist Theo 
Wijnen en de beide koren, 
muziek brengen van onder 
andere Boudewijn de Groot, 
Herman van Veen, Ramses 
Shaffy en Wim Sonneveld. 
De algehele presentatie is in 

handen van Paul Olieslagers. 
Laat u verrassen en noteert 
u alvast 9 januari in uw 
agenda. De aanvang is om 
14.00 uur en de kerk gaat 
om 13.30 uur open. De en-
tree is gratis.
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VAN AACKEN 
GLASZETTERSBEDRIJF 
levering en plaatsing alle glassoorten.

NU OOK:
vernieuwen kozijnen & schilderwerk.

vrijblijvende offerte!
023-5720480 / 06-41374921
e-mail: aacken@kpnmail.nl

ZANDKORRELS INVULBON
Met ZandvoortPas korting op een zandkorrel

Particuliere zandkorrel €7,50
Met ZandvoortPas €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 zandkorrel €12,50 (excl.BTW)
Met ZandvoortPas €10,-
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, Kleine Krocht 2
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 verkeerde of onjuiste inhoud 
van Zandkorrels. Zet- en typefouten voorbehouden. 

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 

www.arnoldnijkamp.nl 
.........................................................

Kabel-internet/adsl 
 installa  teur helpt bij alle 

PC-PRO BLEMEN. 
Advies en aanleg 

(draadloos) netwerk. 
Ook avonden/weekend.

 Rep-it, to taal 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
.........................................................

L. Paap medische 
hulpmiddelen.

o.a. BRACES, 
VERBANDPANTOFFELS, 
DECUBITUS PREVENTIE.
Bel voor een afspraak bij 

u thuis: 06-51815360.
Inloopspreekuur: maandag 
9.00- 12.30 Flemingsstraat 

55 (Pluspunt)
.........................................................

Uw auto kopen
 of verkopen 

via een professional !!! 
Kijk voor meer informatie 

en ons aanbod op 
www.autoverkoper.nu 
of bel Patrick van Kessel 

06-55383624
.........................................................

Hoveniersbedrijf Parosa. 
Boomverwijdering, 

tuinaanleg en onderhoud. 
Tevens reparatie straat-

werk. 023-5353591 
of 06-22209568

Pedicure Beata Visser 
Ge specialiseerd in de 

diabetische en reumatische 
voet- en nagelcorrectie 

en schimmel diagnostiek. 
Tel. 06-52461796 / 023-5715921. 
Bilderdijkstraat 22, Zandvoort. 
Diabetische en reumatische 

voet worden vergoed 
door zorgverzekeringen.

.........................................................
Te huur: luxe appartement

in centrum. Boven 
discotheek Chin Chin. 
G/W/L/TV+internet. 
Alles incl. € 750 p.m. 

+ 1 mnd borg. Per direct.
Info: 06-53344660

.........................................................
Nagelstyliste worden?? 

De opleiding tot 
nagel  styliste begint met de 
gratis introductie avond bij 

A.B. Nails in Haarlem. Schrijf 
je in via www.abnails.nl 

of bel 023-5245005.
.........................................................
De Evangelische Christenen 

van het Huis van Gebed 
Zandvoort wensen u 

gezellige Kerstdagen. Wij 
bidden voor u, zie www.

gebedzandvoort.nl
.........................................................

Appartement te huur in 
Zandvoort. Inclusief G/W/E 
€ 685,- per maand, 1 maand 

borg, geen huisdieren. 
Bel voor informatie 

of bezichtiging 
Bob Kluft: 06-29527140

.........................................................
Te huur (tijdelijk): 

appartement met tuin 
voor jong werkend stel. 

Bellen tussen 17.00 
en 19.00 uur. 06-51616497

.........................................................
Nederlandse vrouw zoekt 

huishoudelijk werk 
(in zandvoort) voor in de 

ochtenduren. Max 3 uur per 
ochtend. Bel: 06-12936003 

ZANDKORRELS
Van Stolbergweg 1 - Tel. 57 170 93

Wij zijn van 27 december 2010
tot 24 januari 2011 gesloten

Wij wensen u een voorspoedig,
gezond en groeizaam 2011

“Sporten houdt de geest 
jong en het lichaam vitaal”

www.sportinzandvoort.nl

Uitnodiging
WIJ WENSEN IEDEREEN VOORAL OOK 
ONZE KLANTEN EEN FIJNE KERST EN 

EEN GEZOND EN MOOI 2011 

Groetjes van Nelly en Stephanie Wendelgelst
Roni Geusebroek en Larissa Kiewiet  

Ook hebben wij voor u een speciale 
Nieuwjaars aanbieding bij een kleur 
behandeling in de maand januari 10% korting.

Zie onze website voor meer info. 
Heeft u advies nodig kom 
gerust even binnen 
of bel voor een afspraak.

Bij Lavogue Coiffures, voor dames + heren 
Haltestraat 22, Zandvoort. Tel.: 023-5730172
Geopend van dinsdag t/m vrijdag van 09.00 tot 17.30 uur. 
Op zaterdag van 08.30 tot 15.00 uur.

Mazzelmarkt • Haltestraat 27 • Zandvoort

Wij delen u mede dat vanaf 
2 januari 2011 het mazzel
stokje overgedragen wordt 

aan Diane Lammers
Langs deze weg willen wij al onze trouwe klanten bedanken 
voor 15 jaar gezelligheid en vertrouwen

Wij wensen Diane veel succes!

Gezellige dagen en een gezond 2011
Sandra en Netty
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Jazzmiddag en -avond op hoog niveau

Sfeervol kerstconcert door Westfries Mannenkoor

Sfeervol. Zo kan het jazzconcert van Ronald Douglas en het 
Trio Johan Clement afgelopen zondag genoemd worden. Met 
schitterende kerstversiering was de in het verleden altijd wat 
oubollige zaal van De Krocht omgetoverd tot een sfeervolle 
locatie. De optredens van zanger Ronald Douglas en later op 
de avond van bigband Gabanza maakten de dag compleet.

In de Protestantse kerk was zondag jongstleden de kerstsfeer 
direct aanwezig nadat het Westfries Mannenkoor, bestaan-
de uit 65 zeer geoefende zangers, samen met het bijna 300 
koppige publiek dit concert begon met het lied 'Komt allen 
tezamen'. Onder leiding van de altijd bevlogen dirigent An-
dré Kaart, die juist op die dag 84 jaar werd, zong het koor uit 
Wognum kerstliederen uit diverse landen.

Hans Reijmers kondigt de bigband aan

Het Westfries Mannenkoor voor een volle kerk

door Lienke Brugman

De gastzanger had, evenals 
het publiek, zijn mooiste jas-
je uit de kast getrokken om 
dit optreden tot een fees-
telijk gebeuren te maken. 
Dat Douglas een geweldige 
stem heeft, is bij een vorige 
gelegenheid reeds geble-

Behalve de Friese heren 
was tevens het vrouwenen-
semble 'Westfrisia' van de 
partij, waaronder de voor 
de vaste bezoekers van de 
Kerkpleinconcerten bekende 
sopraan Ivera Musch en de 

ken. Persoonlijk vind ik hem 
echter het allerbest in zijn 
snelle jazznummers. Met 
'Day by Day' en 'In Love Vain' 
liet hij horen hoe goed zijn 
timing en interactie met 
het trio is. Uiteraard onder 
perfecte pianobegeleiding 
(plus kerstaccenten) van de 
altijd onverstoorbare Johan 

alt/mezzosopraan Joke Oud, 
die met het kwartet 'Bella 
Cantara' al diverse keren 
eerder in Zandvoort hebben 
opgetreden. De combinatie 
van de krachtige mannen-
stemmen en die van de zeer 

Clement. Maar ook bassist 
Eric Timmermans was in 
topvorm. Eric Kooger moest 
zich deze middag kalm hou-
den omdat ballads en 'rus-
tige overpeinzingen' van de 
zanger niet om drumgeweld 
vraagt. Met enkele kerst-
nummers werd dit optreden 
afgesloten. Na een kleine 
onderbreking was de dag 
nog niet beëindigd. Uitbater 
van De Krocht, Theo Smit, 
had een uitstekend koud 
en warm buffet klaargezet. 
Het oogstte de goedkeuring 
van het aanwezige publiek. 
Grote klasse, met voor ieder-
een voldoende keuze uit vis, 
vlees en diverse salades, en 
'toetjesbuffet’ toe!

Tijdens het buffet had big-
band Gabanza zich onder-
tussen in de zaal opgesteld. 
Deze band, bestaande 
uit Haarlemse amateurs 
(MKZ) speelden de (kerst) 
sterren van de hemel. Met 
zes saxofoons, vijf trompet-
ten, drie trombones en een 
ritmesectie bestaande uit 

geschoolde dames was zeer 
fraai en werkte aansteke-
lijk. De liederen varieerden 
van het bekende 'Midden 
in de winternacht', het 
Zweedse 'Jul, Jul, Stralande 
Jul' en een drietal Joodse 
Chanoekaliedjes. Van plech-
tiger aard waren: 'Nativity 
Carol' en 'Angel Tidings' van 
de moderne Britse componist 
John Rutter en het prachtige 
'Otsche Nasj' (Onze Vader) 
van Anton Arensky, een tijd-
genoot van Tchaikovsky. Toos 
Bergen declameerde tussen-
door ‘De dadelpalm’, een kort 
verhaal van Selma Lagerlöf. 
Het gedeelte voor de pauze 
werd afgesloten met het 
indrukwekkende en ontroe-
rende 'Song for Athene' van 
de Engelsman John Tavener, 
waarbij vooral de rol van de 
bassen eruit sprong. Dit uit 
1993 daterende lied is vooral 
bekend geworden door de 
uitvoering tijdens de begra-
fenis van prinses Diana. 

piano, drums en bas werd 
de zaal van De Krocht over-
spoeld met muzikale klan-
ken. Dirigent Miklós Fürst 
wist met zijn bezielende 
en enthousiaste leiding 
deze muzikanten zodanig 
te inspireren dat de aanwe-
zigen niet, zoals eigenlijk 
gepland was, aan dansen 
toekwamen. Er werd alleen 
maar ademloos geluisterd 
naar onder andere zangeres 
Esther Sierkema. Wat een 
stem heeft deze frêle vrouw. 
Grandioos.

Organisator Hans Reijmers 
mag trots zijn op deze goed 
georganiseerde manifesta-
tie. Dit is zeker voor herha-
ling vatbaar. Het eerstvol-
gende jazzconcert is op 9 
januari 2011 in De Krocht, 
met een optreden van violist 
Tim Kliphuis. Hij combineert 
zigeunermuziek, klassieke 
en wereldmuziek op een 
weergaloze manier. Kaarten 
zijn aan de kassa van De 
Krocht verkrijgbaar of via 
www.jazzinzandvoort.nl.

Van geheel andere orde 
was de Trilogie van Antonin 
Dvorak, waarbij de koren op 
de vleugel 'quatre mains' be-
geleid werden door de vaar-
dige pianist Fred Gest en 
Brigitte Bovée. Hierna volgde 
een viertal operafragmen-
ten met soli van Ivera Musch 
(Monnikenkoor) en de ver-
rassend warme stem van 
Cobi Bregman (La Vergine). 
Na de samenzang 'Er is een 
roos ontsprongen' en als 
contrast een medley van 
bekende Amerikaanse kerst-
liedjes bracht het in het Duits 
uitgevoerde 'Stille Nacht' dit 
concert naar het hoogtepunt: 
In het donker, met alleen de 
flonkerende lichtjes in de 
kerstboom, zongen alle aan-
wezigen staande het altijd 
weer imposante 'Ere zij God'.
Met het gezellige 'We wish 
you a merry Christmas' werd 
deze uitvoering, die door het 
publiek zeer gewaardeerd 
werd, afgesloten.

IJsmeester Leo krijgt een kopje koffie van de burgemeester en wethouder Sandbergen | Foto: Edwin Keur

Op het circuit is het 1 grote speelplaats voor de deelnemers aan de racecursus | Foto: Chris Schotanus

Joost beoefent een nieuwe sport: snowkiten op het strand

Reuzesneeuwpop gemaakt door Marouane & Thomas

Een heuse iglo in de maak op het Van Fenemeplein

Foto: Menno Enthoven

Sneeuwpret in Zandvoort



Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week 

Voor de kerst
prachtig kristal en 

luxe cadeauartikelen
www.de-bode.nl

Pashouders 5% korting

TEGOEDBON 
VOOR 1 GRATIS 

ZANDKORREL

Bestel nu de ZandvoortPas 2011

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
- 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 vanaf 1 januari 2011 tot en  
met 31 december 2011.

Uw op naam gestelde ZandvoortPas 
wordt, tezamen met een welkomstkado, 
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.

PRACHTIGE TRUFFELBRIE
ECHTE BOERENBRIE MET VERSE 

ROOMKAAS EN TRUFFEL
100 GRAM: NU € 2,79

Medina Woninginrichters 

www.medina-woninginrichting.nl

023-531 78 40 
Haltestraat 56
2042 LP Zandvoort

Aanbieding voor de maand december: 
Karpetten deze maand 10% korting op alle merken.

(Vouw)gordijnen	 Tapijt
Vitrages	 Vinyl
Luxaflex	 Laminaat
Zonwering	 Parket

 Hele maand december voor Pashouders:

Alle dagverse stamppotten
2e kilo halve prijs

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

Speciale aanbieding:
Zandvoort - Schiphol  
€ 42,50
023-8885588

Uw nieuwe pas wordt 
uiterlijk 31/12/2010 toegezonden

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

ZANDVOORT PAS  

Dobey Zandvoort
Grote Krocht 28
2042 LX Zandvoort
023-5719345

 5%
korting*

Op vertoon van

*Korting geldt niet op aanbiedingen



Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week 

Algemeen:
Autobedrijf Zandvoort - K. Onnesstraat 
Taxicentrale Fred Spronk - 023-8885588
Psychologiepraktijk Ab van der Neut - 
06-31393790

Winkeliers: 
Bruna Balkenende - Grote Krocht
Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht
Kaashuis Tromp - Grote Krocht
Slagerij Horneman - Grote Krocht
Slagerij Vreeburg - Haltestraat

Verzorging en vrije tijd: 
Foto Menno Gorter - Grote Krocht
Massage bij Rosa - www.massagebijrosa.nl
Plony’s Haarwinkel - Kosterstraat
Toerkoop Reisbureau - Grote Krocht

Mode en trends: 
Belli E Ribelli Kinderkleding - Haltestraat
Bibi for Shoes - Kerkstraat
Blitzkickers - Haltestraat 17B
Image Zandvoort - Burg. Engelbertsstraat 94b 
Sea Optiek - Haltestraat
Walk of Fame - Bakkerstraat 2A

Wonen en onderhoud:  
De Bode woonaccessoires - Kerkstraat
Koene Cleaning Service - 06-1432444
Medina woninginrichters - Haltestraat 
Rep-it - 023-5719666 / 06-44696001
Versteege’s IJzerhandel - Pakveldstraat

Horeca: 
Harocamo - Kerkstraat
Mollie & Co Restaurant - Verlengde Haltestraat
The Links - Duintjesveldweg 
Zaras, Café Restaurant - Haltestraat

Lijst van deelnemende bedrijven 
(in alfabetische volgorde) 

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

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

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

Tel. 023 571 44 10Kerkstraat 1a 

for shoes

Officieel SIKKENS dealer
Voor ZandvoortPashouders

is er een leuke verrassing
Pakveldstraat 19 - Hoek Lippleintje

Tel.: 023-571 25 54

Voor ZandvoortPas houders 
10 % korting op de kaart
Week 51 special: 
Spaghetti Carbonara € 12,50
Week 52 special: 
Hutspot met klapstuk € 12,50

The Links
Duintjesveldweg 3, 2041 TZ Zandvoort
023-5736440, www.opengolfzandvoort.nl

Top 3!
3 x 100 gram vleeswaren

    Rauwe ham+
      Wijncervelaat +
         Gebraden gehakt 
        € 3,25

Wegens vakantie gesloten 
van 2 januari t/m 18 januari
Woensdag 19 januari 2011
gehele dag geopend.
Vrolijke kerstdagen en 
een voorspoedig 2011
www.slagerijvreeburg.nl
Haltestraat 54 - T. 023-5712451

Ondernemers opgelet:
Meedoen aan de ZandvoortPas 
vergroot uw vaste klantenkring

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

 Enkele voordelen voor u op een rijtje:
•  Ruim 1000 huishoudens zijn in het bezit van een zandvoortpas
•  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.zandvoortsecourant.nl/zandvoortpas
•  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…)
•  Ter ondersteuning zijn gratis toonbankstandaards en/of raamschildjes verkrijgbaar,  
 waarop u zelf uw  ZandvoortPas aanbiedingen kenbaar kunt maken
•  Vraag naar de zeer voordelige tarieven en de uitgebreide mogelijkheden 



Kerstmis in Zandvoort

Voor de mooiste Kerst 
lingerie A t/m E cup

Herfst/wintercollectie:
Nu 20 % t/m 50 % korting!

Tot gauw op de Grote Krocht 20B.

Aanbevolen doorBezoekadres: Brugstraat 1                                                                                                             

Wij bedanken al onze klanten voor het 
in ons gestelde vertrouwen en 

wensen iedereen gezellige feestdagen en

gezondheid, liefde en voorspoed in 2011!
www.mobiele-poets-centrale.nl info@mobiele-poets-centrale.nl
Tel.023-8880275 of 06-42452535 Potgieterstraat 13, Zandvoort   

Tel: 023-5735002 - ma 13:00-18:00
di t/m vrij 9:00-18:00 za 9:00-17:00

Wenst u een
goedlopend 2011!

OPENINGSTIJDEN ROND 
DE KERSTDAGEN
          

KERSTAVOND: GEOPEND

1E KERSTDAG: GEOPEND 
MET A LA CARTE MENU

2E KERSTDAG:  GEOPEND 
MET A LA CARTE MENU

OUDEJAARSAVOND: 
GEOPEND TOT 21.30 UUR

1 JANUARI: GEOPEND

www.filo
xenia.info

Wij wensen u
een zalig kerstfeest

Specialist voor al uw bloemwerken.
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Weer

Temperatuur

Max 3 2-3 1-2 1-2

Min -1 1 -3 -3

Zon 15% 25% 35% 35%

Neerslag 35% 40% 20% 25%  

Wind nno. 4-5 nno. 4-5 nw. 3 z. 3

Vrij koude en nog 
deels witte kerst 

Het weekend weerbericht van zandvoort en omgeving

Afgelopen maandag was 
het helemaal uniek en win-
terwonderland was een 
feit met die lage zon erbij. 
Sommige mensen kre-
gen zelfs associaties met 
Lapland. We moeten trou-
wens helemaal terug naar 
de ijskoude sneeuwwinter 
van 1942 om vergelijkbare 
sneeuwhoogten aan te tref-
fen voor zo’n groot gebied.

De weerssituatie is complex 
dezer dagen, maar de dooi 
komt hoe dan ook om de 
hoek kijken. Een dooifront 
gaf op de woensdag al wat 
neerslagperikelen. Vanuit 
het zuiden komt ook het 
komende etmaal geleide-
lijk nog wat minder koude 
lucht onze kant op. We zien 
de temperatuur op donder-
dag al rond het vriespunt 
komen, maar de stevige 
ooster maakt het toch erg 
koud buiten.

Vervolgens zal het (ook tij-
dens de Kerst) kwakkelig 
blijven met overdag nipt 
lichte dooi en in de nacht 
kan het nog net tot een aan-
tal graden vorst komen. De 
prachtige en onvergetelijk 
dikke sneeuwlaag zal slechts 
geleidelijk wegdooien en 

dat heeft twee kanten. In 
de eerste plaats geeft die 
‘slush’ veel rommel op de 
wegen en stoepen, maar 
aan de andere kant blijft 
er zeker nog wel over voor 
Kerst.

Dus de kans op een (ietwat 
gebroken) witte Kerst is er 
zeker. Juist rond 25 decem-
ber zal het ook weer iets 
kouder worden. En het leuke 
is dat ondergetekende die 
witte Kerst al (weer) aan-
kondigde op 1 december 
jongstleden.

Wat er richting de jaarwis-
seling gebeurt is nog niet 
helemaal zeker. De weermo-
dellen lopen steeds behoor-
lijk uiteen. De kans op een 
wisse dooi lijkt klein voorlo-
pig. Er is wel erg veel ener-
gie nodig om het Europese 
continent, dat bedolven is 
onder een dik pak sneeuw, 
te ontdooien. Soms zie je 
dat oceaandepressies stuk-
lopen op dat koude bastion 
en dan is er niet eens sprake 
van een wisse dooi en blijft 
het gewoon koud. Of dat 
deze keer ook zo is weten 
we volgende week. 

weerman Marc Putto 

Zandvoort en de rest van Zuid-Kennemerland hebben een 
bijna historisch sneeuwweekend achter de rug. Sommige 
dorpen waren omgetoverd tot echte wintersportoorden. 
Soms leek het wel op Klein Zwitserland. Er werd volop ge-
langlauft, gesleed en zelfs geskied in de duinen tussen. 

 Do. Vr. Za. Zo. 

Carolien Bluijs-Keur

                      Carolien Bluijs-Keur

sinds kort de eigenaar van de friteskraam op de Boulevard 
Barnaart) en dochter Laura (28, die succesvol een schoon-
heidssalon runt). Toen de kinderen nog klein waren heeft 
Carolien vijf jaar de peuterspeelzaal bij de Plesmanschool 
onder haar hoede gehad, maar op een gegeven moment 
was zij de conversatie op ‘kleuterniveau’ gedurende de hele 
dag een beetje beu. Na een poosje bij Bruna gewerkt te heb-
ben, stapte zij over naar de huishoudelijke dienst bij Casino 
Royal/Play-Inn. Last van haar rug deed haar solliciteren bij 
het Holland Casino in Amsterdam. Aangezien hiervoor een 
antecedentenonderzoek vereist was, gaf zij op de vraag of zij 
ooit met de politie in aanraking was geweest als antwoord: 

“Och, die moord is allang verjaard!” Tot haar im-
mense verbazing werd zij toch aangenomen 

en Carolien werkt hier nog steeds twee 
dagen per week met heel veel plezier. 

Humor speelt een heel belangrijke 
rol in haar leven en stelt haar in 
staat bij heel heftige gebeurte-
nissen in haar leven, in vijf jaar 
tijd zijn haar vader, moeder en 
zusje overleden, de knop om te 
draaien. Dat het toneelspelen 
hierbij kan helpen, is duidelijk. 

“Nu vijftien jaar geleden vroeg 
Ed Fransen mij of ik het niet eens 

wilde proberen. Dat bleek meteen de 
hoofdrol te zijn in ‘Onder de Vuurboet’ 

en dat is gelukkig fantastisch verlopen. 
Twee keer per jaar is er een voorstelling en 

hiervoor wordt dan twee keer per week gedurende 
ongeveer twee maanden druk gerepeteerd”, geeft zij met 
glinsterende ogen aan. Ook echtgenoot Peter is zeer regel-
matig op de planken te vinden.

Naast het toneelspelen en het gezin zijn lezen en reizen 
heel belangrijk voor haar. Wat echter vooral genoemd dient 
te worden is de hechte vriendinnenclub. Carolien: “Het is 
een heel gemêleerd gezelschap en wij organiseren met zijn 
achten al jarenlang heel leuke dingen, zoals kooklessen, maar 
ook maken wij tripjes naar Engeland, Ierland of Schotland.”

Het was een bijzonder plezierig gesprek met deze dorpsge-
note, aan wie het leven in al zijn facetten voorbij is gegaan, 
maar waarbij haar optimisme en gevoel voor humor gelukkig 
de boventoon voeren. 

Dorpsgenoten

Een echte, geboren en getogen Zandvoortse, die zowel van 
vader als opa's kant ‘De Kouwe’ als bijnaam heeft en de naam 
van opoe (“je mocht beslist geen oma zeggen”), Antje Wolfie, 
is beslist ook nog bekend bij velen. Haar Amsterdamse moe-
der leerde haar man in de oorlog kennen en in 1947 
is het stel getrouwd. In 1951 werd dochter Loes 
geboren en in 1955 volgde Carolien. “Ik zat 
op de Plesmanschool, een hele leuke 
kleinschalige school; het is jammer 
dat deze is afgebroken. Hoewel het 
leren mij goed afging, vonden 
mijn ouders het destijds nor-
maal om mij naar de huishoud-
school in de Voorhelmstraat in 
Haarlem te laten gaan. Ook daar 
had ik goede rapporten, maar 
ik koos er toch voor om bij Van 
Petegem's kantoorboekhandel 
te gaan werken. Gelukkig kwam 
na korte tijd de heer Coenraad van 
school bij ons aan de deur, waardoor 
ik toch weer gemotiveerd werd om een 
vervolgopleiding kinderverzorging te volgen", 
vertelt zij met veel enthousiasme. 

Vanaf haar vijftiende had Carolien al verkering met Peter 
Bluijs, wiens ouders de sigarenzaak op de Kleine Krocht be-
zaten. Op die plek, midden in het centrum, hebben zij het 
nodige aan overlast, zoals inbraken en 'dronken mensen in 
hun bed' meegemaakt. In 1987, na het overlijden van vader 
Bluijs, is de zaak dan ook verkocht. Al vroeg gingen Carolien 
en Peter samenwonen. Zij ging werken bij Brossois in de 
Kerkstraat, maar stopte vijf jaar later toen zij zwanger bleek 
te zijn. Helaas is zoontje Maurice na korte tijd overleden. “Ik 
heb het ergste meegemaakt wat een moeder kan overko-
men. Het verdriet slijt op den duur maar het blijft altijd bij je”, 
weet ze. Zijn foto tussen die van neefjes en nichtjes, met wie 
zij een heel hechte band heeft, getuigt hier ook van. Gelukkig 
was zij snel weer in verwachting van zoon Robin (nu 30 en 

door Erna Meijer

Bent u niet naar de toneelvoorstelling van Wim Hildering 
geweest twee weken geleden? Dan heeft u onder meer het 
optreden van Carolien Bluijs als eigenaresse van hotel ‘De 
Rode Madonna’ gemist. Reden om met deze dorpsgenote, 
die om het plastisch te zeggen 'de lach aan haar kont heeft 
hangen', nader kennis te maken.

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:

Voor structurele bezorgklachten: ZVO-verspreiders, tel. 06-1139 1478 of www.zvo-verspreiders.nl

• Centrale balie Gemeente Zandvoort
• Bruna Balkenende (Grote Krocht)
• Greeven Makelaardij (Oranje buitenhuisje)
• Pluspunt Noord (Flemingstraat)
• Shell Duinzicht (pompstation Dr. Gerkestraat)Afhaalpunten
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Pluspunt Zandvoort
Flemingstraat 55

023. 574 03 30
www.pluspuntzandvoort.nl

Peuters in Beweging 2 t/m 4 jaar
Woensdag 9:30 - 10:30 2 februari t/m 13 april.

Typevaardigheid voor Kinderen vanaf 8 jaar
Vrijdag 16:00 - 17:15 uur 21 januari t/m 15 april.

Digitale fotobewerking voor kinderen
Donderdag 15:30 - 16:45 uur 13 januari t/m 17 februari

Website bouwen voor kinderen
Donderdag 15:30 - 16:45 uur 3 maart t/m 14 april

Schermen vanaf 8 jaar. Inclusief leen materiaal.
Woensdag 16:00 - 17:00 uur 2 februari t/m 29 juni

YogActief
Dinsdag 20:00 - 21:30 uur 18 januari t/m 29 maart 
Donderdag 20:00 - 21:30 uur 20 januari t/m 31 maart

Hatha Yoga
Vrijdag 11:00 - 12:00 uur 14 januari t/m 13 mei

Houding en Conditie op muziek 55 plus
Donderdag 14:30 - 15:30 uur 13 januari t/m 28 april 2011

Intuïtief tekenen en schilderen
Woensdag 19:30 - 21:30 uur 2 maart t/m 30 maart.

Glas in Lood
Woensdag 19:30 - 22:00 uur 5 januari t/m 2 maart

Boetseren en Beeldhouwen
Maandag of donderdagavond 19:30 -22:00 uur
27 januari t/m 19 mei

Bridge beginners  
Dinsdagavond 19:30 - 22:00 uur 4 januari t/m 8 maart
Bridge gevorderden 
Maandagavond 19:30 - 22:00 uur 31 januari t/m 11 april

Mozaïek
Dinsdag 19:30 - 22:00 uur 18 januari  t/m 1 maart

Klussen voor vrouwen
Vrijdag 15:30 - 17:00 uur 4 maart t/m 8 april

Spaans Beginners II
Woensdag 19:00 - 20:30 12 januari - 27 april
Spaans Beginners III en IV (licht gevorderd) 
Woensdag 20:30 - 22:00 12 januari - 27 april 

Franse Conversatie I
Donderdag 16:45 - 17:15 13 januari t/m 31 maart

Engelse Conversatie zonder moeilijke spellingsregels
Donderdag 13:00 - 14:30 uur 13 januari t/m 28 april

Website bouwen en onderhouden
Maandag 20:00 - 22:00 10 januari t/m 14 februari Extra Cursus
Woensdag 20:00 - 22:00 9 maart t/m 13 april 2011. 

Digitale fotobewerking
Donderdag 20:00 - 22:00 uur 
13 januari t/m 17 februari of 10 maart t/m 14 april 

Word / Excel
Vrijdag 10:00 - 12:00 uur 28 januari - 29 april
Bij genoeg aanvragen kan deze cursus ook in de avond gegeven worden

Senioren Computer Snuffelcursus 
Dinsdag 4 januari 10:00 - 12:00 uur.

voor meer informatie en inschrijfformulieren: 
www.pluspuntzandvoort.nl

Dik Trom
Het knusse Dikkedam is een 
feest voor iedereen. Alle 
mensen zijn dik en leven 
uitbundig, genietend van 
taartjes en andere vettig-
heden. Dik Trom woont 
hier samen met zijn ou-
ders en hij kan als de beste 
bommetjes maken in het 
zwembad. Hij is dan ook 
de grote held. Maar al-
les verandert wanneer 
zijn ouders verhuizen 
naar Dunhoven om een 
restaurant te beginnen. 
Hun grote droom lijkt in werkelijkheid toch niet zo 
mooi, want in Dunhoven houden de mensen helemaal niet 
van eten! Ook heeft Dik Trom moeite om zich aan te passen in 
een klas vol dunne kinderen. En dan wordt hij ook nog verliefd 
op het dunste meisje van de hele stad! Maar deze Lieve heeft 
nog een bewonderaar, namelijk Viktor, de eigenwijze zoon 
van de sportschoolhouder. Tijdens de lokale zomerwedstrijd 
beslechten de rivalen hun strijd. Hoe loopt dat af?

Dier van de Week
Deze week speci-
ale aandacht voor 
Desideira. Deze 
leuke en lieve lapjes-
poes is erg vooruit 
gegaan sinds ze in het 
asiel zit. In het begin 
was ze wat angstig en 
kon niemand haar aanhalen. Inmiddels is dat wel anders; 
ze is nog steeds erg pittig en een beetje afwachtend maar 
een aai over haar bol kan ze inmiddels erg waarderen, 
soms komt ze er zelf om vragen. Desideira houdt van een 
rustige omgeving; zonder katten, kinderen en honden. 
Ze gaat graag naar buiten dus een huis met een tuin 
is ideaal voor deze poes die gemakkelijk aleen kan zijn. 
Kortom, met een beetje extra liefde en aandacht heeft u 
aan haar een lieve en rustige huisgenoot. Bent u al geval-
len voor dit schattige koppie? Ga dan naar Dierentehuis 
Kennemerland om kennis te maken. Keesomstraat 5, tel. 
5713888. Geopend maandag t/m zaterdag van 11.00 tot 
16.00 uur. http://asielzandvoort.dierenbescherming.nl.

RTV-NH is de publieke regionale omroep voor de 
provincie Noord Holland. Radio Noord-Holland 
is bovendien de officiële rampenzender van de 
provincie. Frequentie: FM 87.9 (ether) of FM 93.3 
(kabel). Zie voor programmering: www.rtvnh.nl
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Voor mij aan tafel zit een veelzijdige vrouw. Haar roots met Zandvoort gaan al 
terug naar heel vroeger, naar haar grootouders Van de Berg die in de Haltestraat 
een groentezaak hadden. Haar passie ligt in fotografie en op dat gebied is zij een 
bekende in Zandvoort. Maar wat velen niet weten is dat zij daarnaast al geruime 
tijd bezig is met E.B.T. (Emotionele Balans Techniek), een methode om mensen 
die emotioneel vastzitten weer op weg te helpen, iets wat zij graag groter wil 
gaan neerzetten. Waarom? Ik ben in gesprek met Monique de Vries, naast foto-
grafe ook E.B.T. en E.F.T. coach.

door Mandy Schoorl

Na een indrukwekkende spirituele ervaring op 21-jarige 
leeftijd is haar zoektocht begonnen naar wie de mens, zon-
der negatieve overtuigingen, in werkelijkheid is. Na studies 
en verdiepingen heeft zij zelf de N.E.I. (neuro emotionele 
integratie) methode gevolgd, wat een groot cadeau voor 
haar bleek te zijn. Zij vond haar eigen ik en heeft de E.B.T. 
ontwikkeld en daarmee vele mensen die op welke wijze 
dan ook emotioneel uit balans waren geraakt, geholpen om 
hen weer in hun kracht te krijgen. Dat vindt zij het mooie en 
dankbare aan dit werk. Haar site www.emotionelebalans.nl 
geeft heldere uitleg.   
In 2001 heeft zij meegedaan aan het spectaculaire program-
ma ‘The Ramblers’ met Adam Curry, die toen bezig was met 
‘filmpjes op internet’ in de markt te zetten. Hij zocht mensen 
die zonder geld de wereld in wilden gaan. Geblinddoekt wor-
den gedropt in een bos in Nederland, zonder eten en drinken. 
Er mocht geen geld aangenomen of verdiend worden. Het 

Deze week weer een nieuwe stelling:
Wat was het landschap weer mooi afgelopen week met al die sneeuw. Alhoewel de mees-
te mensen misschien wel geen oog meer hebben voor het landschap als ze uren in de file 

staan omdat het verkeer en het openbaar vervoer compleet ontregeld is. 

Deze week geen gebruikelijke stelling maar een top drie van langste reistijd. 
Hoe lang heeft uw wacht- en treinreis geduurd of heeft u in de file moeten staan om thuis te komen? 

Laat het ons weten via:

is één spannend avontuur geweest. Twee fietsen gingen 
mee, één moest op de eindbestemming aankomen en één is 
onderweg ingeruild voor een lift naar Zwitserland. Met een 
meegekregen camera werd alles gefilmd. Hun doel was om 
in Australië terecht te komen, maar als mooie middenweg 
strandden zij trots in Midden-Italië. Zij wonnen omdat zij 
de meest creatieve reis hadden gemaakt en ontvingen twee 
‘open’ tickets die naar eigen wens ingevuld mochten wor-
den. Ongetwijfeld zal iedereen raden naar welk continent 
werd afgereisd. Haar vertrouwen in een hogere dimensie 
in het universum heeft haar geleid. Geloven in je krachtige 
zelf, dat is de leerschool die zij mensen graag wil meegeven.
De E.B.T. techniek versterkt ook haar werk als fotografe. Op 
het moment dat ze iemand voor haar camera heeft staan, 
worden mensen soms geconfronteerd met hun eigen on-
zekerheid. Als Monique ze begeleidt, en ze door die barrière 
van ‘onzeker voelen’ heengaan, dan kan ze mensen in heel 
korte tijd toch brengen in hun sterkste kracht waardoor ze 
prachtig mooi op een foto komen te staan.

+ ‘Leuk voor de jeugd dat er weer kermis aan zit te komen’

+ ‘Zeker leuk, maar hoe was het daar afgelopen zomer ook alweer afgelopen met het draaimolentje? 

 Mijn advies: Kermis is leuk, maar zoek wel een geschikte locatie’

– ‘Dit trekt vaak een hoop tuig aan en zorgt voor een hoop onrust’

Stuur je reactie per e-mail naar: stelling@zandvoortsecourant.nl

S n e e u w 
i s  b e s t  l e u k 

Genieten dit. De sneeuw komt met bakken uit de he-
mel en iedereen is in rep en roer. Ergernissen in de files 
en ook de NS maakt er weer een potje van. Of is het 
toch Pro Rail die voor deze saamhorigheid van irritatie 
zorgt? Ach, wat maakt het ook uit, de donkere dagen 
voor Kerst zijn weer gezet. Ik kan het waarderen, eer-
lijk gezegd vind ik het heerlijk! Waar ik me vorig jaar 
nog druk maakte om de vertragingen die ik opliep en 
mijn dagschema volledig in de war brachten, kan ik 
me er nu niet meer zo aan ergeren. Ik geniet van de 
witte deken die ons land bedekt. En dan voel ik me 
weer even kind. 

Samen met mijn vriendinnetje glijd ik van de duintop-
pen. Althans, de noodlandingen komen er vaker aan 
te pas dan dat we ook daadwerkelijk het einde van 
de heuvel halen…Wat is het dan toch weer fijn om in 
Zandvoort te wonen. Bont en blauw ga ik naar huis en 
geniet van mijn baileys met ijs en de kerstboom die 
aan de andere kant van de kamer schittert. Maar toch 
snap ik de vele scheldpartijen in de auto’s of de trein-
gangers die moordneigingen krijgen bij luidsprekers 
waaruit iedere 5 minuten de tekst rolt voor gratis kof-
fie en thee vanwege de barre weersomstandigheden. 
Het is me wat. Daarom zal ik extra genieten van het 
feit dat ik voor 2 maanden mijn baan heb opgezegd 
om fulltime aan mijn studie Journalistiek te werken. 
Ik zal aan jullie denken. Op de bank. Met warme choco. 
Een dekentje. Filmpje erin. Heerlijk. Let it snow, let it 
snow, let it snow...

Column

Het leven als favoriete inspirator

De stelling van vorige week luidde:  

“Eindelijk komt er weer kermis in Zandvoort!”
61% eens           39% oneens

Een greep uit de reacties:

Monique de Vries

Deze week staat de uitagenda geheel in het teken van oudejaarsavond 
speciaal voor degene die nog geen spetterend onderkomen hebben tijdens 
de jaarwisseling.

Stalker, Haarlem
DJ’s: Joost van Bellen, Just Regular Guys, Miss Melera, Het Vieze Feest DJ 
team, Champagne Powder, Assoe en Charles Michel!
Tickets: voorverkoop € 18,50 (deur € 25). www.clubstalker.nl

The Sand, Amsterdam
DJ’s: Fedde le Grand, Sunnery James & Ryan Marciano, Mitchell Niemeyer, 
Michael Mendoza, Shermanology, Zawdi Mc
Tickets: € 35 via www.prophecyonline.nl

De Kade, Zaandam
DJ’s: Ulrik, Ayt, Sellie.Tickets: € 15 via www.kade.nl

Lexion, Westzaan
DJ’s: Teveel om op te noemen. Tickets: € 29,50 via www.lexion.nl

Het Patronaat, Haarlem
DJ’s: Sjef Rolet & Paullie, Dirty D.Is.Ko & Vic Lebowski, Floor, Dirk & Ik, 
Charliedot. Tickets: € 45 via www.patronaat.nl

XL, Zandvoort
DJ’s: Robin S, D-Markie, and many more
Tickets: free (but necessary)

Get Out!
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Wekelijks veel interessante aanbiedingen met uw ZandvoortPas
Vraag nu uw Zandvoortpas 2011 aan! Kijk snel op pagina 12 en 13

Karim en Mo
www.autobedrijfkarimo.nl

Curiestraat 10, 2041 CD Zandvoort T. 023-5733792
F. 023-5733793 E. autobedrijfkarimo@planet.nl

Onderhoud en reparatie alle merken
Occasions in - en verkoop

APK

Fijne feestdagen en veel 
Zonnebloem plezier in 
ons jubileumjaar 2011

Wenst u fijne kerstdagen
en een energiek 2011
Witte Veld 56 • 2041 GB Zandvoort 

Tel. 023-5739278 • E-mail: hanswillemse@planet.nl

Kostverlorenstraat 121, Zandvoort, Tel: 023 57 168 41, E-mail: notarissen@zandvoort.knb.nl

openingstijden: ma t/m do 9.00 tot 12.30 u. en 13.30 tot 17.00 u.
 vrij 9.00 tot 12.30 u. en 13.30 tot 16.00 u.

Wij	wensen	u	prettige	feestdagen
en	een	voorspoedig	2011

I.v.m. de feestdagen zijn wij vrijdag 24 december 
vanaf 12.00 uur - en maandag 29 december gesloten

Wenst u een fantastisch 2011!!

Zandvoort

Petra Geusebroek
Financiële Diensten

Lifestyle Planningen, Hypotheken,
Herfinanciering, Kredieten,

Pensioen en (echt)Scheidingen.

Info@sevenforlife.nl

Petra Geusebroek, 
van Seven for Life financiële diensten, 

wenst u hele fijne 
kerstdagen en een gezond en succesvol 2011

HAIRSTUDIO 
SERENAY

Wenst iedereen fijne kerstdagen 
en een goed gekapt 2011

Suna, Evsen en Sharina

Tolweg 20, 2042 EL Zandvoort, Tel.: 023-5712231

Wij wensen iedereen prettige 
kerstdagen en een gelukkig 2011

Haltestraat 69 - 2042 LL Zandvoort Tel.: 023-5717897
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ZandvoortPlus
door Edwin Gitsels

Het gaat de laatste tijd hard met het Louis Davids Carré 
(LDC). Het eindresultaat wordt steeds zichtbaarder. 180 
nieuwe woningen, waarvan 48 sociale huurwoningen bo-
ven de brede school. Althans, dat was het plan. Maar De 
Key heeft het college van B&W verzocht om 17 van die 48 
huurwoningen alsnog aan te mogen bieden in de vrije sec-
tor. Het college stemde snel in. Tot niet geringe verbazing 
van VVD-gemeenteraadslid Jerry Kramer.

Eén derde van LDC’s sociale huurwoningen 
alsnog naar de vrije sector

Jerry Kramer: “Dit was niet de afspraak!”

De grens van de huurprijs van 
levensloopbestendige appar-
tementen ligt op € 647. Tel 
daar de verplichte huur van 
een ondergrondse parkeer-
plaats à € 100 per maand 
bij op, zelfs als je geen auto 
hebt (!), en je zit op een kleine  
€ 750. Dat is een smak geld 
als je minder dan € 33.000 
per jaar verdient, wat de in-
komensgrens is om in aan-
merking te komen voor zo 
een woning.

In hun informatieboekje over 
het LDC schrijft De Key dat “in 
de eerste fase van de verhuur 
13 woningen worden aan-
geboden via Woonservice”. 
Woonservice brengt het aan-
bod van de wooncorporaties 
en de vraag van de woning-
zoekenden samen. De Key ver-
volgt: “Zes van de 13 woningen 
zijn bestemd voor kandidaten 
in de categorie 65 jaar en ou-
der en zeven woningen voor 
kandidaten in de categorie alle 

Gezocht: werklozen
SBS6 start half februari met een nieuw tv-programma, ‘Je 
leven op de rit’, waarin een tv-jobcoach gezinnen die al lan-
gere tijd van een uitkering leven, gaat helpen met het vinden 
van een baan. Zij trekt zeven dagen intensief met het gezin 
op, helpt ze met het analyseren en verbeteren van hun situ-
atie, zowel financieel, sociaal als emotioneel, geeft ze een 
sollicitatietraining, regelt eendagsstages en arrangeert tot 
slot een serieus sollicitatiegesprek. Of de man en/of vrouw 
daadwerkelijk aangenomen wordt, dat hebben ze zelf in de 
hand. Het Engelse origineel, ‘The fairy jobmother’, is in het 
voorjaar van 2010 van start gegaan en is in Groot-Brittannië 
een groot succes. Alle deelnemers zijn weer aan het werk. 
Ken je een gezin waarvan de kostwinner of beide ouders 
wanhopig op zoek zijn naar werk? Of voldoe je zelf aan het 
profiel? Stuur dan een mailtje naar jelevenopderit@idtv.nl. 
Alle reacties worden strikt vertrouwelijk behandeld.

De zee 1000
Traditiegetrouw wor-
den we in deze tijd van 
het jaar overspoeld 
door lange lijsten met 
de grootste hits ooit: 
de Veronica Top 1000 
Aller Tijden, de Top 
2000 van Radio 2, de 
Serious Request Top 
100, en ga zo maar 
door. Zandvoort Plus 
doet ook een duit in 
het zakje: volgende week op deze plek de beste liedjes over 
Zandvoort, zee en strand uit de hele muziekgeschiedenis. Heb 
je suggesties? Stuur je favorieten uiterlijk Tweede Kerstdag 
naar edwin@zandvoortsecourant.nl. 

Dubbele herkansing 
Quirine Viersen 
Op 1 december jongst-
leden trad celliste 
Quirine Viersen op in 
de Philharmonie in 
Haarlem, in het kader 
van de serie “De Keuze 
Van…”  Wederom be-
wees ze een van de 
grootste cellovirtuozen 
te zijn die ons land ooit 
heeft voortgebracht. Voor iedereen die dat concert gemist 
heeft komen er twee herkansingen. Op zondag 16 januari 
geeft ze een matineevoorstelling samen met violiste Antje 
Weithaas en pianiste Silke Avenhaus. En op 29 april zorgt ze 
met een septet van vier strijkers en drie blazers voor het no-
dige muzikale vuurwerk in werken van Beethoven en Mozart. 
Quirine is de dochter van Yke Viersen, cellist in het Koninklijk 
Concertgebouworkest. Hij gaf haar haar eerste lessen. In 
1994 brak ze door op het Tsjaikovsky Concours. Vanaf dat mo-
ment was haar internationale carrière niet meer te stuiten.  
Grijp de kans om de Janine Jansen van de cello zo dichtbij 
Zandvoort aan het werk te zien en te horen! De kaartverkoop 
is reeds begonnen.

leeftijden. 18 appartementen 
zijn gereserveerd voor kandi-
daten die ingeschreven staan 
voor het Leven Lang Thuisplan 
en voor bewoners van de 
Prinsesseweg/Koningstraat”. 
So far, so good. Maar dan 
schrijft De Key: “De toewijzing 
van nog eens 17 appartemen-
ten via Woonservice is uitge-
steld”. Van uitstel komt afstel, 
luidt het gezegde.  En inder-
daad: in november vroeg De 
Key aan het college van B&W 
om toestemming om deze 
17 appartementen alsnog in 
de vrije sector aan te bieden. 
Uit de besluitenlijst van week 
48 bleek dat 
het college 
toestem ming 
heeft gege-
ven.

Het is de taak van de gemeen-
teraad om het beleid van het 
college te controleren, en con-
troleren deed Jerry Kramer. Hij 
stelde een kritische vragenlijst 

op met daarin, vrij geparafra-
seerd, de volgende vragen: 
Mag het college dit eigenlijk 
wel beslissen? Mag De Key dit 
eigenlijk wel doen? Staat dit 
niet haaks op het masterplan 
dat in 2007 met instemming 
van de politiek in werking is 
getreden? Kortom: worden 
gemaakte afspraken hier niet 
met voeten getreden? Ander 
pikant punt: de grondwaarde 
is hoger bij woningen in de 
vrije sector, zo’n € 20.000 
per woning. Dan hebben we 
het dus over 17 x 20.000 = 
€ 340.000 gemeenschaps-
geld. Wordt dit door De Key 
alsnog gecompenseerd, 
vraagt Jerry aan het college. 
De vraag stellen is hem beant-
woorden, luidt het gezegde. 
“Ik denk dat het college in 
goede wil heeft gedacht: wij 
komen tegemoet aan een 
verzoek van De Key, maar 
niet heeft gedacht aan het 
gemeentelijk belang dat die 
grond daardoor in waarde is 
gestegen”, zegt Kramer.

Scheefwonen
Maar wat Kramer, jong als hij 
is, ook zeer aan het hart gaat 
is dat dit wederom een terug-
gang in het segment soci-
ale huurwoningen betekent, 
waarmee het toch al zo droe-
vig gesteld is in Zandvoort. “Ik 
had de hoop dat vooral oude-
ren naar het LDC zouden trek-
ken en hun eengezinswoning 

zouden ver-
laten. Wil je 
d o o r s t r o -
ming voor 
j o n g e r e n 

krijgen op de woningmarkt 
dan zal je iets moeten doen 
aan de gevallen van scheefwo-
nen. Want iedereen wil graag 
de jongeren in Zandvoort 
houden, maar niemand gaat 

Jerry Kramer

zijn huurwoning van € 300 
opgeven terwijl hij zelf vol-
doende verdient om te kopen 
of in de geliberaliseerde sector 
te gaan huren. Voor jongeren 
blijft er geen andere keuze 
dan te beginnen in het dure 
segment. En je moet vijf of zes 
jaar ingeschreven staan voor 
een huurwoning, dus of je zit 
bij pa en ma thuis, of je gaat 
naar een zolderetage of een 
vakantiewoninkje. Dan betaal 
je je scheel voor een kippen-
hok. Wil je ze een kans geven 
op de reguliere woningmarkt, 
dan moet er toch echt door-
stroming komen.”

Bejaardendorp
Kramer heeft bouwkunde ge-
studeerd, en bovendien is hij 
als jongere met een beginnen-
de wooncarrière bovenmatig 
geïnteresseerd in het onder-
werp. “Ik ben zelf altijd tegen 
een dichte deur aangelopen. 
De raad moet een afspiege-
ling van de samenleving zijn, 
en ik vertegenwoordig de 
jonge generatie die graag in 
Zandvoort wil blijven wonen. 
Maar we worden gedwongen 
het dorp te verlaten, omdat 
de woningen hier gewoon 
niet te betalen zijn. Mijn hele 
vriendenkring heeft daarmee 
te maken. Terwijl vrienden 
van mijn leeftijd die buiten 
Zandvoort wonen wel een ei-
gen woning hebben. En hier 
zitten ze op een appartement-
je of een kamertje. Het is een 
keuze. We kunnen ook zeggen: 
we maken er een bejaarden- 
en toeristendorp van, maar 
dan is het snel afgelopen met 
alle pret.” Het officiële ant-
woord op zijn vragen kan hij, 
mede door de kerstvakantie, 
waarschijnlijk pas in het begin 
van het nieuwe jaar tegemoet 
zien. Wordt vervolgd!

“Je betaalt je scheel 
voor een kippenhok”

Quirine Viersen | Foto: Marco Borggreve
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Bekendmaking

Watervergunning

Nr. V.51071
Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft op  
13 december 2010 een vergunning verleend aan 
Nico Meeuwenoord Steengoed voor ontheffing 
te verlenen voor het tot uiterlijk 31 december 2015 
uitvoeren van werkzaamheden op het strand in de 
beschermingszone en buitenbeschermingszone 
van de primaire waterkering (zeewering) tussen 
de gemeentegrens van de gemeenten Katwijk 
(zuidgrens) en Zandvoort (noordgrens) in verband 
met het beroepsmatig vissen van schelpen.

De stukken liggen tot en met 26 januari 2011 
ter inzage in het kantoorgebouw van Rijnland, 
Archimedesweg 1 in Leiden. Voor inzage buiten 
kantooruren moet u een afspraak maken:  
071-3063451.

Als u belanghebbende bent kunt u tijdens 
de inzagetermijn schriftelijk een gemotiveerd 
bezwaarschrift indienen. U richt dat aan dijkgraaf 
en hoogheemraden van het hoogheemraadschap 

van Rijnland, postbus 156, 2300 AD Leiden. Na het 
indienen van een bezwaarschrift blijft de vergunning 
van kracht. 
Wel kunt u, naast het indienen van een bezwaar-
schrift, de Voorzieningenrechter vragen een voor-
lopige voorziening te treffen. U richt dat verzoek 
aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank 
‘s-Gravenhage (sector Bestuursrechtspraak),  
postbus 20302, 2500 EH Den Haag.

Om een voorlopige voorziening kan ook digitaal 
worden verzocht bij genoemde rechtbank via  
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor 
moet u wel beschikken over een elektronische hand-
tekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de 
precieze voorwaarden.

Voor informatie over de vergunning kunt u  
contact opnemen met de heer A.C. den Heijer van 
de afdeling Plantoetsing en Vergunningverlening, 
telefoon 071-3063461.

Leiden, 13 december 2010

Droge voeten, schoon water

DORSMAN.NL OF 023-5714534

Wij wensen u
fijne Kerstdagen

www.rabobank.nl/rabocardpuller
 (023) 512 05 12

Rabobank. Een bank met ideeën.

Ook met reuma probleemloos pinnen.
Dat is het idee.

Rabo CardPuller, een
handig hulpmiddel
als u reuma heeft.

Eén op de vijf volwassen Nederlanders heeft

reuma. Het pakken van kleine voorwerpen is vaak

een probleem. Pinnen dus ook. De Rabo

CardPuller is een handig hulpmiddel waarmee

pinnen weer probleemloos wordt. Heeft u reuma

in uw handen? Vraag dan Rabobank Haarlem en

Omstreken om een exemplaar.

Uw nieuwe ZandvoortPas 2011

De ZandvoortPas maakt het u stukken voordeliger 
om uw aankopen en boodschappen in uw eigen woonplaats te doen.

Reken zelf uw voordeel uit!

Met uw nieuwe ZandvoortPas kunt u eenmalig gratis een Zandkorrel plaatsen. 

Tevens krijgt u op elke volgende Zandkorrel maar liefst € 2,50 korting! 

Alle ZandvoortPassen die voor de kerstdagen zijn aangevaagd, 
worden in de laatste week van dit jaar per post verzonden.

Heeft u nog geen ZandvoortPas of 
wilt u uw ZandvoortPas 2010 verlengen? 
Vul dan de bon in op pagina 12 en 
vraag er vandaag nog één aan!

Nieuwe pas: € 7,50
Verlengen: € 5,-



Swaluëstraat 2,  Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
info @ zandvoort.nl - www.zandvoort.nl

Gemeentelijke publicatie week 51 - 2010

Vergadering college 
De besluitenlijst van de collegevergadering van week 50 en 
de verdere in week 50 door het college genomen besluiten 
zijn in week 51 vastgesteld. De besluitenlijst is in te zien bij 
de Centrale Balie en op de website. 

Belastingverordeningen 2011 vastgesteld

Abusievelijk is onderstaande tekst niet meegenomen 
in de advertentie van week 50 en wordt daarom nu in 
week 51 gepubliceerd.
In de vergadering van 9 november 2010 heeft de gemeen-
teraad van Zandvoort de volgende belastingverordeningen, 
inclusief tarieventabel en toelichting vastgesteld:
 
- Verordening begraafplaatsrechten 2011
- Verordening begraafplaatsrechten dierenbegraafplaats 
2011
- Verordening brandweerrechten 2011
- Verordening hondenbelasting 2011
- Verordening leges 2011
- Verordening marktgeld 2011 
- Verordening onroerende-zaakbelastingen 2011
- Verordening precariobelasting 2011 
- Verordening rioolheffing 2011
- Verordening reinigingsheffingen 2011
- Verordening toeristenbelasting nachtverblijf 2011
- Verordening forensenbelasting 2011
 
De verordeningen treden in werking op 1 januari 2011. De 
wijzigingen in de verordeningen betreffen voornamelijk 
aanpassingen in verband met nieuwe tarieven voor het 
belastingjaar 2011.
 
De stukken liggen tijdens reguliere openingstijden kosteloos 
ter inzage bij de centrale balie in het Raadhuis en staan 
tevens op de website. Wanneer u meer wilt weten over één 
van deze verordeningen, kunt u contact opnemen met de 
medewerkers van Gemeentebelastingen Kennemerland 
Zuid, telefoonnummer (023) 512 6066, Postbus 47, 2050 
AA Overveen. Bij het belastingkantoor kunnen afschriften 
van de verordeningen tegen betaling van leges worden 
aangevraagd.

Parkeerverordening 2011 en parkeerbelasting-
verordening 2011
In de vergadering van 14 december 2010 heeft de gemeente-
raad van Zandvoort de parkeerverordening 2011 en parkeer-
belastingverordening 2011 vastgesteld. Deze verordeningen 
treden in werking op 1 januari 2011 en liggen ter inzage bij 
de Centrale Balie in het Raadhuis en staan op de website. 
De verordeningen betreffen parkeerreguleringsgebieden, 
tarieven en tarieftijden.

De wijzigingen in de verordeningen betreffen voornamelijk 
tariefswijzigingen van het betaald parkeren op straat, de 
boulevards en parkeerterrein de Zuid. Daarnaast zijn enkele 
aanpassingen gedaan in de reguleringstijden. Deze wijzigin-
gen zijn de eerste invullingen van het nieuwe parkeerbeleid 
in Zandvoort.

Hernummering huisnummers schuine streep
Het college van B&W heeft besloten tot hernummering van 
alle huisnummers waarin een schuine streep voorkomt. Af-
gelopen weken zijn er informatieavonden georganiseerd om 
alle betrokken bewoners te informeren over de ophanden 

Verzonden besluiten
Omgevingsvergunning 
- Prinsesseweg 18, Prinsesseweg 9 t/m 31, Koningstaat 50 t/m 
72 en C.Slegersstraat 11, sloop sporthal, woningen en school, 
verzonden 15 december 2010, 2010-VV-011.
- Burg. Engelbertsstraat 40, plaatsen dakkapel, verzonden 17 
december 2010, 2010-VV-012.
- Hogeweg 39, plaatsen velux-ramen achtergevel en een 
raam op het terras voorgevel, verzonden 14 december 2010, 
2010-201Rv.

Bezwaarschriften
De hierboven genoemde verleende vergunningen/ genomen 
besluiten liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt ze 
inzien tijdens openingstijden. Belanghebbenden kunnen 
gedurende een termijn van zes weken na bekendmaking 
een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. De datum van 
bekendmaking is de verzenddatum van de vergunning. Indien 
het geen vergunning betreft is dit de publicatiedatum. U richt 
uw bezwaarschrift met vermelding van “bezwaar” in de rech-
terbovenhoek van uw brief aan het college van Burgemeester 
en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort. Het bezwaar 
schorst in beginsel niet de werking van het besluit waartegen 
het is gericht. In geval van spoed kunt u een verzoek om een 
voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter 
van de Rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, Postbus 
1621 2003 BR Haarlem. Een dergelijk verzoek dient vergezeld 
te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift.

Centraal telefoonnummer 
Alle afdelingen zijn bereikbaar via (023) 574 01 00, maandag t/m 
donderdag 8.30 - 17.00 uur en vrijdag 8.30 - 16.00 uur. 

Melding of klacht? 
Bel met de Centrale Meldlijn (023) 574 02 00, óf vul op de  
website het digitale formulier in óf stuur een brief naar de 
klachtencoördinator. 

Openingstijden Centrale Balie 
Maandag t/m woensdag:  08.30  -  16.00 uur 
Donderdag:  08.30  -  20.00 uur 
Vrijdag:  08.30  -  12.30 uur 
Tijdens de donderdagavondopenstelling kunt u maar voor een 
beperkt aantal zaken terecht: paspoorten en rijbewijzen e.d. 

Openingstijden begraafplaats 
De algemene begraafplaats en dierenbegraafplaats aan de Tol-
lensstraat zijn dagelijks open tussen 08.00 - 18.00 uur. 

Collegelid spreken? 
Een afspraak maken met een collegelid doet u via het cen-
trale telefoonnummer. Daarbij geeft u aan waarover u het 
collegelid wilt spreken. Het kan zijn dat u eerst naar een 
vakafdeling verwezen wordt. 

Vragen over een bouwplan? 
Voor vragen over concrete of gewenste bouwplannen is de 
werkeenheid Vergunningverlening op werkdagen telefo-
nisch bereikbaar tussen 08.30 en 16.00 uur. 

Op zoek naar werk of aanbieden van vacature? 
Werkgevers en werkzoekers maken gebruik van 
www.werkeninzandvoort.com. 
Voor het vinden of aanbieden van banen in Zandvoort. 

zijnde hernummering en de noodzaak om deze aanpassing 
van de huisnummers door te voeren. Daar waar het weg-
laten van de schuine streep niet leidt tot onduidelijkheid 
komt de schuine streep gewoon te vervallen. Dit geldt voor 
alle huisnummers met de toevoeging ‘/bn’, ‘/bv’, ‘/zw’ of ‘/rd’. 
In die gevallen waar mogelijk wel onduidelijkheid optreedt 
wordt de schuine streep vervangen door de letter ‘F’ of wordt 
de huisnummertoevoeging in zijn geheel vervangen door 
een letter. (Bijvoorbeeld 12a.)
De wijziging van de huisnummers gaat in per 14 maart 2011. 
Alle bewoners van wie het huisnummer wijzigt hebben in-
middels een brief ontvangen met hun nieuwe huisnummer. 
Het besluit ligt tot zes weken na dagtekening ter inzage op 
het gemeentehuis.

Besluit Maatschappelijke ondersteuning 2011
In de vergadering van het college van Burgemeester en 
Wethouders van 14 december 2010 is het Besluit Maatschap-
pelijke ondersteuning 2011 vastgesteld. In dit Besluit zijn 
opgenomen de geïndexeerde bedragen voor de verstrekking 
van de hulp bij het huishouden, persoonsgebonden budget 
voor een sportrolstoel en de financiële tegemoetkoming in 
verhuiskosten.

Verordening Ruimte- en inrichtingseisen  
peuterspeelzalen 2010
In de vergadering van 14 december 2010 heeft de gemeente-
raad van Zandvoort de Verordening Ruimte- en inrichtings-
eisen peuterspeelzalen 2010 vastgesteld. Deze verordening 
ligt ter inzage bij de Centrale Balie in het Raadhuis vanaf 23 
december 2010 en staat ook op de website. De verordening 
treedt met terugwerkende kracht in op 1 augustus 2010.  
Bij Wet van 7 juli 2010 is vanuit het zogenaamde wetsvoor-
stel Oke (ontwikkelingskansen door kwaliteit en educatie) 
de Wet kinderopvang gewijzigd in de Wet kinderopvang en 
kwaliteitseisen peuterspeelzalen, die op 1 augustus 2010 in 
werking trad. Vanaf deze datum geldt een landelijk kwa-
liteitskader voor peuterspeelzalen. Voor het uitvoeren van 
verantwoord en veilig peuterspeelzaalwerk is het belangrijk 
dat minimale eisen gesteld worden aan de ruimte en inrich-
ting van peuterspeelzalen. Deze eisen zijn vastgelegd in de 
Verordening Ruimte- en inrichtingseisen peuterspeelzalen. 
De verordening is in overleg met deskundigen op het gebied 
van peuterspeelzaalwerk en kinderopvang en de brancheor-
ganisatie tot stand gekomen. 

Ingekomen vergunningenaanvragen
Omgevingsvergunning

Zandvoort
- Hogeweg 45, plaatsen van een nieuw kozijn, ontvangen 30 
november 2010, 2010-VV-035
- Patrijzenstraat 3, kappen van een boom in de achtertuin, 
ingekomen 01 december 2010, 2010-VV-036.
- Kennemerweg 78, vervangen rieten dakbedekking en aan-
passen en vervangen gevelkozijnen, ingekomen 10 december 
2010, 2010-VV-034.

Let op. De hierboven genoemde aangevraagde vergunnin-
gen liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt deze inzien 
tijdens openingstijden. Deze publicatie betekent niet dat u 
uw zienswijze over deze aangevraagde plannen kenbaar 
kunt maken. Deze publicatie betekent ook niet dat u een 
bezwaarschrift kunt indienen. Mocht de vergunning worden 
verleend dan zal dit worden gepubliceerd en pas dan kunnen 
belanghebbenden bezwaar indienen.
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Stijlvolle 'drive' van Tessa de Boer

Doelpoging van Dave Kroder

Basketbalsters zetten zegereeks voort Nieuw bestuur ZHC

Erik Monster wint opnieuw

Zware nederlaag Lions heren

Opnieuw heeft het damesteam van The Lions een mooie 
overwinning behaald. In de ‘eigen’ Korver Sporthal moes-
ten de dames van Onze Gezellen in de slotfase buigen voor 
onze plaatsgenotes.

De Zandvoortsche Hockeyclub heeft sinds de afgelopen 
algemene ledenvergadering een nieuw bestuur. Aftredend 
wegens het aflopen van hun termijn waren Floris en Jeroen 
Goezinne en Herbert Fens.

Onze dorpsgenoot Erik Monster heeft opnieuw van zich la-
ten spreken. Hij is met zijn paard Winston, ondanks zware 
omstandigheden, toch 1e geworden in zijn klasse: 1, 2x 60 %.  
Het was een zeer zware wedstrijd in Zuidwolde, ruim 2,5 
uur rijden van Zandvoort, en dit was zowat teveel voor zijn 
dressuurpaard.

Een incompleet herenteam van The Lions heeft zaterdag-
avond een zware nederlaag geleden tegen het derde team 
van het hoofdstedelijke US. De Amsterdamse studenten, 
die onder onze plaatsgenoten staan, haalden in de Korver 
Sporthal een 60-95 overwinning. Bij Lions maakte de pas 
17-jarige Jaap v.d. Meij maar liefst 17 punten!

Lions begint zich onder de lei-
ding van trainer/coach Dave 
Kroder en zijn assistent Bart 
v.d. Storm goed te ontwik-
kelen. Van de negen dit sei-
zoen gespeelde wedstrijden 
werden er tot nu toe al zes 

De samenstelling is nu als 
volgt: Henk Hilberts voor-
zitter; Cees van Deursen se-
cretaris; Kitty Willemse pen-

Ook bij zijn verzorgster Nikki 
Wolffs was Winston niet te 
genieten. Toch kwamen ze 
thuis met mooie prijzen, een 
statiedeken, huishoudelijk 
apparatuur en een dikke en-
velop. Bijzonder is dat Erik na 
deze uitslag een uitnodiging 
heeft ontvangen voor een 

Drie spelbepalende spelers 
van Lions, Marvin Martina, 
Robert ten Pierik en Paul 
Wessels waren zaterdag 
niet aanwezig waardoor 
trainer/coach Dave Kroder 
een beroep moest doen op 
veteraan Peter Sterker en de 
juniorenspelers Jaap v.d. Meij 
en Dwayn Wijkhuizen (15). 

gewonnen, dat is de laatste 
twee jaar wel anders geweest. 
Zandvoort staat na zaterdag 
op een prachtige vierde plaats.

Lions had het tegen de 
Haarlemse dames wel moei-

ningmeester; Jan Peter van 
de Zee is de nieuwe vicevoor-
zitter en Arjan Petri neemt de 
PR en de sponsoring op zich.

wedstrijd op 3 april in Ermelo 
om daar de kunsten van 
hem en zijn paard te verto-
nen voor een  internationale 
jury uit meer uit 20 landen. 
De eerstvolgende wedstrijd 
voor Monster is op 21 januari 
met een kuur op muziek, een 
verplicht nummer.

Het venijn bij Lions lag in het 
scoren. Als een team in twee 
keer tien minuten slechts 
met de grootste moeite 17 
punten kan laten aanteke-
nen, is het vonnis eigenlijk al 
voltrokken. En als dan ook de 
verdediging niet goed draait, 
is het dweilen met de kraan 
open. Dat gebeurde dan ook 

basketbal - dames

paardensport

hockey

basketbal - heren

lijk. Het eerste en het tweede 
kwart moesten met een klein 
verschil bij OG worden inge-
leverd, waardoor Zandvoort 
bij rust een kleine achter-
stand had: 32-35. Vooral het 
afstandsschot liet te wensen 
over maar verdedigend werd 
er redelijk goed werk verricht. 
“Het was in het eerste kwart 
voornamelijk Tessa de Boer 
die ons in de race hield, ge-
steund door Martine Loos in 
het tweede kwart. Zoals vaker 
dit seizoen konden we onze 
verdediging aanscherpen in 
het 3e kwart, waardoor we 
vaker breaks konden lopen en 
door een aantal lay-ups weer 
goed in de wedstrijd kwa-
men”, herinnert Kroder zich. 

Het verschil zat hem vooral 
in het vierde kwart dat met 
een achterstand van slechts 

in de eerste helft.

“Je merkte al snel het verschil 
tussen een team dat al ja-
renlang samenspeelt en een 
team dat met enkele overge-
bleven spelers er het beste van 
probeert te maken. Onze man-
to-man verdediging lukte van 
geen kant en we werden aan 
alle kanten voorbij gelopen. 
Gelukkig bleef de houding 
van iedereen goed en spraken 
we af er toch het beste van te 
proberen te maken. Eind 2e 
kwart gingen we over in een 
zoneverdediging, hetgeen ons 
spel ten goede kwam”, vertelt 
Kroder.

Onze plaatsgenoten waren 
niet bij machte om hun gasten 
enige weerstand te bieden, ge-
tuige de 17-50 ruststand. Toch 
deed Zandvoort in het derde 
kwart aanvallend wat terug. 
Sterker en Kroder wisten nu 
regelmatig de basket te vin-
den maar konden niet voorko-
men dat de Amsterdammers 

twee punten begon. Wendy 
Bluijs heerste onder de bor-
den en De Boer en Loos kon-
den hierdoor hun snelheid 
gebruiken om op de break te 
gaan. Gaandeweg werd het 
verschil ingelopen. Nog even 
werd het spannend. Bij 68-
67 in de laatste minuut van 
de wedstrijd mocht De Boer 
twee vrije worpen nemen, die 
beide door de basket gleden. 
De resterende tijd werd OG 
verhinderd om nog te scoren, 
de overwinning zat in de tas: 
70-67. 

Topscorers Lions: Tessa de 
Boer 29 (!), Martine Loos 19 
en Sabine Dijkstra 10 punten. 
Op 8 januari is hetzelfde OG 
om 16.15 uur in de Haarlemse 
OG-hal de eerstvolgende te-
genstander. Dat zal opnieuw 
niet gemakkelijk worden. 

toch nog 14 punten uitliepen. 
Het vierde kwart vonden de 
gasten het klaarblijkelijk wel 
voldoende. Als ze doorgedrukt 
hadden, was er een stand van 
dik boven de 100 uitgekomen. 
“Ik ben natuurlijk niet tevre-
den als je met 35 punten klop 
krijgt, maar wel over de posi-
tieve houding van de spelers 
en het goede spel van Jaap”, zei 
Kroder na afloop. Eindstand: 
60-95. Topscores Lions: Rens 
Teeuwen 18 en Jaap v.d. Meij 
17 punten.

De Lions heren staan nu nog 
op de vijfde plaats, met 14 pun-
ten uit 13 wedstrijden, maar 
hebben wel twee wedstrijden 
meer gespeeld dan de naaste 
concurrentie. Van het zo vurig 
gewenste kampioenschap zal 
waarschijnlijk niet veel te-
recht komen, helaas. Op 9 ja-
nuari speelt het herenteam in 
Amsterdam tegen de reserves 
van US. Die wedstrijd staat om 
16.00 uur gepland. 

Sportraad Zandvoort
wenst u heel 

fijne feestdagen 
en een zeer sportief 

2011!
Ook in 2011 staat de 

sportraad klaar voor o.a. 
steun en advies aan sporters 

en sportverenigingen

www.sportinzandvoort.nl
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Huisartsen Centrum 
 Zandvoort
Huisartsenpraktijk Noord 
 B. van Bergen
Mazzelmarkt 
Ondernemers Vereniging 
 Zandvoort
P. van Kleeff
Phoenix bco
Pluspunt
Rabobank Haarlem 
 en Omstreken
Riche aan Zee
Sea Optiek
Seven For Life
Uitvaartcentrum Haarlem
Van Aacken Glaszettersbedrijf
Van der Valk & Swart
  Notarissen
Van Vessem & Le Patichou
Willemse  Elektrotechniek
Zonnebloem afdeling Zandvoort

ABN Amro bank N.V.
Administratiekantoor 
 K. Willemse
Algemene uitvaartbegeleiding 
 Zandvoort
Auto Strijder 
Autobedrijf KariMo
Breeze by Walter
Café Oomstee
Cense en van Lingen
Circus Zandvoort
Club Nautique
Dierenarts Dekker
Dorsman 
 Assurantiën
Gemeenschapshuis
Hairstudio Serenay
Harocamo 
Hong Kong Chinees 
 Restaurant
Hoogheemraadschap 
 van Rijnland

adverteerdersHandbaldames trekken aan het langste eind
De handbaldames van ZSC hebben zondag een zwaar be-
vochten zege geboekt op Wijk aan Zee. Bij rust keken de 
Zandvoortse dames tegen een 7-8 achterstand aan die uit-
eindelijk via een tumultueuze eindfase in een 13-11 zege 
werd omgebogen.

In eerste instantie ging het in 
de Korver Sporthal voor wat 
ZSC aangaat van een leien 
dakje. Al vrij snel werd een 
5-2 voorsprong opgebouwd 
die echter door slordig ver-
dedigen als sneeuw voor de 
zon verdween. Aanvallend 
hadden de Zandvoortse da-
mes ook de nodige pech door 
regelmatig de paal te teiste-
ren. Deze factoren zorgden 
ervoor dat bij rust er een 7-8 

achterstand op het scorebord 
stond. Vlak voor het einde van 
de eerste helft werd Charissa 
Koning ruw verdedigd tijdens 
een break-out en waardoor zij 
ongelukkig op haar heup te-
recht kwam. Ze kon niet meer 
staan en de ambulance moest 
eraan te pas komen. Ze is naar 
een ziekenhuis vervoerd waar 
een zwaar gekneusde heup 
werd geconstateerd. Hierdoor 
zal zij minimaal een week rust 

handbal - dames

moeten houden. 
In de tweede helft werd het 
Zandvoortse spel steeds be-
ter. Vooral door geconcen-
treerd te handballen werd de 
achterstand langzaam maar 
zeker ingelopen. In de laatste 
vijf minuten van de wedstrijd, 
bij een 12-11 stand, kregen 
twee dames van Wijk aan Zee 
een twee minuten tijdstraf en 
kon Zandvoort de eindstand 
bepalen op 13-11. 

De eerstvolgende wedstrijd 
van ZSC speelt zich op 9 jan-
uari af in Amsterdam waar US 
3 de tegenstander zal zijn. Die 
wedstrijd begint al om 10.05 
uur.

De Aston Martin DBRS9 van Fransman Manuel Rodrigues

Groot wandelevenement in maart FIA GT3 komt naar Zandvoort
Le Champion, de organisator van de Runner's World Zand-
voort Circuit Run, gaat op de zaterdag voorafgaande aan 
de run een groot wandelevenement organiseren. Afgelo-
pen maandag is de inschrijving geopend van de ‘30 van 
Zandvoort 2011’.

De afgelopen tijd gonsde het al van de geruchten en nu 
gaat het er toch echt van komen. Volgens de autosport-
website Autosport.nl zal het Europees kampioenschap 
FIA GT3 in 2011 naar Nederland komen. De internationale 
raceklasse zal te zien zijn tijdens de Finaleraces op 15 en 
16 oktober van het Dutch Power Pack op Zandvoort. Paul 
van Splunteren, bekend van onder meer zijn optreden in 
de Dutch GT4, werd het afgelopen seizoen met zijn race-
partner Marco Holzer tweede in het kampioenschap van 
de FIA GT3.

Deze bijzondere eerste editie 
van dit jaarlijks terugkerende 
wandelevenement mag u 
zeker niet missen. De ‘30 van 

In het komende seizoen zul-
len in het FIA GT3-kam pioen-
schap in totaal 12 manches 
worden verreden verdeeld 
over zes circuits. Zandvoort 
is één van de drie nieuwe cir-
cuits waar het FIA GT3 kampi-
oenschap in 2011 zal neerstrij-
ken. Het duinencircuit is de 
finaleplaats van het interna-
tionale kampioenschap.

Zandvoort’ heeft namelijk alles 
in zich om een begrip te wor-
den in Nederland. Een uiterst 
afwisselend en uitdagend par-

DTM
Ook de voorlopige DTM-
kalender van 2011 is be-
kend. Na het afsluiten van 
opnieuw een driejarig con-
tract zal het Duitse race-
circus Zandvoort dit keer 
wel erg vroeg in het jaar 
gaan bezoeken. Circuit Park 
Zandvoort is voor het ko-
mende seizoen de tweede 

wandelevenement autosport

cours over 30 kilometer volgt 
na vertrek vanaf Circuit Park 
Zandvoort. In noordelijke rich-
ting volgen 7 kilometers over 
het Noordzeestrand richting 
de zuidpier van IJmuiden. 
De wandeling trekt langs de 
bosrand van Nationaal Park 
Zuid-Kennemerland door on-
der de sfeervolle dorpskernen 
van Driehuis en Overveen. 
Het ‘Kopje van Bloemendaal' 
ontbreekt natuurlijk niet. 
Onderweg kom je langs 
prachtige bezienswaardig-
heden, zoals de Ruïne van 
Brederode en Landgoed Duin 
en Kruidberg. De finish is in 
het sfeervolle centrum van 
Zandvoort. Na afloop zal het 
dan ook met een voldaan ge-
voel nagenieten zijn op één 
van de vele terrassen in de 
badplaats of bij één van de 
strandtenten met uitzicht 
over zee.

Schrijf je nu in voor de ‘30 
van Zandvoort’ op zater-
dag 26 maart! Inschrijven 
is mogelijk van maandag 
20 december t/m zondag 
13 maart via de website 
www.30vanzandvoort.nl.

race op de kalender van de 
Deutsche Tourenwagen 
Masters. De DTM is te zien 
in het weekend van 12 tot en 
met 15 mei.

Renault World Series
Eerder dit jaar werd al 
bekend dat Circuit Park 
Zandvoort bezig was om 
voor 2011 een ronde van de 
populaire Renault World 
Series by Renault naar 
Nederland te halen. Mocht 
dit lukken dan zou dat goed 
nieuws betekenen voor de 
Nederlandse autosport-
liefhebbers. Renault Sport 
organiseert al een aantal 
jaren met de Renault World 
Series eigen autosport-
evenementen in Europa. 
Prominent zijn de specta-
culaire Formule Renault 
3.5 die hierin een hoofdrol 
vervult. Naast de nationale 
Renault klassen die in actie 
komen zijn er demonstraties 
van het Renault Formule 
1-team. Dat laatste is goed 
voor de publiciteit, zo is in 
het verleden al gebleken bij 
andere F1-demonstraties. Of 
het Circuit Park Zandvoort 
uiteindelijk slaagt in de op-
zet moet nog worden afge-
wacht. Het hangt nog van 
een aantal factoren af. 

Kerstactie:
Bloemsierkunst 
 Jef & Henk Bluijs
Boudoir by Sara
Boudoir Personal Styling
Chocoladehuis Willemsen
Corry's Kaashoek
Dobey Zandvoort
Filoxenia Greek Cuisine
Grand Café Restaurant XL
Groenestein & Schouten 
 Fin. diensten
Henny's Pedicure Salon
Kroon Mode
Lavogue
Mobiele Poets Centrale
Rosarito 
Shanna's Shoe 
 Repair & Leatherwear
Woonkado Discovery 
 Dreams & Daytime 
Zaras, Café Restaurant
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30 december 2010
Het wekelijkse nieuwsblad 

voor Zandvoort en Bentveld

www.zandvoortsecourant.nl Zie onze advertentie op de achterpagina 

3 januari nieuwjaarsreceptie gemeente Zandvoort, 
van 19.00 uur tot 20.30 uur, Raadszaal gemeentehuis. 

U bent van harte welkom!

De Mannetjes

Goede voornemens

‘Beginnen met een schone lei.  

En hopelijk ook met 

schone straten’

15 leden van de Zandvoortse Reddingsbrigade hebben met drie boten en een 

ondersteunend strandvoertuig deelgenomen aan de tocht van 130 leden van 

reddingsbrigades voor Serious Rescue, die maar liefst € 17.500 opleverde voor 

aidswezen in Afrika. De Zandvoortse tweemansband Rhodês heeft met een 

korte actie € 545 bijeen gebracht voor Serious Request.

Op kerstavond vond alweer voor de twaalfde keer de open-

lucht samenzang bij café Koper plaats. Door de entourage, 

vuurpotten in de sneeuw, glühwein, oliebollen en kerst-

brood, werd een gevoel van saamhorigheid gerealiseerd. 

Serious Rescue was een initi-

atief van de reddingsbrigade 

van Bergen op Zoom waar 

16 andere reddingsbrigades 

uit heel het land aan deel 

hebben genomen. De ZRB 

deed vorige week maandag 

en dinsdag mee in de bonte 

tocht van allerlei reddings-

boten. Er werd vanwege de 

kou in ploegen gevaren en 

Het Gemengd Zandvoorts 

Koper Ensemble had on-

der leiding van dirigente 

Minoeska Sas en de key-

boardbegeleiding van Henk 

Holsteijn een uitgebreid re-

pertoire van kerstliederen in-

gestudeerd. Dorpsomroeper 

Gerard Kuijper verkondigde 

dit evenement aan de vele 

dorpsgenoten, die in groten 

getale kwamen opdagen. 

De belangstellenden kon-

den een boekje aanschaf-

fen, waarin de teksten van 

de zestien mee te zingen lie-

deren stonden. Ongeveer de 

helft van de circa 250 mee-

zingers heeft dit jaar een 

dinsdagmiddag was men 

in Eindhoven aangekomen. 

Rond 17.00 uur was de lange 

stoet, in overlevingspakken 

gestoken redders bij het 

Glazen Huis waar ze met 

open armen werden verwel-

komd. Vooraf had de organi-

satie gehoopt om € 10.000 

op te halen, het werd bijna 

twee keer zoveel!

Kerstzang op Kerkplein 
opnieuw heel sfeervol

De Zandvoortse boot ZVT 129 | Foto: Annemarie Kemp

Rhodês | Foto: Patricia Ramaer

Het was opnieuw een sfeervolle samenzang

Demo ‘Happy New Year 
2011’
De tweemansband Rhodês 

heeft een demo, ‘Happy New 

Year 2011’, gemaakt voor 3FM. 

Met het sponsorbedrag van 

€545 dat het heeft opge-

leverd staan ze op de 14e 

plaats van de 281 ingebrach-

te demo’s. Achter Rhodês 

zitten Cathy Rhodês Samé 

Tijgerwit          1,75

Uienkruier       2,50
52

Tot slot wat vuurwerk 

van uw bakker:

w
w

w
.v

vl
p

.n
l

Geldig t/m 2 januari 2011
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Wensen u een knallend en super positief 2011

Lottin en Ties van der Linden. 

Zij hebben de demo inmid-

dels naar alle radiostations 

gestuurd in de hoop dat de 

single op Nieuwjaarsdag ge-

draaid gaat worden. ‘Happy 

New Year 2011’ past in het 

thema van de geldinzamel-

actie, want het gaat om de 

disharmonie in de wereld en 

dat het uiteindelijk altijd de 

liefde is die mensen bindt 

en hoop geeft in de wereld. 

U kunt de demo beluisteren 

via www.youtube.com met 

als zoekterm: Happy New 

Year 2011 by Rhodês 

Zandvoorters in actie voor Serious Request

boekje gekocht en daarvoor 

een glaasje glühwein mogen 

nuttigen. De opbrengst van 

de boekjes, in totaal € 529,34, 

is zoals gebruikelijk bestemd 

voor de Stichting Bijzondere 

hulp Zuid-Kennemerland 

voor praktische hulp aan de 

stille armen in onze regio. 

Enige minpuntje is dat, net 

als vorig jaar, er helaas toch 

steeds een aantal mensen 

is die tijdens het zingen  

gewoon met elkaar blijft 

kletsen. Verder was de sa-

menzang, zoals vanouds, 

weer een bijzonder evene-

ment om de kerstdagen in 

te luiden.

2010
2010
2010
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UITVAARTZORGCENTRUM ZANDVOORT

Tollensstraat 67, 2041 PR  Zandvoort.
Telefoon (023) 571 32 78.

www.uzn-nederland.nl

UITVAARTCENTRUM HAARLEM

Parklaan 36, 2011 KW  Haarlem.
Telefoon (023) 532 87 50.

www.uitvaartcentrumhaarlem.nl

Sinds 1992

uw uitvaartondernemer in Zandvoort.

A LA LA LA LA L T I J D   D I R E C T E   H U L PT I J D   D I R E C T E   H U L PT I J D   D I R E C T E   H U L PT I J D   D I R E C T E   H U L PT I J D   D I R E C T E   H U L PB I J   OB I J   OB I J   OB I J   OB I J   O V E R L I J D E NV E R L I J D E NV E R L I J D E NV E R L I J D E NV E R L I J D E N

Phoenix
Begraafplaatsen- en crematoria-ondersteuning

Phoenix bco biedt ondersteunende diensten aan 
nabestaanden op het gebied van:
 
•Aanvullend opschrift op uw monument na begrafenis of crematie
•Stijlvolle grafbeplanting en aanvullen van de grindlaag
•Opnieuw inlakken/met bladgoud vergulden van het bestaande 

opschrift
•Renovatie van verouderde monumenten
•Grafaccessoires, zoals verlichting, vazen en ornamenten
•Verzorging van monument en beplanting

•Persoonlijk advies voor complete grafbedekking

Respectvol, persoonlijk en geheel conform uw wens.

Voor een vrijblijvende offerte of advies kunt u contact 

met ons opnemen via telefoonnummer 06-397 56 604.

Hoog Laag Hoog HoogLaag
w a t e r

do

vr

za

zo

ma

di

wo

do

dec/jan

wenst u een heel 
goed 2011!

 

023 - 571 57 07
www.clubnautique.nl

Strandpaviljoen 23 
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www.zandvoortsecourant.nl

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

Kantooradres: Kleine Krocht 2 • 2042 JN Zandvoort 

Tel 023 – 5732 752 • info@zandvoortsecourant.nl

Openingstijden: maandag en dinsdag 09.00 - 17.00 uur.

Overige dagen op afspraak.

Advertentie acquisitie: Letty van den Brand-Kinderdijk 

Tel. 06 – 4342 9783 • letty@zandvoortsecourant.nl

advertenties@zandvoortsecourant.nl

Bladmanager: Gillis Kok 

Tel. 06 - 460 460 26 • gillis@zandvoortsecourant.nl

Centrale redactie: Joop van Nes 

Tel. 06 – 1448 2685 • joop@zandvoortsecourant.nl

Vormgeving: IR Design Zandvoort 

Kleine Krocht 2 - 2042 JN Zandvoort

Druk: Dijkman offset 

Visseringsweg 40 - Diemen

Verspreiding: ZVO Verspreiders 

Tel. 06-1139 1478 • www.zvo-verspreiders.nl

Uitgever: Zandvoort Press B.V.

Oplage: 9.250 exemplaren

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

colofon

Algemene Uitvaartbegeleiding Zandvoort

~ Regelen en uitvoeren van de uitvaart ~

~ Verzorging van overledene ~ 

~ Begeleiding voor nabestaanden ~ 

~ Persoonlijke aandacht voor U en Uw dierbare ~ 

023 -7515 666
Gevestigd in Zandvoort

Evert H. Schweitzer
Voor een stijlvolle en verzorgde uitvaart

Dag en nacht bereikbaar

	 *	1-1-1931	 †	1-1-1989
mama

1-1-2011
80	jaar

	
Liefs,	je	dochter

Jong gestorven
Ik ben misschien te jong gestorven,

maar mijn taak op aarde was volbracht
Nu zal ik over jullie waken
als een sterretje in de nacht 

Intens verdrietig, maar met een onuitwisbare herinnering 
aan zijn leven, hebben wij geheel onverwacht afscheid  

moeten nemen van mijn lieve zoon, broer en oom 

Tomaï Slootmaker
21 februari 1976  24 december 2010
 
 Isabel Gonzalez Y Fernandez
  
  Isabel Slootmaker en Henk ten Hoeve
   Lorenzo, Giovanni, Delano
  
  Nadja Slootmaker en Carlo Hulsenboom
   Michelle
  
  Delphine Slootmaker en Erik Vendel
 
 Theo Cramer

Correspondentieadres:
Keesomstraat 251, 2041 XK te Zandvoort

De uitvaartdienst zal gehouden worden op vrijdag  
31 december om 10.30 uur in het Uitvaartcentrum  
Zandvoort, Tollensstraat 67, 2041 PR te Zandvoort, 
waarna aansluitend de begrafenis zal plaatsvinden  
op het parochiekerkhof naast de kerk H. Agatha,  
Grote Krocht 43 te Zandvoort.
Zij die geen rouwbrief hebben ontvangen en die de 
dienst willen bijwonen kunnen deze advertentie als 
uitnodiging beschouwen. 

waterstanden
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heeft de KNMI op zijn lijst 

een witte Kerst erbij kunnen 

plaatsen. Net zoals in 2009 

lag er ook nu veel sneeuw. 

De koudste winter van de 

afgelopen eeuw bleek 1963 

te zijn. Het was toen zo koud 

dat zelfs de vloedlijn van de 

Noordzeekust bevroor. Je 

hoorde zelfs in Zandvoort 

de zee niet meer ruisen. Dat 

was echt een rare gewaar-

wording. 

Vooral voor de kinderen is 

de witte wereld dikke pret. 

Lekker sleetje rijden in de dui-

nen. Maar naast plezier is er 

ook veel ellende. De stoepen 

worden slecht schoonge-

maakt en vooral de ouderen 

hebben last van de glibberig-

heid en komen de deur niet 

uit. Ook ik ondervond dat het 

glad was en ging onderuit. 

Sindsdien wordt de stoep 

door manlief keurig sneeuw-

vrij geveegd. De ijzeren 

sneeuwschuiver, een erfenis 

van mijn moeder, komt goed 

van pas. In het hoge noor-

den kochten we extra zak-

ken strooizout om te zorgen 

dat ook de krantenbezorger 

en postbode zonder vallen 

hun werk kunnen verrichten. 

Helaas denkt niet iedereen er 

zo over. Maar als ook u zorgt 

dat uw stoep sneeuwvrij is 

en ook het stukje stoep mee-

neemt voor de buren die dat 

niet meer kunnen, dan zijn 

we goed bezig. 

Als ik de doemscenario’s 

moet geloven over het op-

warmen van de aarde dan 

begrijp ik niet hoe het komt 

dat er nu weer zoveel sneeuw 

ligt. Zou Nostradamus gelijk 

krijgen met zijn voorspelling 

dat er een ijstijd op komst 

is? Ook geofysicus Adriaan 

Broere heeft het niet hoog op 

met de opwarming van onze 

aarde en meldt dat in 100 jaar 

de temperatuur zal stijgen 

met een halve graad Celsius. 

Al met al moeten we er aan 

geloven dat de winters gaan 

strengen. Voor 2011 zal 

sneeuwruimen één 

van mijn goede voor-

nemens zijn. U doet 

toch ook mee?

Volgens mij…

column
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IJsbaan is nog tot en met 2 januari geopend

Nieuwe fase werkzaamheden riolering

Op 2 januari kan er voor het laatst tot 21.00 uur geschaatst 

worden op het Raadhuisplein, want hierna is het helaas 

over. De organisatie, bij monde van Gert van Kuijk, is zeer 

tevreden over de opkomst.

Sinds oktober wordt er gewerkt aan het vernieuwen van de riolering aan de Hogeweg nabij 

de aansluiting met de Haarlemmerstraat en de dr. G.A. Gerkestraat. Intussen zijn de fase 1 

en 2 van de werkzaamheden afgerond maar er moet nog één belangrijk knooppunt van de 

riolering worden aangepast. 

"Op dit moment (dinsdag 

11.00 uur, red.) hebben ruim 

1850 bezoekers een kaartje 

gekocht, maar het aantal 

enthousiaste schaatsers is 

de tweeduizend al ruim ge-

passeerd. Met name door 

Daarom zal vanaf 3 januari 

de rijbaan van de Hogeweg 

(tussen de C. Slegersstraat 

en de Grote Krocht) in 

beide richtingen worden 

afgesloten voor het ver-

keer. Fietsers en voetgan-

de meer dan dertig vrijwil-

ligers, die al deze weken da-

gelijks aanwezig zijn voor de 

kaartverkoop en de verhuur 

van de schaatsen, is de ijs-

baan een groot succes ge-

worden. De vijf ijsmeesters, 

gers worden plaatselijk 

langs het werk geleid. Het 

verkeer in de richting van 

de boulevard zal vanaf de 

Zandvoortselaan via de 

Kostverlorenstraat wor-

den omgeleid. Het verkeer 

eveneens vrijwilligers,  heb-

ben ervoor gezorgd dat de 

baan er steeds prima bij lag. 

Gelukkig zijn er, mede door 

de verplichte handschoenen 

en de gratis verkrijgbare hel-

men die de KNSB ter beschik-

king heeft gesteld, geen noe-

menswaardige ongelukken 

gebeurd", aldus Van Kuijk.

Ouders van kleine kinderen 

hadden door de aankoop van 

de kleinste kinderschaats-

jes met dubbele ijzers voor 

slechts € 5 een leuk cadeau-

tje voor onder de kerstboom. 

Budgettair lijkt het met de 

ijsbaanexplotatie eveneens 

te zullen kloppen, mede door 

de ruim zestig reclamebor-

den rondom de piste. Deze 

borden zijn ook in 2011 nog 

heel goed bruikbaar!

Harry Faase van de oliebol-

lenkraam en de exploitan-

ten van de blokhut zijn ook 

enthousiast over de gezel-

ligheid die de ijsbaan in het 

dorp teweeg brengt. Op de 

laatste dag, 2 januari dus, 

houdt de 'koek-en-zopie' 

hut een ‘op=op feestje’. Alle 

drankjes kosten dan slechts 

€ 1. De oliebollenkraam blijft 

nog tot 9 januari geopend. 

richting Bentveld zal de 

huidige omleiding via de 

Frans Zwaanstraat naar de 

Zandvoortselaan blijven 

volgen. Deze situatie zal, ui-

teraard afhankelijk van het 

weer, tot 28 februari duren.

IJspret op de schaatsbaan

Hogeweg t.h.v. C. Slegersstraat gaat twee maanden dicht

burgerlijke stand

18 DECEMBER - 24 DECEMBER 2010

Geboren:
Jullian-Dean, zoon van: van der Rest, Michael Cornelis 

Leonardus en: van Luinen, Judith.

Chip Roel, zoon van: Arens, Roeland Christiaan en: van der 

Staaij, Rosa.

Milan, zoon van: van der Mije, Joyce.

Aangifte Partnerschapsregistratie:
Horsmans, Franciscus Anna Joseph en: Schmidt, Adèle.

Gehuwd:
Roele, Ronald-Paul en: van Denderen, Merel Elisabeth. 

Overleden :
van Dijk, Klaas Gerhard, oud 81 jaar.

Huijsers, Jacob, oud 67 jaar.

Wever, Jan Pieter, oud 79 jaar.

Eijsenring, Adolf Jozef, oud 81 jaar.

Bol, Hendrik, oud 92 jaar. 

Vrijdag 31 december 
Protestantse gem. Zandvoort

Oudejaarsviering met ds. Mr. J.W. Verwijs, 19.00 uur

RK Parochie St. Agatha

Oudejaarsviering, 18.00 uur

Zondag 2 januari
Protestantse gem. Zandvoort

Nieuwjaarsviering met ds. Mr. J.W. Verwijs, 10.00 uur

RK Parochie St. Agatha

Nieuwjaarsviering in de Antoniuskerk, 10.30 uur

RK Parochie Antonius & Paulus

Nieuwjaarsviering, 10.30 uur

kerkdiensten
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Karim en Mo
www.autobedrijfkarimo.nl

Curiestraat 10, 2041 CD Zandvoort T. 023-5733792
F. 023-5733793 E. autobedrijfkarimo@planet.nl

Onderhoud en reparatie alle merken
Occasions in - en verkoop

APK 01 Januari 2011 vanaf 14.00 uur

Bubbels on the Beach @ De Haven van Zandvoort

Onder begeleiding van de Haarlemse band De Busquitos!

HAPPY NEW YEAR !!!!!

Strandpaviljoen 9, tel. 023-5718888

www.dehavenvanzandvoort.nl

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

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

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

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

APK KEURING
Alle merken vanaf € 29,-

vraag naar de voorwaarden

Bij grote beurt gratis!

VAN AACKEN 
GLASZETTERSBEDRIJF 
levering en plaatsing alle glassoorten.

NU OOK:
vernieuwen kozijnen & schilderwerk.

vrijblijvende offerte!
023-5720480 / 06-41374921
e-mail: aacken@kpnmail.nl

ZANDKORRELS INVULBON
Met ZandvoortPas korting op een zandkorrel

Particuliere zandkorrel €7,50
Met ZandvoortPas €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 zandkorrel €12,50 (excl.BTW)

Met ZandvoortPas €10,-
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, Kleine Krocht 2

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 verkeerde of onjuiste inhoud 
van Zandkorrels. Zet- en typefouten voorbehouden. 

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 

www.arnoldnijkamp.nl 
.........................................................

Kabel-internet/adsl 

 installa  teur helpt bij alle 

PC-PRO BLEMEN. 

Advies en aanleg 

(draadloos) netwerk. 

Ook avonden/weekend.

 Rep-it, to taal 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
.........................................................

L. Paap medische 

hulpmiddelen

AANMETEN VAN 

THERAPEUTISCHE 

ELASTISCHE KOUSEN.

Vergoeding via zorgverzeke-

raar. Bel voor een afspraak 

bij u thuis: 06-51815360

Inloopspreekuur: maandag 

9.00- 12.30 Flemingsstraat 

55 (Pluspunt)
.........................................................

Uw auto kopen of verkopen 

via een professional !!! 

Kijk voor meer informatie 

en ons aanbod op 

www.autoverkoper.nu 

of bel Patrick van Kessel 

06-55383624

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

T.K.A. Zw. herensmoking 

mt.50 merk Canda. I.z.g.st. 

€ 70. Tel. 06-50862099

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

Hoveniersbedrijf Parosa. 

Boomverwijdering, 

tuinaanleg en onderhoud. 

Tevens reparatie straatwerk. 

023-5353591 of 06-22209568

Het Pakhuis, 

een kring  loopwinkel 

waar van alles te koop is! 

Van serviezen en

 glaswerk tot meubels 

en van kleding 

tot boeken. 

De winkel is geopend 

op don-vrij-zat 

10-17 uur. 

Info: 06 - 53693409

Noorderduinweg 48,  

(Corodex)  Zandvoort.
.........................................................

De Evangelische Christenen 

van het  

Huis van Gebed Zandvoort

wensen u een gelukkig  

Nieuw Jaar. 

Wij bidden voor u, zie

www.gebedzandvoort.nl
.........................................................

Pedicure Carla 

wenst u een gelukkig 

en gezond 2011.

www.massagebijrosa.nl

06-46098919
.........................................................

Zegelring verloren 

op di. 21 dec. 

Met lichtblauwe steen, 

en donkerblauw wapen 

(leeuwen en een kroon). 

Tussen Celciusstr. 204 en 

brievenbus winkelcentrum 

Nieuw Noord. Voor de 

vinder een verrassing! 

Tel. 5732811
.........................................................

Gratis af te halen: 

230 oude straattegels 

30x30x4 cm. 

M. van Bavelgem. 

tel. 5717225
.........................................................

Verloren in Zandvoort

Op 1e Kerstdag heb ik 

een massief gouden 

armbandje verloren in de 

sneeuw met een amuletje 

van een zonnetje, waar 

ik erg aan gehecht ben. 

Hoge beloning bij 

terugbezorging. 

Tel. 06-53243809

Wenst iedereen een 

gelukkig en culinair 2011 

Vrijdag 7 januari 2011

Live muziek tijdens diner met 

Marjet 

Reserveren is aan te raden

Dinsdag gesloten

Zeestraat 36, 2042 LC  Zandvoort
023-5736680

www.restauranthugoos.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)

een wandelstok een belang-

rijk hulpmiddel om toch er-

uit te kunnen. Zo ook voor 

een dame in de Gerkestraat 

die slecht ter been is. Zij 

mocht de stok van haar opa 

lenen en kon zodoende haar 

hondje uitlaten. Toen zij te-

rugkwam en de wandelstok 

tegen haar huis zette om de 

sleutel te pakken, vergat ze 

die helemaal.’s Middags wil-

de zij de stok pakken voor de 

2e uitlaatronde, maar toen 

was haar hulpmiddel ver-

dwenen. “Uit mijn voortuin 

gejat! Ik kon het niet gelo-

ven, heb alles afgezocht, heb 

overal in de buurt gekeken 

of kwajongens hem ergens 

neergegooid hadden”, mailt 

ze. Weet u toevallig waar de 

bruine wandelstok is geble-

ven? Neem dan even contact 

op met de redactie, daar zijn 

de naam en adres van deze 

zeer gedupeerde dame be-

kend.

Gratis kerstdiner

Dit jaar hebben Martin en 

Patricia Faber van hotel Faber 

aan de Kostverlorenstraat 

voor de tweede maal ge-

heel belangeloos een kerst-

diner voor Zandvoortse 

ouderen georganiseerd. 

Pluspunt, het Rode Kruis en 

de Zonnebloem hebben ge-

holpen de contacten te leg-

gen. De gasten, opgehaald 

door vrijwilligers, werden 

warm ontvangen met een 

drankje. Om 13.00 uur ga-

ven de gastheer en -vrouw 

het  teken dat men aan de 

feestelijk gedekte tafels kon 

plaatsnemen. De middag 

werd opgeluisterd door 

Fleur en Mickey die tussen 

het voor- en hoofdgerecht 

een optreden verzorgden, 

samen met één van de 

gasten die zijn accordeon 

had meegebracht en er 

heerlijk op los speelde. Er 

werd naar hartenlust mee-

gezongen. Tegen 17.00 uur 

werden de laatste gasten 

moe maar voldaan terug 

naar huis gebracht. Een 

mooi initiatief in deze da-

gen van naastenliefde. 

In een klap 51 zaken  
opgelost
Met de aanhouding van 

13 verdachten heeft de 

politie van Zandvoort 51 

zaken opgelost. Naar aan-

leiding van een link aantal 

bromietsdiefstallen in de 

afgelopen maanden in de 

gemeente is de recherche 

enkele maanden geleden 

een uitgebreid onderzoek 

gestart. Dit resulteerde in 

de aanhoudingen. 

De verdachten 

zijn Zandvoorters 

en Haarlemmers 

in de leeftijd van 

17 tot en met 23 

jaar. De verdach-

ten worden ver-

a n t w o o r d e l i j k 

gehouden voor 

22 diefstallen van 

bromfietsen in 

Zandvoort, Haarlem en 

Hoofddorp, 27 inbraken in 

tuinhuisjes in Haarlem-

Noord en 2 bedrijfsinbra-

ken in Zandvoort. Zij zul-

len zich te zijner tijd voor 

de rechter moeten ver-

antwoorden. Er zijn geen 

goederen teruggevonden. 

Wel wordt per verdachte 

onderzocht of zij bijvoor-

beeld geld hebben ver-

diend aan het verkopen 

van de gestolen waar. De 

politie probeert zoveel als 

mogelijk te verhalen op de 

verdachten.

 

Kindje wiegen
Het blijft altijd een aan-

doenlijk gezicht als kleine 

kinderen zich rondom een 

verhaalverteller scharen 

en geconcentreerd luiste-

ren naar zijn verhaal. Eerste 

kerstdag was opnieuw het 

bekende ‘Kindje wiegen’ in 

de Agathakerk. Slechts een 

handjevol ouders was met 

hun kleintjes naar de kerk 

gekomen om deze traditie 

voort te zetten. Er werd 

gezamenlijk een aantal 

liedjes gezongen en het 

kerstverhaal werd voorge-

lezen. Na aloop konden de 

kinderen nog even rond de 

prachtige kerststal ravot-

ten en dat was niet tegen 

dovemansoren gezegd.

Engelen bestaan!
Op 17 december reden er 

geen bussen meer van 

Hoofddorp naar Haarlem/

Velserbroek. Een werk-

neemster van het Spaarne 

Ziekenhuis in Hoofddorp 

kon meerijden met 

een collega tot aan 

de brandweerka-

zerne in Velsen. 

Van daaruit zou zij 

gaan lopen naar 

Velserbroek. Na be-

hoorlijk ploeteren 

door de sneeuw 

stopte er een auto 

met een jonge-

man die vroeg of 

zij mee wilde rijden naar 

Velserbroek. “Ik heb dit 

met beide handen aange-

pakt omdat het bar slecht 

weer was. Hiermede wil 

ik mijn dank zeggen aan 

deze man, misschien her-

kent hij zich in dit verhaal. 

Hij werkt in Beverwijk in 

een slagerij/slachthuis 

en woont in Zandvoort. 

Nogmaals hartelijk dank”, 

aldus de gelukkige.

Wandelstok
Voor wie met dit winterse 

weer slecht ter been is, is 

Faunabeheerplan damherten ingediend
De Faunabeheereenheden Noord- en Zuid-Holland heb-

ben het faunabeheerplan damherten bij hun provincies ter 

goedkeuring ingediend. Het gaat hier om een plan dat be-

trekking heeft op het beheer van damherten in het leefge-

bied van IJmuiden tot Den Haag. Doelstelling van het plan 

is het waarborgen van de verkeersveiligheid en het voor-

komen van schade aan de bollenvelden. Met het bereiken 

van deze doelstelling wordt bijvoorbeeld ook de overlast 

in de stedelijke bebouwing teruggedrongen.

In de duinen van Noord- 

en Zuid-Holland leeft een 

grote populatie damher-

ten, die zich steeds verder 

uitbreidt. Het grootste deel 

van deze populatie bevindt 

zich in de Amsterdamse 

Waterleidingduinen. Omdat 

deze groeiende populatie 

steeds meer schade aan de 

verkeersveiligheid en land-

bouwgewassen veroorzaakt, 

is besloten om voor beide 

provincies één gezamenlijk 

beheerplan op te stellen. 

De schade wordt met name 

veroorzaakt door jonge man-

nelijke damherten, die op on-

derzoek gaan buiten het leef-

gebied. Hierbij gaan ze de weg 

op, met als gevolg tientallen 

aanrijdingen. Daarnaast ver-

oorzaken ze schade op bollen-

velden en zijn er veel klachten 

over de aanwezigheid van de 

dieren in de stedelijke bebou-

wing. 

In het plan worden alle ge-

nomen en nog te nemen 

maatregelen beschreven. Het 

gaat hier om bijvoorbeeld het 

plaatsen van hekwerken, wild-

roosters, wildspiegels en -re-

lectoren, het verlagen van de 

snelheid op wegen en uitbrei-

ding bebording en de natuur-

brug Zandpoort. Ondanks alle 

getroffen maatregelen blijft 

de schade nog steeds toene-

men. Geconcludeerd wordt 

dat naast al deze maatrege-

len afschot van de damherten 

nodig is om verdere schade te 

voorkomen. Het in het plan 

geformuleerde beheer heeft 

als uitgangspunt dat schade 

wordt beperkt door te ver-

hinderen dat damherten zich 

buiten het leefgebied bege-

ven. Met dit beheer worden 

de jonge mannelijke dieren 

gedood, die uit het gebied 

dreigen te treden. Daarnaast 

wordt de groei van de popu-

latie beïnvloed door afschot 

van hinden.

In het beheerplan zijn ver-

schillende alternatieve vor-

men van beheer onderzocht, 

zoals het toedienen van anti-

conceptie, het uitzetten van 

natuurlijke vijanden (wol-

ven) of het verplaatsen van 

dieren. De conclusie in het 

plan is dat deze alternatieven 

niet praktisch en/of haalbaar 

zijn of geen daadwerkelijke 

oplossing van het probleem 

zijn. De verwachting is dat 

de provincies begin februari 

2011 een besluit zullen nemen. 

Daarna wordt in overleg met 

de gemeente Amsterdam be-

paald op welke manier zij dit  

beheerplan in gaan zet-

ten. Het plan is in te zien op  

www.noord-holland.nl.

Herten springen nu nog gemakkelijk over de hekken

Herten komen steeds dichter bij de woningen

Nog even en het oude jaar wordt weer weggeschoten. Vuurwerk,  

geknal en spektakel, het hoort erbij. Op Nieuwjaarsdag hoor je  

hooguit het geveeg van bezems in de straat. Helaas zijn de opruimers 

vaak niet de knallers van de avond ervoor. Logisch is dat vuurwerk-

ontstekers zelf zorgen dat zij geen sporen achterlaten. Zodat de 

gevaarlijke vuurwerkresten niet in handen komen van kinderen en 

het dorp schoon 2011 ingaat!

Het vuurwerkafval mag gewoon in de vuilnisbak.

De medewerkers van de afdeling Reiniging & Groen wensen u 

een veilige, gezellige jaarwisseling toe en een opgeruimd 2011. 

Vanaf maandag 3 januari zijn we weer paraat om samen met  

u ZANDVOORT SCHOON!? te houden.

ZANDVOORT SCHOON!?; knallende opruimactie
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Reageren? 
Als u bent ingeschreven bij Woonservice 

kunt u vanaf 3 januari 2011 reageren. 

Ga naar www.mijnwoonservice.nl

Schitterend wonen in het hart van Zandvoort 

Te huur aangeboden:
•   17 prachtige nieuwbouwappartementen met 

parkeergarage

•  abonnement parkeergarage € 100 per maand

•  15 driekamer appartementen van ca. 100 m2

•  1 vierkamer appartement van ca. 120 m2

•  1 vijfkamer appartement van ca. 135 m2

•   huurprijzen vanaf € 742 tot  € 995 per maand

excl. servicekosten

verwachte oplevering: maart 2011 onderdeel van eerste fase masterplan Louis Davids CarréReageren vanaf 3 januari 2011

Meer informatie?
Informatie over dit project vindt u op 

www.dekeyzandvoort.nl/nieuwbouw.aspx

De ijsbaan gaat op 2 januari sluiten !!!
 

Hierbij de openingstijden voor de komende dagen:

30 december 11.00 tot 21.00 uur

31 december 11.00 tot 17.00 uur

1 januari 12.30 tot 17.00 uur

2 januari 11.00 tot 21.00 uur
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Classic Concerts

Jazz festival/ Jazz in de Krocht 

Kunstkracht 12

Korendag

Shantyfestival en dorpsomroepersconcours

Circuit Run 

Wandel-, Fiets- en Zwem4daagse

Nieuwjaarsduik

NAM-REM race 

Spinning on the Beach

Culinair Zandvoort 

Festiviteiten Koninginnedag

Kampioenschap Garnalenpellen

Rekreade  

50+ dag Zandvoort

Winterwonderland

Categorie: Cultureel 

Categorie: Sport 

Categorie: Algemeen 

Tijdelijk zonder water

Omnummering is een feit

Honderden huishoudens in onder meer Zandvoort, Haar-

lem, Hoofddorp, Badhoevedorp en Uithoorn hebben 

maandagavond ongeveer twee uur zonder water gezeten. 

Door een stroomstoring was een verdeelstation van wa-

terleidingbedrijf PWN in Hoofddorp uitgevallen, meldde 

een woordvoerster van het waterleidingbedrijf. Dit station 

voorziet een groot deel van Kennemerland van drinkwater.

Het college van B&W heeft besloten om alle huisnum-

mers waarin een (schuine) streep voorkomt te hernum-

meren. Afgelopen weken zijn er informatieavonden geor-

ganiseerd om alle betrokken bewoners te informeren over  

de ophanden zijnde hernummering en de noodzaak om 

deze aanpassing van de huisnummers door te voeren. 

De medewerking van bewoners op deze avonden heeft  

meegewogen bij de totstandkoming van de nieuwe  

nummeraanduidingen.

Bij veel huizen in de hele 

regio Kennemerland kwam 

daardoor vanaf 19.15 uur 

geen water meer uit de 

kraan of was de waterdruk 

heel laag. Nadat het pomp-

station weer was opgestart 

had iedereen rond 21.10 uur 

weer water. De oorzaak van 

de stroomstoring is niet be-

In eerste instantie was er veel 

onbegrip bij Zandvoortse 

inwoners waarvan het huis-

nummer moest veranderen. 

De gemeente echter kan 

niet anders omdat het lan-

delijk beleid is geworden. 

Sommige computerpro-

gramma’s zouden niet met 

de schuine streep kunnen 

werken in verband met on-

duidelijkheid.

Duidelijkheid
Daar waar het weglaten van 

de schuine streep niet leidt 

tot onduidelijkheid komt de 

schuine streep gewoon te 

vervallen. Dit geldt voor alle 

huisnummers met de toe-

voeging ‘2/bn’ (beneden), ‘2/

bv’ (boven), ‘15/zw’ (zwart) of 

‘15/rd’ (rood). In die gevallen 

waar mogelijk wel onduide-

lijkheid optreedt wordt de 

schuine streep vervangen 

door de letter ‘F’ (voorbeeld: 

15F1) of wordt de huisnum-

mertoevoeging in zijn geheel 

vervangen door een letter 

kend. Tevens waarschuwt 

PWN dat er door de klima-

tologische omstandigheden 

lekkages kunnen ontstaan 

die groter dan normaal 

zijn. Meer informatie over 

deze zaken kunt u vinden 

op www.pwn.nl. Ook kunt 

u daar eventuele storingen 

melden.

(voorbeeld: 12a). De wijziging 

van de huisnummers gaat in 

per 14 maart 2011. Alle bewo-

ners van wie het huisnummer 

wijzigt hebben inmiddels een 

brief ontvangen met hun 

nieuwe huisnummer. Het 

besluit ligt tot 26 januari ter 

inzage op het gemeentehuis.

Strandpaviljoens
Ook de Zandvoortse strand-

paviljoens hebben, op eigen 

verzoek, nu een officieel 

adres met postcode gekre-

gen. Voor de hulpdiensten 

is dat wel zo prettig omdat 

de locatie van bijvoorbeeld 

een incident makkelijker te 

vinden is met behulp van 

postcode en huisnummer. 

Bezoekers van buitenaf die 

zich laten leiden door een 

navigatiesysteem vinden nu 

ook eenvoudiger het juiste 

strandpaviljoen, evenals de 

postbezorgers. De paviljoen-

houders zijn inmiddels geïn-

formeerd via een brief met 

een huisnummerbesluit.

vorige week in deze krant is 

gepubliceerd. Het heeft een 

speciale prijs voor onze le-

zers: € 24,50 inclusief kofie 

en friandises. Voor het diner 

dient u zich wel in aan te 

melden. Dit is een leuke ge-

legenheid voor onze lezers 

om voor een aantrekkelijke 

prijs kennis te maken met 

de culinaire kwaliteiten van 

de Haven van Zandvoort. 

Zingen als passie
Sanne Mans is afgelopen 

zomer afgestudeerd aan het 

Koninklijk Conservatorium 

in Den Haag en dat heeft ze 

gedaan met een spetterend 

concert in theater Regentes 

in de hofstad waar zij num-

mers van Nina Simone, 

Michael Jackson, Stevie 

Wonder en Curtis Mayield 

heeft gezongen. Onze plaats-

genoot gaat zich steeds 

meer toeleggen op pop, soul 

en blues en heeft daar veel 

succes mee. Haar brood ech-

ter verdient ze met lesgeven, 

Sanne Mans treedt op 
tijdens bekendmaking Evenement van het Jaar

Op vrijdag 21 januari vindt de bekendmaking van het  

Evenement van het Jaar 2010 plaats in het jaarrond strand-

paviljoen De Haven van Zandvoort. Sanne Mans en haar 

band komen de bekendmaking muzikaal opluisteren. 

Sanne Mans

De zaal gaat om 16.30 uur 

open voor de ontvangst. 

Vanaf 17.00 uur wordt u 

een drankje en een hapje 

aangeboden door de ‘Haven 

van Zandvoort’. Sanne Mans 

en haar band zorgen voor de 

muzikale omlijsting. Vanaf 

circa 18.00 uur worden de 

genomineerde evenemen-

ten aan u voorgesteld. De 

winnende evenementen 

worden door Klaas Koper 

voor de categorie Cultuur, 

voor Sport door Wim 

Buchel en voor de categorie 

Algemeen door burgemees-

ter Niek Meijer bekendge-

maakt. Om circa 19.00 uur 

start het diner zoals dat 

zowel privéles thuis als op de 

Ambachtse Muziekschool in 

Hendrik-Ido-Ambacht. “Al 

met al heb ik zo'n 30 studen-

ten in de week. Ik vind het su-

perleuk om mijn passie door 

te geven aan anderen. Ik ben 

natuurlijk ook lekker zelf aan 

het zingen, iedere keer in 

een andere formatie. Soms 

in trio, soms in octet, maar 

net wat er gevraagd wordt. 

Mijn repertoire is iets meer 

richting pop, soul en bleus 

gegaan in vergelijking met 

een paar jaar geleden toen 

ik me echt nog op de jazz 

stortte”, zegt ze.

Op 21 januari treed ze in de 

Haven van Zandvoort op met 

een kwintet dat al eens eer-

der in dezelfde samenstel-

ling in Zandvoort heeft op-

getreden en dat buiten haar 

bestaat uit Floriaan Wempe 

(saxofoon), Vera Marijt (pi-

ano), Eric Heijnsdijk (bas) 

en Robbert-Jan van Straalen 

(drums).

Mijn keuze voor het Zandvoorts evenement 2010 is:

SPORT:  ...............................................................................................

CULTUUR:  .........................................................................................

ALGEMEEN:  .....................................................................................

Naam inzender  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adres + postcode  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Telefoon  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

Graag ben ik met ………….. personen aanwezig bij de 

feestelijke uitreiking in De Haven van Zandvoort. 

Tevens ben ik met …….. personen aanwezig bij het

 3 gangen diner (€ 24,50  p.p. ) 

Evenement
van het jaar 2010

Stem nu op uw favoriete 
Zandvoortse evenement 2010

Vul onderstaande strook volledig in en lever deze in bij Bruna 

Balkenende t.a.v. ‘Jury Zandvoorter van het Jaar’ of stuur een  

e-mail met alle gegevens naar jury@zandvoortsecourant.nl

Let op: U kunt alleen uw stem uitbrengen als u in de gemeente 

Zandvoort woont; dus stembiljetten uit een andere plaats zijn 

bij deinitie ongeldig. 

Stemmen kan tot uiterlijk 15 januari 2011 



8

De beste wensen 
voor het nieuwe jaar!

Wij wensen u een
succesvol 2011

Voor al uw voorkomende dakwerkzaamheden
Garantie 10 jaar op materiaal en uitvoering Tel: 023-573 1390
Bel voor vrijblijvende offerte of dakadvies Fax: 023-573 1393

DAK –  LOOD –  EN ZINKWERK

Het team van De Salon 

wenst u veel geluk en een 

stralende gezonde huid in 

2011

Bel voor een afspraak: 

Laura: 06-43049362 

Charlotte: 06-41949594

www.desalonzandvoort.nl

Ook in januari een nieuwe set 
UV acryl nagels voor maar € 35,-

Laura Bluijs, Charlotte van den Raadt, 

Jani van Loghem, Erica de Beus en Jamie Beekelaar.

Wij wensen u een 
gezond en bloemrijk 2011

Specialist voor al uw bloemwerken.

belastingaangiften / fiscale adviezen  •  administraties / boekhoudingen 

jaarrekeningen  •  accountantscontrole / management ondersteuning 

Wenst u een gelukkig 2011

DORSMAN.NL OF 023-5714534

Wij wensen u een
goed verzekerd 2011

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 2011

Wij wensen u een
beestachtig 2011
Grote Krocht 28, 2042 XL Zandvoort 
Tel.:023-5719345

Maak van deze kerst een echt 
feest voor je trouwe maatje 

Dobey heeft alles 
om ze extra te 

verwennen, zelfs 
mooie cadeaus voor 

onder de boom. 

Kom dus snel langs 

Dobey Zandvoort

Anneke, Fenna, Greet en Wil

Wij wensen al 
onze cliënten, 
viervoeters en 
gevederde vrienden  
een heel prettige 
jaarwisseling en een 
gezond 2011!

Dierenartsenpraktijk ‘De Lijsterhof’
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Het beheer van het boek 

is in de vertrouwde han-

den van Jaap Koper en is à  

€ 37,50 bij hem te bestellen 

via tel. 5717337. 

Zandvoorter weer naar Sri Lanka

Drive-in Bios op Circuit Park Zandvoort

Zandvoorts oudste families

Agenda Classic Concerts is bekend

Evenals vorig jaar is onze plaatsgenoot Armand d'Hersigny 

op eigen kosten weer in Sri Lanka voor de Stichting Ayubo-

wan. Hij verzorgt de contacten voor een meisjeshuis in Bu-

dulla in het theeplantagegebied van het voormalige Cey-

lon. Daarnaast heeft hij contact in Baticola met zijn vriend 

Ramesh, die zich via Hollandse sponsorouders heeft opge-

werkt tot schoolhoofd.

Circuit Park Zandvoort zal op 15 januari voor één keer het 

toneel zijn van een echte Amerikaanse Drive-in Bioscoop. 

Een groep van vier studenten van de studie Commerciële 

Economie aan de Hogeschool van Amsterdam zijn op dit 

innovatieve idee gekomen. 

De grootste passie van Jaap Koper (Pierie) is schrij-

ven over de historie van Zandvoort en dan speci-

aal gericht naar de oude Zandvoortse geslachten. 

Inmiddels heeft hij al twee boeken over het ge-

slacht Koper uitgegeven. Na zeven jaar hard wer-

ken en een zoektocht langs diverse personen is 

er weer een nieuw boek uitgekomen met de titel 

‘Zandvoorts oudste families’. 

Onlangs heeft de stichting Classic Concerts de agenda voor 2011 bekend gemaakt. Een 

aantal meer dan bekende namen sieren daarop. Wat dacht u van het Utrechts Byzantijns 

Koor op 16 oktober of het Kathedrale BAVO koor en de Meisjes Cantorij uit Haarlem onder  

leiding van Fons Ziekman op 29 mei? Snel in de agenda zetten dus! Wat de grote  

productie van 2011 wordt, wordt pas later bekend gemaakt. Het bestuur is daarover nog 

in onderhandeling.

Hieronder vindt u de hele agenda voor 2011:

DATUM CONCERT UITVOERENDE
Zondag 9 januari Openingsconcert Heemsteeds Philharmonisch Orkest 

  o.l.v. Dick Verhoef

Zondag 20 februari Dudok Strijkkwartet Studenten van het Conservatorium A'dam

Zondag 20 maart Pianoconcert Julia Helena

Zondag 17 april Koorconcert Whale City Sound o.l.v. Martijn Hoeksema

Zondag 29 mei Koorconcert Kathedrale BAVO koor en meisjes Cantorij 

  o.l.v. Fons Ziekman

Zondag 19 juni Zomerconcert Kennemer Jeugd Orkest o.l.v. Matthijs Broers

Zondag 17 juli Vioolconcert Jeroen de Groot - viool, Joep v. Beijnum - viool,

  Bernd Brackman - piano

Zondag 21 augustus  Concert Van Dingstee Kwartet

Zondag 11 september Laureaten Prinses Christina Concours

Zondag 16 oktober Koorconcert Utrechts Byzantijns M. koor o.l.v. Grigori Sarolea

Zondag 27 november Concert Symfonie Orkest Haerlem o.l.v. Nicholas Devons

Zondag 18 december Kerstconcert Zandvoorts Mannenkoor o.l.v. Wim de Vries

  Music All Inn o.l.v. Ed Wertwijn

Uiteraard is deze agenda onder voorbehoud. Vanaf het eerste concert van 2011 geldt er een 

toegangsprijs van € 5. Een abonnement voor de 12 concerten in de reeks Kerkpleinconcerten 

bedraagt slechts € 50, u krijgt er dus 2 gratis. U kunt de abonnementen bestellen bij Kaashuis 

Tromp op de Grote Krocht.

Jaap ‘Pierie’ Koper

Deze school ligt op het plat-

teland. Pas sinds kort is het 

daar veilig want tot twee 

jaar geleden werd hier nog 

hard gevochten tussen re-

geringstroepen en de Tamil 

Tijgers. Nog steeds komen 

er mensen uit de gevangen-

kampen terug in dit gebied. 

Ramesh doet zeer veel soci-

aal werk voor een groot ge-

bied. Onder andere verzorgt 

hij de opvang van getrauma-

tiseerde kinderen. 

Met giften van vrienden en 

kennissen uit Zandvoort, 

d'Hersigny heeft naar aan-

Anders dan in de bioscoop 

staat de filmbeleving bij  

dit evenement voorop. Er  

zullen twee films worden 

vertoond: om 18.30 uur de 

drama speelfilm ‘Oorlogs-

winter’ en om 21.45 uur de  

(advertentie)

Het is een dik boek gewor-

den waarin 11 families be-

schreven staan die vanaf 

1600-1700 in Zandvoort 

leefden. Het zijn de families: 

Koning, Paap, Keur, Molenaar, 

Kerkman, Zwemmer, Van 

Duijn, Draijer, Van der Mije, 

Schaap en Loos. Eigenlijk 

moesten er nog drie families 

toegevoegd worden maar 

dat is niet gelukt omdat het 

boek anders te dik zou zijn 

geworden.

leiding van het artikel in de 

Zandvoortse Courant van 

vorig jaar € 685 kunnen 

verzamelen, kan er iets ex-

tra's gedaan worden voor 

deze groep. Bijvoorbeeld 

kunnen nu de ‘tijdelijke VN-

noodwoningen’ (niet meer 

dan een cementen vloer, een 

plaatstalen dak en onderste 

deel van het hutje met be-

plating, de rest is doek) voor 

alleenstaande vrouwen 

geheel met platen dicht-

gemaakt worden. Hierdoor 

hoeven zij niet bang te zijn 

dat er zomaar iemand bin-

nenkomt. Daarnaast zijn er 

actieilm ‘The Rock’.

Honderden bezoekers kun-

nen op paddock 2 vanuit hun 

eigen auto genieten van een 

ilm welke zal worden gepro-

jecteerd op een megascherm 

De geschiedenis 

van deze oude ge-

slachten is gecom-

bineerd met foto’s 

uit Zandvoort en 

met zeldzame fa-

miliefoto’s waar-

bij de hoofdper-

soon met foto 

geportretteerd staat zodat 

u precies weet over wie het 

gaat. Met medewerking van 

boekbinderij Alblas is het 

een uniek boek geworden. 

honderden schriften aan-

geschaft, wordt geld voor 

extra medicijnen gegeven, 

en de allerarmsten krijgen 

wat geld voor een stukje kip 

of fruit. 

“Iedereen dank ik heel har-

telijk voor zijn of haar gift. 

Iedere euro is meer dan be-

steed. Het bedrag is nu in de 

regio Baticoloa uitgegeven 

aan tientallen allerarmsten 

maar ook aan oorlogsslacht-

offers en gehandicapten. De 

mensen waren ontzettend 

blij. Fijne feestdagen en een 

goed en gezond 2011”, laat 

hij via de e-mail uit Sri Lanka 

weten. 

U kunt zijn vrijwilligerswerk 

steunen door uw eventu-

ele bijdrage te storten op 

rekeningnummer 764536 

ten name van A. d’Hersigny, 

onder vermelding van ‘Sri 

Lanka’.

van maar liefst 60 m2. Via 

een speciale FM radiozender 

kan via de autoradio het ge-

luid van de film ontvangen 

worden. Voor de bezoekers 

zal er gedurende het gehele 

evenement een persoonlijke 

Food2Car-service zijn met 

warme chocolademelk en di-

verse andere snacks en dran-

ken. Per ilm is er toegang voor 

maximaal 120 auto’s. Kaarten 

kunnen worden besteld via de 

website www.drive-in-bios.nl.
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JANUARIFEBRUARI
De Abraham van de 

Nederlandse Nieuw-

jaars duiken, die van 

onze woonplaats, 

werd door circa 1.500 

duikers meegemaakt. 

Voor deze 50e keer had 

de zon zijn stralen la-

ten schijnen over het 

Zandvoortse strand 

waardoor de gevoels-

temperatuur een stuk 

hoger lag dan de wer-

kelijke temperatuur.

Ook in januari van dit jaar had Zandvoort te maken met een dik pak sneeuw.

Rond de helft van de maand kwamen eindelijk de standplaatshouderscontracten 

rond. Werd ook wel tijd na twee jaar onderhandelen.

Zandvoort heeft een professor ‘gekregen’. Plaatsgenoot dr. Nico Blom werd aan 

het LUMC aangesteld als hoogleraar in de kindercardiologie.

Stichting Classic Concerts maakte een imponerende start van wat, naar later bleek, 

het laatste gesubsidieerde jaar zou worden. Het Heemsteeds Philharmonisch 

Orkest zorgde voor een stampvolle Protestantse kerk.

Op  de  boulevard 

Barnaart raakte een 

vrouw zwaar gewond 

toen haar camper in 

brand vloog en hele-

maal uitbrandde.

De nieuwe stichting Behoud Zandvoorts Cultureel Erfgoed werd opgericht. Alle 

Zandvoortse verenigingen en stichtingen op cultuurhistorisch gebied zijn met 

een bestuurslid vertegenwoordigd. Gezamenlijk willen zij de identiteit van de 

Zandvoortse geschiedenis koesteren.

Onze  plaatsgenoot 

Danny van Dongen 

zag een zege in het 

Winter Endurance 

Kampioenschap met 

zijn Radical aan zijn 

neus voorbij racen. Een 

te lange ‘stint’ werd 

door de wedstrijd-

commissarissen niet 

door de vingers gezien 

waardoor hij twee ron-

den straf kreeg en de 

eerste plaats in zijn 

divisie naar de concur-

rentie ging.

De politie Kennemerland maakte de jaarcijfers van Zandvoort in 2009 bekend. 

Hieruit bleek dat Zandvoort minder veilig was geworden.

Jullie van Bellen werd met haar springpony Lester opnieuw Noord-Hollands 

Kampioen. Ook in de discipline dressuur was de combinatie niet te kloppen en 

werd eveneens het kampioenschap veroverd.

Amanda Pellerin kon-

digde aan dat zij tij-

dens de Zandvoort 

Circuit Run een uur 

lang gaat ietsen voor 

het Revalidatiefonds. 

Later bleek ze meer dan 

€ 3.500 opgehaald te 

hebben.

 

 

In februari was de laatste raadsvergadering van deze raadsperiode. De Zandvoortse 

raad had een aantal ‘klapstukken’ en ‘hangijzers’ voor het laatst bewaard: de aan-

passing van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV), de Nota Grondbeleid en 

de organisatie Beeldkwaliteit Middenboulevard en het uit de hamerstukkenlijst 

gehaalde Rioleringsplan.

Halverwege deze maand ging de eerste paal de grond in van het nieuwe, mooie 

jaarrondpaviljoen van Club Nautique. Een maand later deed De Haven van 

Zandvoort hetzelfde en op 8 december 2010 volgde Tijn Akersloot. Met Take Five 

erbij en in 2011 Thalassa, telt Zandvoort straks vijf permanente strandpaviljoens.
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MAARTAPRIL
Op 1 maart was het lijsttrekkersdebat in De Krocht. Gediscussieerd werd er over 

het thema: ‘Burgers, de keus is aan u’. De gebeurtenis was een schot in de roos 

want de zaal van De Krocht was afgeladen vol.

Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart sleepte de VVD 5 zetels in de 

wacht en bleef daarmee de grootste partij in Zandvoort. De oud-coalitiegenoten 

verloren beide, waardoor OPZ op 3 zetels uitkwam en de PvdA op 2. GBZ won en 

kwam via een restzetel op 2 zetels. Nieuwkomer D66 is voor het eerst in 12 jaar 

weer in de Zandvoortse gemeenteraad vertegenwoordigd. SP (restzetel), GL en 

CDA consolideerden zich.

Het project ‘Kunst op school’, met theorieles op school en schilderen in het 

Zandvoorts Museum, was weer een succes. Er zijn schitterende kunstwerkjes ont-

staan onder leiding van het team van Marianne Rebel en Hilly Jansen. Wethouder 

Gert Toonen opende de Kinderkunstlijn in het Zandvoorts Museum.

 

Ook onder leiding van Jansen en Rebel 

maakten 60 Zandvoorters een kunst-

werk die sindsdien de muur van het Van 

Fennemaplein sieren.

De Zandvoortsche Hockeyclub vierde het 75-jarig bestaan.

Voor het eerst zijn er verzamelplekken voor plastic afval. Bij de eerste leging werd 

er 5.000 kg. opgehaald!

Cornelis Mooij werd benoemd als infor-

mateur om te komen tot een nieuwe co-

alitie. 11 maart werd de nieuwe raad door 

burgemeester Niek Meijer geïnstalleerd.

Lotte Determann won de derde plaats in de regioinale van de landelijke schrij-

verswedstrijd ‘Write now’.

In Nieuw Noord werd het Darwinhof oficieel geopend. Op de plek waar vroeger 

de Duinroosschool stond bouwde woonstichting De Key levensloopbestendige 

huurappartementen.

De 3e Runner's World Zandvoort Circuit Run zou de boeken ingaan als een zeer 

zware editie. Het strand, waar een straffe zuidwesten wind de atleten vol in het 

gezicht raakte, deed vele lopers een tandje langzamer gaan. Het centrum kon dat 

niet deren. Een geweldig volksfeest begeleidde de ruim 10.000 lopers.

Het ‘Drukkie voor Oranje’ werd geïntroduceerd. Marianne Rebel, Aaltje Vink en 

Emmy Stobbelaar ergerden zich aan de onsportiviteit op de voetbalvelden en 

zetten een sportief lied op CD.

De eerste ile van het seizoen diende zich aan. Een grote landelijke drogisterijketen 

had haar naam aan de Paasraces verbonden en gratis kaarten ter beschikking ge-

steld. Gecombineerd met mooi strandweer leverde dat een grote toestroom naar 

Zandvoort op. 

Een icoon is verdwenen 

uit het centrum. De 

leerkraam van Manfred 

‘de Leerman’ werd na 

onenigheid met de ge-

meente weggehaald.

Judotalent Glen Koper (13) werd in Eindhoven Nederlands kampioen onder 15 jaar.

Wilfred Tates werd in eerste instantie niet door de raad als wethouder gekozen. Een 

fractiegenoot kon bij de stemming niet aanwezig zijn waardoor hij 1 stem tekort 

kwam. Bij een latere stemming kwam Tates wel weer op het pluche. Gert Toonen 

en Andor Sandbergen waren al gekozen.

De heren van The Lions 

werden kampioen in de 

3e Rayonklasse en pro-

moveerden.

13 Zandvoortse ingezetenen werden door burgemeester Niek Meijer tot Lid in de 

Orde van Oranje Nassau benoemd. Kapper Rob Peetoom werd zelfs door minister 

Maria van der Hoeven tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau ‘geslagen’.

Zandvoort heeft na Koninginnedag een nieuwe dorpsomroeper. Gerard Kuijper zal 

later dit jaar Klaas Koper opvolgen, die bezig was met zijn afscheidstoernee.
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MEIJUNI
Met het nieuwe pro-

ject Amsterdam Beach 

Bus werden toeristen 

op een comfortabele 

manier ’s ochtends 

van Amsterdam naar 

Zandvoort en ’s avonds 

weer teruggebracht. 

De naam betekent 

overigens niet dat 

Zandvoorters moeten 

vrezen dat hun woon-

plaats is omgedoopt. 

Wel is Zandvoort nu 

oficieel dé badplaats 

van de Metropool 

Amsterdam. 

Voor de tweede keer werd een prominentenavond in circus Rigolo georganiseerd 

waar veel bekende Zandvoorters aan meededen. De 14 verschillende variéténum-

mers werden door clown Didi (Dick Hoezee) humoristisch aan elkaar gepraat.

Zandvoortse kunstenaars, sporters, artiesten en andere spraakmakende iguren 

die een band met het dorp hebben of hadden, kregen een eigen natuurstenen 

tegel met foto en begeleidende tekst. Modekoning Frans Molenaar opende onder 

toeziend oog van Alain Clark en Rika Jansen oficieel de Walk of Fame.

H e t  c o l l e g e  va n 

B&W presenteerde 

de Zandvoortse Waar-

deringspeld en hanger. 

Deze speld is bedoeld 

voor inwoners die zich 

verdienstelijk maken of 

hebben gemaakt voor 

de Zandvoortse samen-

leving. Het ontwerp 

van de speld is van de 

Zandvoortse kunste-

naar Loes Dirksen.

Begin juni was het weer bar en boos. Veel evenementen hadden last van de 

regenval waaronder de slotdag van de ‘Week van de Zee’ en ook de uitreiking 

van de Blauwe Vlag gaf problemen. Verder hadden de marktkramen van de voor-

jaarsmarkt veel hinder van regen en wind. De start van de 12e Wandel4daagse 

liep een vertraging op door de weerwaarschuwing van het KNMI. De dag erna 

was het droog en worden de wandelaars feestelijk onthaald.

Ook in Zandvoort werd er gestemd voor de verkiezingen van de leden van de 

Tweede Kamer. De opkomst in Zandvoort was goed, ruim 75% van de inwoners van 

de gemeente Zandvoort heeft een stem uitgebracht. De VVD heeft in Zandvoort 

veruit de meeste stemmen gehaald (35%). De PVV is enorm gestegen, van ruim 

6% aan stemmen in 2006 naar 19%. De PvdA is 1% gedaald ten opzichte van 

2006, naar bijna 16%. 

De vismaaltijd uit 1986 werd 

door diverse initiatiefnemers 

en met medewerking van 

Folklorevereniging de Wurf in 

ere hersteld.

Circa 43.000 mensen bezochten de RTL GP Masters of Formula 3 op Circuit Park 

Zandvoort. Het werd een autosportfeest en dit keer gaf de uittocht door de 

weersomstandigheden minder problemen met zich mee. 

Een recordaantal van 305 ietsers deden onder ideale weersomstandigheden 

mee aan de Fiets4daagse. 

Op  26  juni was de 6e 

Nederlandse Veteranendag. 

Samen met het Veteranen-

comité Zandvoort orga-

niseerde de gemeente 

Zandvoort ook deze dag. Dit 

jaar was er een intocht met 

oude voertuigen waarop 

een aantal veteranen mee-

reden. Aansluitend was er 

een speciale plechtigheid 

op het raadhuis en ontvangt 

Ricardo Webber uit handen 

van Meijer het Draaginsigne 

Gewonden.
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JULIAUGUSTUS
De jongerenomroep BNN testte de gastvrijheid van de lokale bevolking en de 

toerist. Aan het eind van elke alevering krijgt de bezochte gemeente een award. 

Zandvoort kreeg presentator Valerio op bezoek en sleept de gouden award in 

de wacht. Een felicitatie voor alle inwoners, ondernemers, toeristen, bestuur en 

ambtenaren van Zandvoort.

Het nieuwe jaarrondpaviljoen Club Nautique en strandpaviljoen Vooges vie-

len in de prijzen bij de verkiezing van de ‘Beste strandpaviljoen 2010’. Nautique  

ontving de 3e prijs in de categorie ‘Beste service’ en Vooges de 1e prijs in de 

categorie ‘Schoon’. Een geweldig resultaat voor het Zandvoortse strand.

Het heilige geloof in 

een overwinning was 

bij de Oranje fans weg 

toen Oranje in de inale 

van het WK voetbal van 

Spanje verloor. Daarmee 

zijn ook de feesten in de 

Zandvoortse kroegen en 

terrassen voorbij, de oran-

je slingers kunnen weer in 

de kast.

Het poppentheater Rekreade heeft een mooie locatie gevonden in de bovenzaal 

van het Zandvoorts Museum. Daarmee ging de grootste wens van Maaike Cappel 

en Wendy Jacobs in vervulling.

Het Jutters mu-ZEE-um vierde zijn 10-jarige bestaan en werd ondermeer gefelici-

teerd door wethouder Gert Toonen die namens de gemeente een koelinstallatie 

voor de 3 aquaria overhandigde. Onderling Hulpbetoon schonk een geluidsinstal-

latie voor de ilmruimte. 

Aan het Zandvoortse strand 

ter hoogte van club Mirage 

aan de boulevard Barnaart 

voltrok zich een ramp. Een 

groepje zwemmers kwam 

onverwachts in een mui 

terecht. Ze werden door 

omstanders uit zee gered 

waarna hulpdiensten uit 

Zandvoort, Bloemendaal en 

IJmuiden het overnamen. 

Helaas mocht voor een Duits 

meisje de hulp niet baten, zij 

overleed later in een zieken-

huis.

Het jazzfestival werd ook 

dit jaar door stichting Jazz in 

Zandvoort georganiseerd. Op 

zaterdagavond traden on-

der andere Greetje Kauffeld 

en Hans Dulfer op op het 

Gasthuisplein. Op vrijdag tra-

den in vele horeca-etablisse-

menten jazzbands op en en 

op zondag was bij Beachclub 

Take Five en Beachclub Tien 

ook live jazzmuziek.

De bouw voor de nieuwe brandweerkazerne in Nieuw Noord, die gedeeltelijk in 

de Algemene Begraafplaats komt te liggen, werd symbolisch gestart met het 

kappen van een boom. In de nieuwe kazerne worden de Zandvoortse brandweer 

en de Zandvoortse Reddingsbrigade gehuisvest, omdat de huidige onderkomens 

niet meer voldoen aan de eisen van deze tijd.

Kunstvereniging BKZandvoort had voor één dag de Poststraat omgedoopt tot  

‘Place du Tertre’, met Franse muziek, terrasjes en natuurlijk kunstenaars in actie 

voor hun marktkraampjes. 

Vorig jaar was de 1e editie van Culinair Zandvoort zo een groot succes dat de 

tweede editie niet kon uitblijven. Diverse Zandvoortse restaurants en strandpavil-

joens presenteerden weer gerechten van de eigen kaart. Voor het eerst was er een 

Culinairkrant (gemaakt door Zandvoort Press B.V.) met info over het evenement 

en ook een plattegrond waar de restaurants zich bevinden. 

Voor de vierde keer 

was de marathon 

Spinning on the 

Beach een succes, 

binnen 4 dagen was 

de 3 uur ‘ride’ al uit-

verkocht. Ruim 250 

deelnemers fiets-

ten dit keer bij Club 

Nautique en de bij-

drage gaat naar het 

goede doel: stichting 

Opkikker.
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SEPTEMBEROKTOBER
Het nieuws in deze 

maand stond vooral 

in het teken van het al 

dan niet verdwijnen van 

het Wim Gertenbach 

College uit Zandvoort. 

Gelukkig is dit onheil 

afgewend.

De politiek kon zich echter na het zomerreces ook weer vastbijten in het parkeer-

beleid, de Middenboulevard en de erfpacht van het circuit.

Het cultuuraanbod brak in september haast alle records: het Zandvoorts Vrouwenkoor 

vierde het 25-jarig jubileum met een schitterend concert; op 11 en 12 september wer-

den de Open Monumentendagen gehouden; het jazzseizoen startte in zowel café 

Oomstee als in De Krocht; de 3e editie van het Kunstfestijn vond plaats, evenals een 

zeer geslaagde Korendag. Kunstenares Marga Duin mocht weer in China exposeren 

en De Middelbare Meiden werden 'een illusie rijker'.

Hoogtepunten blijven toch zowel het Shantykoren- en Zeeliederenfestival en na-

tuurlijk het Stads- en Dorpsomroepersconcours met het terecht grootse afscheid 

van Klaas Koper.

Op sportief terrein gingen vele liefhebbers bij de diverse verenigingen weer de com-

petitie in; werd om de eretitels gestreden bij zowel de Iron Man en Lady wedstrijd 

als de jaarlijkse strandbridgedrive, terwijl het bij de Zwem4daagse zo druk was dat 

er af en toe zelfs iles ontstonden.

De Kennemer Golf & 

Country Club vierde on-

dertussen haar 100-jarig 

bestaan.

Het is zo leuk te constateren dat in Zandvoort regelmatig nieuwe initiatieven wor-

den ontplooid om de bewoners een scala aan activiteiten te bieden! Zo vond in het 

voorjaar de eerste editie van de Bar Battle plaats en dat was direct zo'n succes, dat 

een vervolg niet kon uitblijven.

Half oktober vond een opvallende koopavond plaats. Maar liefst 19 ondernemers 

aan het begin van de Haltestraat hadden gezamenlijk een 'Shopping Dinner Night' 

georganiseerd met onder meer lekkere warme hapjes en koele drankjes als welkom.

Als klap op de vuurpijl werd in café 

Oomstee het eerste Open Zandvoort 

Kampioenschap Garnalenpellen geor-

ganiseerd, dat terecht een nominatie 

opleverde voor de verkiezing van het 

‘Evenement van het Jaar’. In de inale 

van 12 toppers was Ans Davis met maar 

liefst 182 gram in zeven minuten 'peltijd' 

de onbetwiste winnares.

Het 'Rondje Dorp' is niet nieuw meer, maar de 19 teams van de 17 deelnemende 

ondernemers brachten wel veel gezelligheid en reuring in het oergezellige centrum.

Op het Van Fenemaplein viel de grootste straattekening van Nederland, onderdeel 

van de Kunst Biënnale van de provincie, te bewonderen.

Kunst is gelukkig niet weg 

te denken uit ons dorp. Zo 

kunnen de dertig leden van 

BKZandvoort en hun gastex-

posanten met trots terugkij-

ken op een grandioos kunst- 

en cultuurweekend. Op 23 

locaties werd KunstKracht12 

in het 'Voetlicht' gezet.

De kinderen van de basisscholen ontplooiden diverse kunstprojecten tijdens de 

Kinderboekenweek.

De gemeente gaf in de krant op overzichtelijke wijze inzicht in de begroting 2011 en 

het raadsprogramma 2010-2014; met tegenzin echter werd de kostbare verwerving 

van de gronden ten behoeve van de rotonde Haarlemmerstraat/Kostverlorenstraat 

goedgekeurd.

De reünie van oud-leerlingen van de Mariaschool werd druk bezocht met de belofte 

dit in 2020 dunnetjes over te doen.
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NOVEMBERDECEMBER
Veel jubilea werden deze maand gevierd en het opvallendst hierbij was dat het 

in alle gevallen ging om een 40-jarig bestaan! Zo is het alweer 40 jaar geleden 

dat de folklorevereniging 'De Wurf' het initiatief nam tot de oprichting van het 

Genootschap Oud Zandvoort.

De destijds futuristische gebouwen van 

Nieuw Unicum werden in 1970 voor de 

bewoners geopend en als bijzondere her-

innering aan dit feit werd een unieke tulp, 

Nieuw Unicum genaamd, gedoopt. Golfclub 

Sonderland bood Nieuw Unicum een onder-

wateriets aan.

Het ANBO-koor 'Voor Anker' gaf in een volledig uitverkocht De Krocht een van 

hoog niveau getuigend jubileumconcert.

De eerste nationale 50+dag met een zeer gevarieerd aanbod aan activiteiten, 

georganiseerd door de VVV Zandvoort, is een doorslaand succes gebleken. Een 

Zandvoort-promotie in optima forma!

Voor honderden kinderen en hun ouders was uiteraard de aankomst van 

Sinterklaas een hoogtepunt.

De Zandvoortse ondernemers kwamen in groten getale op 15 november naar 

de thema-avond 'Zandvoort het jaarrond aantrekkelijk'. Daarbij werden Corrie 

en Fleur van der Maas van Corrie's Kaashoek uitgeroepen tot de meest creatieve 

ondernemer van 2010/2011.

Het Jutters mu-ZEE-um, opge-

richt in 2000, ontving alweer zijn 

250.000e  bezoeker!

Een nieuwe activiteit was het 'Walking dinner'. Ter gelegenheid van de landelijke 

première van de ilm 'De Eetclub' had Circus Zandvoort in samenwerking met 

een viertal bedrijven voor 88 gelukkigen een bijzondere avond georganiseerd.

De winterkou trad al vroeg in, waardoor er minder standhouders op de winter-

markt waren dan doorgaans. Op 29 november lag de eerste sneeuw al in het 

dorp, tot groot plezier van de jongste jeugd.

De jongeren tussen 12 en 16 jaar kunnen zich sinds kort ontspannen in hun eigen 

jeugdhonk in 'The Place 2B'. 

Op een aantal basisscholen werden, compleet met stemhokjes, verkiezingen gehouden 

om tot een leerlingenraad te komen. Belangrijk om ze alvast wegwijs te maken in het 

democratische proces.

Vanaf 12 december kon-

den zij zich heerlijk licha-

melijk uitleven op de echte 

ijsbaan van 15 bij 15 meter 

op het Raadhuisplein, 

die daar door een royale 

sponsorring neergelegd 

kon worden. Het echte 

winterweer draagt bij tot 

de feestvreugde en zowel 

de oliebollenkraam als de 

'koek-en-zopietent' verho-

gen de winterse sfeer en 

doen goede zaken.

De fantastisch georga-

niseerde sprookjeswan-

deling was, met 42 als 

sprookjesiguren verklede 

vrijwilligers, een levende 

kerststal en de diverse 

koren nog grootser dan 

vorig jaar.

Tijdens de uitvoering van ‘Een bomvol hotel’ van toneelvereniging Wim Hildering, werd 

afscheid genomen van duizendpoot Ankie Joustra.

Maaike Cappel en Wendy Jacobs organiseerden een Wintersantekraampie. Het geld 

daarvoor hadden ze gesponsord gekregen van de provincie na een wedstrijd.

De Zandvoortse Reddingsbrigade (ZRB) steunde de actie van Serious Request, het 

Glazen Huis in Eindhoven.
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NIEUW

Weer

Temperatuur

Max 2 4 5 5

Min -1 0 2 2

Zon 25% 10% 25% 35%

Neerslag 15% 20% 30% 30%  

Wind ozo. 3 nw. 3-4 wnw. 3 nw. 4

Winter kwakkelt door 
tot 2011

Het weekend weerbericht van zandvoort en omgeving

Bij ons komt deze maand 

waarschijnlijk uit op een 

derde plaats in het koude-

klassement en dat is best 

een topprestatie in deze 

steeds warmer wordende 

tijden. De scherpste kanten 

van de kou zijn er inmid-

dels wel af. Afgelopen zon-

dag werd het al tot bijna 

5 graden op Zandvoort en 

de nog aanwezige sneeuw 

dooide al link weg. 

Nu is het tijdelijk weer 

even wat winterser in Zuid-

Kennemerland en kwakke-

len we door richting 2011. 

Veel kou zit er ook begin 

januari niet in. Wellicht dat 

dit in de loop van de louw-

maand wel weer gebeurt, 

maar de winter maakt 

voorlopig even pas op de 

plaats.

De donderdag geeft ove-

rigens nog wel vrij koud 

weer bij een temperatuur 

die enkele graden boven 

nul uitkomt. Er is weinig 

zon en er kan nog wat lich-

te neerslag vallen.

Op de laatste dag van dit 

jaar gaat de wind nadruk-

kelijker vanaf zee waaien 

en wordt het milder. De 

jaarwisseling verloopt 

waarschijnlijk droog met 

niet al te veel wind. We 

zien een hogedrukgebied 

een winteronvriendelijker 

positie innemen en het 

accent komt uit richting 

Schotland en Engeland. 

De Noordzee is weliswaar 

link afgekoeld afgelopen 

maand, maar veel kouder 

dan 6 graden is het zeewa-

ter nog niet. Veel neerslag 

zit er niet in de komende 

dagen. 

Begin januari houden we 

het tamelijk saaie en grij-

ze weer in huis waarbij de 

temperatuur nog iets op-

loopt. Een enkele winterse 

bui is mogelijk. Nogmaals, 

zicht op een nieuwe kou-

degolf is er vooralsnog niet, 

maar een overgang naar 

regenweer met veel wind 

en tot 10 graden boven nul 

lijkt er ook niet aan te ko-

men. 

Januari zal ongetwijfeld 

wel weer kou gaan geven 

in de loop van de maand.

Meer weer is er op www.

weerprimeur.nl  

weerman Marc Putto 

December is een zeer indrukwekkende maand tot nu toe 

wat de kou betreft. Zweden meldt de koudste december-

maand van de afgelopen 110 jaar en in Engeland beleeft 

men de ijzigste twaalfde maand sinds de Kleine IJstijd. 

Vooral in Ierland sneuvelden veel temperatuurrecords. 

Daar was het soms vele graden kouder dan in Zandvoort 

en Bentveld.

 Do. Vr. Za. Zo. 

Pluspunt Zandvoort
Flemingstraat 55

023. 574 03 30
www.pluspuntzandvoort.nl

Peuters in Beweging 2 t/m 4 jaar
Woensdag 9:30 - 10:30 2 februari t/m 13 april.

Typevaardigheid voor Kinderen vanaf 8 jaar
Vrijdag 16:00 - 17:15 uur 21 januari t/m 15 april.

Digitale fotobewerking voor kinderen
Donderdag 15:30 - 16:45 uur 13 januari t/m 17 februari

Website bouwen voor kinderen
Donderdag 15:30 - 16:45 uur 3 maart t/m 14 april

Schermen vanaf 8 jaar. Inclusief leen materiaal.
Woensdag 16:00 - 17:00 uur 2 februari t/m 29 juni

YogActief
Dinsdag 20:00 - 21:30 uur 18 januari t/m 29 maart 
Donderdag 20:00 - 21:30 uur 20 januari t/m 31 maart

Hatha Yoga
Vrijdag 11:00 - 12:00 uur 14 januari t/m 13 mei

Houding en Conditie op muziek 55 plus
Donderdag 14:30 - 15:30 uur 13 januari t/m 28 april 2011

Intuïtief tekenen en schilderen
Woensdag 19:30 - 21:30 uur 2 maart t/m 30 maart.

Glas in Lood
Woensdag 19:30 - 22:00 uur 5 januari t/m 2 maart

Boetseren en Beeldhouwen
Maandag of donderdagavond 19:30 -22:00 uur
27 januari t/m 19 mei

Bridge beginners  
Dinsdagavond 19:30 - 22:00 uur 4 januari t/m 8 maart
Bridge gevorderden 
Maandagavond 19:30 - 22:00 uur 31 januari t/m 11 april

Mozaïek
Dinsdag 19:30 - 22:00 uur 18 januari  t/m 1 maart

Klussen voor vrouwen
Vrijdag 15:30 - 17:00 uur 4 maart t/m 8 april

Spaans Beginners II
Woensdag 19:00 - 20:30 12 januari - 27 april
Spaans Beginners III en IV (licht gevorderd) 
Woensdag 20:30 - 22:00 12 januari - 27 april 

Franse Conversatie I
Donderdag 16:45 - 17:15 13 januari t/m 31 maart

Engelse Conversatie zonder moeilijke spellingsregels
Donderdag 13:00 - 14:30 uur 13 januari t/m 28 april

Website bouwen en onderhouden
Maandag 20:00 - 22:00 10 januari t/m 14 februari Extra Cursus
Woensdag 20:00 - 22:00 9 maart t/m 13 april 2011. 

Digitale fotobewerking
Donderdag 20:00 - 22:00 uur 
13 januari t/m 17 februari of 10 maart t/m 14 april 

Word / Excel
Vrijdag 10:00 - 12:00 uur 28 januari - 29 april
Bij genoeg aanvragen kan deze cursus ook in de avond gegeven worden

Senioren Computer Snuffelcursus 
Dinsdag 4 januari 10:00 - 12:00 uur.

voor meer informatie en inschrijfformulieren: 
www.pluspuntzandvoort.nl
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De decemberfeestdagen, het is een gezellige tijd om met familie en vrienden 

door te brengen. Maar voor velen is het ook een tijd waar tegenop gezien 

wordt. Voor mensen die een dierbare verloren hebben, kunnen dit zware dagen 

zijn. De verwerking daarvan is h eel belangrijk en dat proces begint al bij de  

allereerste dag dat degene er niet meer is. Niemand die zal zeggen dat het 

makkelijk is, de periode van rouw, maar ons dorp kent wel een uitvaartbegelei-

der die meer dan alleen een helpende hand biedt.

door Maxim Roos

Evert Schweitzer is de oprichter van Algemene Uitvaart-

begeleiding Zandvoort. In augustus 2008 heeft hij zijn be-

drijf opgezet omdat Zandvoort een dergelijke onderneming 

nog niet had. Schweitzer had zijn sporen al verdiend bij di-

verse bedrijven in de uitvaartbranche. Na werkzaamheden 

als wagenparkcoördinator, medewerker in een kistenfabriek, 

uitvaartbegeleider bij een van de grotere uitvaartonderne-

mingen en rouwtransport, heeft hij de stap gezet om voor 

zichzelf te beginnen.

Een ding had Schweitzer al gezien en daar stoorde hij zich 

mateloos aan. Het was het gebrek aan service en persoon-

lijkheid. “Dit kan en moet anders”, dacht hij en dat waren 

geen loze woorden. Inmiddels is hij ruim twee jaar verder 

en heeft hij al vele uitvaarten op plechtige wijze verzorgd. 

Hij beperkt zich echter niet alleen tot het verzorgen van 

de begrafenis, hij zorgt ook voor mentale steun bij de na-

bestaanden en ook na de uitvaart zal hij deze mensen niet 

Deze week weer een nieuwe stelling:
Morgen is het zover.  

Dan gaan we weer knallend het nieuwe jaar in  

en namens  "De stelling van de week"  

wens ik u alvast een gezond en gelukkig 2011 en  

dat u maar weer massaal gaat reageren  

op de stellingen in het nieuwe jaar.

Daarom is de stelling van deze week: 

vergeten. Regelmatig zal hij nog op bezoek komen om te 

kijken hoe het leven weer opgepakt wordt. Dit zijn punten 

waar hij zich sterk voor maakt en wat de grote uitvaarton-

dernemingen vaak achterwege laten. Zodra hij de eerste 

ontmoeting heeft, probeert Evert de nabestaanden op hun 

gemak te stellen door alle zorgen voor de uitvaart op zich 

te nemen. De verhalen achter de overledenen vindt hij het 

eerste belangrijke aspect voor een waardige begrafenis. 

Pas als deze begane, in zwart geklede regelaar een beeld 

heeft van de overleden persoon en alle verhalen verteld zijn 

van de mensen die op dat moment zichzelf kunnen zijn, zal 

hij het gaan hebben over de wensen en als allerlaatste de 

inanciën.

Als het aan Evert Schweitzer ligt, wordt morgen het gezegde 

veranderd in: de een zijn dood, is Evert zijn zorg. En als zo een 

zware dag met het laatste uurtje samen met een geliefde 

toch op een waardige en mooie wijze wordt afgesloten, dan 

kan men zelfs in deze maand er toch een feestelijk tintje 

aan geven. 

Stuur uw reactie per e-mail naar: 

stelling@zandvoortsecourant.nl

‘2011 wordt mijn jaar!’

Dromen 

Dromen, we hebben ze allemaal. Ook op de één na laatste 

of laatste dag van het jaar. 

Een eigen winkel hebben, ilmregisseur worden en een 

jetsetleven leiden, een tweede huis in het buitenland, of 

de jackpot in de loterij winnen. Misschien bezit je liever 

een kleurrijke aura, zou je een dierenopvang willen opzet-

ten of ben jij helemaal happy genoeg met vrienden in de 

kroeg, samen een pintje drinken. Is jouw ultieme droom 

een hoge berg beklimmen of als begeerd zangtalent 

100.000 van jouw fans uit hun dak laten gaan? Iedereen 

heeft zijn eigen interesses. En maar goed ook. Het zou een 

saaie boel worden als we allemaal van hetzelfde houden. 

Maar streven we ze na, dromen? Of wordt het een zoveel-

ste poging om van het roken af te komen of het gewicht 

op pijl te houden? Of blijven we hangen in mijmeren over 

wat we niet hebben? Het leven is te mooi. Jezelf prik-

kelen geeft voldoening. En als jouw innerlijk tevreden 

is, straal je dat aan de buitenkant ook uit. Zou het een 

uitdaging zijn om een andere taal te leren? Zouden we 

het aandurven om eens stout een paaldansles te nemen? 

Met parachute op je rug uit een vliegtuig springen of 

onze binnenste ik door creatieve uitingen naar buiten 

laten komen? Of lopen we dan aan tegen het ‘ik-kan-niet-

kiezen-syndroom’? 

Weet je, dromen kun je ook koesteren. Ze zijn soms mooi-

er dan de werkelijkheid. Er gewoon van genieten zonder 

ze te willen ‘realiseren’ is een optie. Met elke droom die je 

verwezenlijkt, raak je er namelijk ook eentje kwijt. 

Een heerlijk samenzijn met dierbare vrienden om je heen, 

bruisende bubbels en een hoop lol, klinkt ineens zo gek 

nog niet voor Oudejaarsavond! Proost op een knallend 

2011! En wees slim, zorg dat je op je vingers nog tot 10 

kunt tellen.       

Column

Levensverhalen

Vorige week vroegen wij: 

‘Hoe lang heeft uw wacht- en treinreis geduurd 

of heeft u in de ile moeten staan om thuis te komen?’  

De antwoorden kwamen gemiddeld op de volgende  

vertragingstijden: • 7,5 uur met trein en taxi

 • 4 uur met de auto

 • 3 uur met de trein

Evert Schweitzer

Het jaar 2010 is alweer bijna ten einde gekomen. Om 

het nieuwe jaar goed te beginnen, worden er verschil-

lende feesten georganiseerd. Onderstaand een aantal 

tips om 2011 op een spetterende manier in te gaan...

Vrijdag 31 december:

FAME
Voor vaste gasten van Fame is er een speciale jaarwisse-

ling! De standaard entree is € 5 inclusief garderobe en 

een glas champagne. Maar wil je nou helemaal nergens 

aan hoeven denken, koop dan een VIP kaartje voor € 50, 

waarmee je tot 05.00 uur onbeperkt kunt drinken! Als je 

een kaartje wilt kopen mail Dave dan op Hyves of info@

famezandvoort.nl of SMS op 06-24295200. Let wel: Dit 

geldt alleen voor vaste gasten en kaarten aan de deur 

zullen lastig te krijgen zijn.

Grand Café XL
Van 00.30 uur tot 05.00 uur gaat het dak eraf bij Grand 

Café XL met hun eerste jaarwisseling in dit nieuw ge-

stylde grand café! Met DJ Robin S en D-Markie kunnen 

de voetjes van de vloer. De entree is gratis, maar kaarten 

zijn verplcicht. Leeftijd 18+!

Get Out! Chin Chin
Bij de Chin-Chin is het zoals gewoonlijk weer een feestje! 

Geen poespas, maar gewoon knallend het nieuwe jaar in! 

Alle DJ’s die op de reguliere avonden draaien komen ook 

nu een plaatje draaien en uiteraard is de entree gratis!

Riche aan Zee
SwingSteesjun viert een spetterend Oud- en Nieuwfeest 

bij Riche aan Zee. Van 20.30 tot 02.30 uur draait dj 

Jeroen de lekkerste disco dance classics, funk en soul 

in de 70s/80s area, in de 90s/now area draait dj Salta 

dance, house en latin-beat. Riche serveert de hele avond 

overheerlijke oliebollen, appelflappen en een aan-

tal exclusieve hapjes. Op het moment suprême wordt  

gezamenlijk een glas Champagne geheven. Kaarten à 

€ 35 zijn te koop via www.Swingsteesjun.nl, bij Primera 

en bij VVV Zandvoort. Aan de deur kost een kaart  

€ 40. Kom op deze speciale avond in feestelijke avondkle-

ding naar Riche aan Zee.

Wapen van Zandvoort
Een van de oudste cafés van ons dorp presenteert  een 

spetterende eindejaarsparty vanaf 22.00 uur onder 

de titel: Putumayo worldmusic. Goede Muziek uit alle  

hoeken van de wereld en gelegenheid tot dansen is  

volop aanwezig. Kaarten kosten € 25 inclusief buffet, bier, 

wijn en fris tot 24.00 uur. Reserveren is gewenst en kan via  

tel. 023-8223780 of aan de bar.
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De informatie pagina van de sportraad
www.sportinzandvoort.nl

In de wintermaanden 

vind je de ZRB hoofdzake-

lijk in het zwembad van 

Sunparks. Vanaf je 6e jaar 

kan je diverse diploma’s 

zwemmend redden halen. 

Zwemmend redden is het 

redden van een drenkeling 

met behulp van bevrijding- 

Een aantal jaren geleden 

werd er een jeugdhonkbal-

team opgericht dat gaande 

de rit steeds meer het echte 

honkbal onder de knie kreeg. 

Het team bestond niet alleen 

uit jongens, ook een aantal 

dames heeft in de competi-

en vervoersgrepen. De les-

sen worden gegeven door 

ervaren instructeurs die op 

een leuke manier de fijne 

kneepjes van het redden bij-

brengen.

 

Maar ook de cursus Strand-

wacht, varend redden en 

tie meegespeeld en allemaal 

zijn het waardevolle spelers 

geworden. Nu de meeste de 

leeftijd hebben bereikt om 

senioren honkbal te gaan 

spelen, is het tijd om meer 

spelers aan te trekken en een 

tweede team in te schrijven. 

Zandvoortse Reddings Brigade Senioren honkbal in Zandvoort
Elders in deze krant staat een klein verslag van de ZRB die 

deel heeft genomen aan Serious Request. Uiteraard is dat 

niet het enige dat deze actieve vereniging doet. Gedurende 

de zomermaanden is de bewaking van strand- en badgasten 

de voornaamste activiteit. 

De zeer actieve afdeling honk- en softbal van de Zand-

voortse Sport Combinatie komt het komende zomer-

seizoen met een serieuze honkbalafdeling. Niet alleen 

schuiven de junioren door naar de seniorenafdeling, het 

ligt in de lijn der verwachting dat daarnaast nog een se-

niorenteam ingeschreven gaat worden.

Wel zal het veld aangepast 

moeten worden voor het 

seniorenhonkbal. Zo zal er 

bijvoorbeeld een mobiele 

werpheuvel aangeschaft 

moeten worden. De voor-

bereidingen daarvoor lo-

pen al en in de komende 

weken zal bekend gemaakt 

worden waar en wanneer 

de trainingen zullen plaats-

vinden.

Kunt u niet (meer) honkbal-

len? Dan is er de mogelijk-

heid om via een scheids-

rechtercursus van dit mooie 

spel te gaan genieten en de 

club te steunen. U vindt op 

http://zsc.clubsystem.nl 

meer gegevens hierover. 

Meer informatie over het 

honkbal in Zandvoort kunt 

u krijgen via honkbal-soft-

bal.zsc04@hotmail.com.

EHBO zijn opleidingen die 

georganiseerd worden. 

Van de strandwachten is 

de hoofdtaak de veiligheid 

van baders en zwemmers 

bewaken. Daarbij hoort ook 

het assistentie verlenen aan 

zwemmers of watersporters 

die in de problemen zijn ge-

raakt. Vanaf 13 jaar kan je 

beginnen met de opleiding 

tot strandwacht en vanaf 

dat moment mag je ook al 

beperkt ‘meeposten’ op het 

strand. 

Wil je meer weten over het 

werk van de ZRB, lid worden 

of gewoon een keertje ko-

men kijken? Loop dan eens 

binnen op één van de red-

dingsposten of in het zwem-

bad, er is altijd wel iemand 

om je meer informatie te ge-

ven. Internet: www.zrb.info.

Dier van de Week
Rocky is een vrolijke hond 

van ongeveer 6 jaar. Hij is ook 

heel lief, houdt van lekker knuffe-

len en zit graag even bij je. Hij zit 

barstensvol energie en houdt dan 

ook erg van wandelen, spelen en 

rennen. De sneeuw vindt hij echt 

fantastisch! Achter sneeuwballen 

aan rennen is voor hem een groot 

feest. Met andere honden spelen 

doet Rocky ook erg graag, met een 

andere hond samenwonen zal 

dan ook prima gaan. Met kleine 

kinderen en katten doe je hem echter geen plezier. Hij kan best wel even alleen zijn, 

maar dit moet in de nieuwe omgeving rustig worden opgebouwd. Hij is slim en 

kent zijn basiscommando’s prima maar hij zal met een consequente en liefdevolle 

baas nog veel kunnen leren. Kortom deze leuke hond vol energie zoekt een dito 

baasje! Misschien bent u dit wel? Ga gewoon eens bij Dierentehuis Kennemerland 

langs om kennis te maken met hem! Dierentehuis Kennemerland, Keesomstraat 5 

2041 XA Zandvoort. meer informatie via tel.: 023-5713888 of http://asielzandvoort.

dierenbescherming.nl. Het dierentehuis is geopend tussen 11.00 uur en 16.00 uur 

op maandag tot en met zaterdag. 

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.

Wat mij op valt in de winter is het volgende; er wordt maar gemoppert over de herten en ander 
ongedierte in de bebouwde kom. Ik zou zeggen geen wonder. Als ik mijn honden uit laat liggen er weg-
gegooide pizza’s, bami, nasi, brood, bloemkool stronken enz enz. Dit alles binnen de bebouwde kom, 
wat zou U doen als er ergens eten zou liggen? Juist, U gaat als U honger heeft er op af. Is het te 
moeilijk te bedenken, dat het eten al of niet goed voor de dieren misschien beter over de omheining 
bij de duinen gebracht wordt? Of moeten wij die zo van dieren houden dan te ver lopen? Evenals 
de personen die aan de rand van de duinen bij de cort. van de Lindenstraat de etensresten aan de 
kant van de weg gooien. Is dat omdat de dieren dan eerder in aanraking komen met een auto, is dat 
luiigheid, dommigheid of onwetendheid? Mensen, breng als U zo nodig eten moet geven, een baal hooi 
naar het hek, daar hebben de herten, konijnen en andere dieren meer baat bij dan aan alle rommel 
die er gevoerd wordt. 

Wanneer gaan wij ons eens echt in dieren en hun gewoontes verdiepen zonder er menselijke gevoe-
lens aan te plakken? Stop met onzin en ga hooi voeren. Als iedereen het verstand laat zegevieren 
hebben we minder (over)last van en door in het wild levende dieren. Ook wil ik dan nog even kwijt, dat 
er mensen zijn die kapitalen betalen voor een safari, die hebben we hier gratis en misschien in de 
toekomst smullend van een baaltje hooi. Ik heb gezegd en sta open voor discussie.

Met vriendelijke groet,
J.M. Hoff
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Elk jaar rond deze tijd bombarderen alle radiozenders ons met hun historische hitlijsten. 

De Veronica Top 1000, de Radio 10 Gold Top 4000, de Classic FM Top 1000 en natuurlijk de 

Radio 2 Top 2000: miljoenen luisteraars genieten van alle hoogtepunten uit de muziekge-

schiedenis. ZandvoortPlus voegt er voor één keer een lijstje aan toe: de Top 10 van mooiste 

liedjes ooit geschreven over zee, strand en… Zandvoort!

10: HET LIEDJE VAN DE ZEE – Marva (1966)
Waar ik ook mag komen /  zal ik blijven dromen / van mijn heerlijk gouden Noordzeestrand
De Vlaamse zangeres Marva (Mollet, 1943) brak op haar 20e door met een Nederlandstalige 
versie van Burt Bacharach’s Too Late To Worry. Ze leek een eendagsvlieg, totdat Rocco Granata 
haar drie jaar later onder zijn hoede nam. Hij schreef en produceerde Het Liedje van de Zee 
voor haar, dat ze opnam toen ze zwanger was van haar eerste zoon (die was niet geprodu-
ceerd door Rocco, overigens). Het werd een nummer 1-hit, en Marva een superster.

9: TERUG NAAR DE KUST – Maggie MacNeal (1976)
Heel ongerust / zoek ik de weg naar de kust / bijna niet bewust van de dreiging/ dat daar 
mijn jeugd voorbijging.
Maggie MacNeal (Sjoukje Smit - van ’t Spijker) ging na grote successen met het duo Mouth 
& MacNeal, in 1975 solo verder. In 1976 werkte ze mee aan het door Toppop-presentator Ad 
Visser bedachte project Zing Je Moerstaal, het boekenweekgeschenk van dat jaar: een elpee 
met  teksten van Nederlandse schrijvers op muziek gezet door Nederlandse popgroepen en 
-artiesten. Theun de Winter schreef de tekst, de muziek was van Sjoukje zelf. Het werd een 
klassieker en staat op 753 in de Top 2000.

8: LIED VAN DE ZEE – Raymond van ’t Groenewoud (1996)
Hier, loodgrijs en grauw / Sta ik bij jou om te bekomen / Schuim, grijsgelig schuim / Wolken 
en zout / Reizen en dromen
De Vlaamse zanger Raymond van ’t Groenewoud staat al jaren met vier dezelfde nummers 
in de Top 2000: Je Veux l’Amour, Meisjes, Liefde Voor Muziek en Twee Meisjes. Dit prachtige 
poëtische liedje is, net als Twee Meisjes, afkomstig van Raymond’s album Ik Ben God Niet.  
Het gaat over hoe je je met gedachten volgepropte hoofd even helemaal kan laten schoon-
blazen door een winderige strandwandeling.

7: DANSEN AAN ZEE - Bløf (2000)
Laten we dansen, m’n liefste / Dansen aan zee / Een afscheidswals aan de waterlijn/ Dansen aan zee
Dankzij hun Zeeuwse roots is het niet vreemd dat de zee en de kust terugkerende thema’s 
zijn in het repertoire van Bløf. Dit nummer is de grootste hit van de cd Watermakers uit 2000, 
en staat op 263 in de Top 2000 van Radio 2. Bløf nam deze afscheidswals later nogmaals 
op in duet met de Portugese fadozangeres Christina Branco. Een voor je tranen, twee voor 
de mijne, drie voor de horizon.

6: WIND EN ZEILEN – Splitsing (1985)
Ik wil wat doen deze zomer / Wat kan ik doen deze zomer / Geef me wind en zeilen / Geef me 
zon en Noordzee
De Groningse band Splitsing maakte midden jaren ’80 twee albums en had drie kleine 
hitjes, Wind en Zeilen, Een Zomer Lang en Recht Uit Het Hart. In ’87 viel de band uiteen, en 
gingen zanger Peter Groot Kormelink en toetsenist Herman Grimme verder onder de naam 
De Jazzpolitie ( van o.a. Liefdesliedjes).  Wind en Zeilen gaat over de wens om nu eens niet 
op het strand te gaan liggen bakken, maar wat actiever te worden komende zomer. Nou, 
dat kan: Zandvoort heeft ’t allemaal!

5:  DE ZEE – Paul van Vliet (1974)
Maar het houdt niet op, het gaat maar door, 't komt erger telkens terug / En ik denk: dit 
heeft geen zin, ik trek mij maar weer terug / Dat zei de zee die me vertelde dat hij moe is / 
Die zei dat hij er zeer beroerd aan toe is
Het mooiste cabaretlied over de zee ooit geschreven gaat over milieuvervuiling, en is 
meer dan 35 jaar helaas nog altijd actueel. Afgelopen jaar kreeg Paul van Vliet de Blijvend 
Applaus Prijs voor zijn gehele oeuvre. In het juryrapport werd speciiek aan twee liedjes 
gerefereerd: Meisjes van 13 en deze, De Zee. Met daarin die prachtige frase: “een waarde-
loze functionaris, die vanwege het toerisme niet wil weten dat het waar is…”

4: DE ZEE! DE ZEE! – Rob de Nijs (1986)
Maar kleine jongens worden groot / En dromen groeien zelden mee / Toch blijven alle man-
nen kleine jongens / Als een schip vertrekt naar zee
Uit de tijd dat Rob de Nijs net zoveel albums verkocht als tegenwoordig Marco Borsato 
stamt het album Vrije Val. Daarvoor leverde de legendarische Haarlemse schrijver/dich-
ter Lennaert Nijgh dit De Zee! De Zee!. Nijgh beschrijft hoe hij als kleine jongen op het 
Noordzeekanaal en de sluizen van IJmuiden grote schepen naar zee zag vertrekken en 
droomde van meegaan op de grote vaart. Fraai op muziek gezet en geproduceerd door 
Gerard Stellaard.

3: DE ZEE – Trijntje Oosterhuis (1996)
Als ik mij alleen en eenzaam voel / Ga ik altijd kijken naar de zee / En met alle schepen op 
haar rug / Vaar ik in gedachten mee
In 1996 werd de Amsterdam ArenA geopend met een groot spektakel dat live op tv te 
zien was. Hoogtepunt was hoe Trijntje Oosterhuis, toen nog zangeres van Total Touch, in 
een gigantische jurk het oficiële thema De Zee zong, terwijl grote zeilschepen over de 
grasmat bewogen. Het werd meteen haar eerste en nog altijd grootste solohit, in succes 
alleen overtroffen door het duet Wereld Zonder Jou met Marco Borsato. Beide nummers 
werden geschreven door John Ewbank.

2: ZANDVOORT AAN DE ZEE – Pasadena Dream Band (1986)
He, ga je mee, naar Zandvoort aan de zee  / Katwijk is leuk en Hoek van Holland is ijn / 
Maar niets is beter dan in Zandvoort aan de zee te zijn
De Pasadena Dream Band is een Zuidhollandse coverband die al sinds 1981 feesten en 
partijen opluistert met een repertoire van meer dan 500 dance classics. In 1986 verrasten 
ze met een eigen nummer over ons geliefde dorp, geschreven door Peter Roos en Willem 
Snijders. Ze haalden er de 36e plaats in de Top 40 mee, maar hier staan ze op een welver-
diende nummer 2. De PDB bestaat nog steeds en is ook actief als begeleidingsband van 
o.a. Gordon, Lee Towers en René Froger.

1: ZANDVOORT BIJ DE ZEE – Louis Davids (1922)
We gaan naar Zandvoort bij de zee / Nemen broodjes en kofie mee / Oh, het is zo’n zalig-
heid / Wanneer je van de duinen glijdt / In Zandvoort bij de zee
Louis Davids was bijna een eeuw geleden een grootheid in Nederland. Hij was zanger, ca-
baretier, revue-artiest, acteur en toneelschrijver. Zijn liedjes zijn tot in de 21e eeuw blijven 
doorklinken, zoals De Kleine Man en Naar De Bollen. Maar ook het fameuze Zandvoort 
Bij De Zee, een liedje dat hij in Engeland ontdekte en van een Nederlandse tekst voorzag, 
staat in ons collectieve geheugen gegrift. Een beter stukje Zandvoortpromotie is er nooit 
meer geweest. En daarom op nummer 1 in dit zeewaardige lijstje!

ZandvoortPlus
door Edwin Gitsels

Zo zout hebben we ze nog nooit gehoord!

De (Zandvoort aan) zee 
top 10 aller tijden



Voor alle ZandvoortPashouders de aanbieding

Wist u al dat wij een grote  
sortering fotolijsten hebben in
diverse maten en modellen?

www.de-bode.nl
Pashouders 5% korting

TEGOEDBON 

VOOR 1 GRATIS 

ZANDKORREL

Bestel nu de ZandvoortPas 2011

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

- 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 vanaf 1 januari 2011 tot en  
met 31 december 2011.

Uw op naam gestelde ZandvoortPas 
wordt, tezamen met een welkomstkado, 
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.

OUWE TOON
Prachtige, goed snijdbare,  

oude kaas
    Nu 500 gram: € 6,95

Medina Woninginrichters 

www.medina-woninginrichting.nl

023-531 78 40 
Haltestraat 56
2042 LP Zandvoort

Aanbieding voor de maand december: 
Karpetten deze maand 10% korting op alle merken.

(Vouw)gordijnen	 Tapijt
Vitrages	 Vinyl
Luxalex	 Laminaat
Zonwering	 Parket

 Hele maand januari  voor Pashouders:
Kogelbiefstuk reepjes met

bospaddenstoelenmarinade
500 gram € 7,95

kijk ook eens op onze website:

www.slagerijhorneman.nl

Uw nieuwe pas wordt 

uiterlijk 31/12/2010 toegezonden

Kerkstraat 14 • 2042 JE Zandvoort
Tel.nr.: 023-5712102

Geopend van 9.00 tot 22.00 uur

Voor Pashouders 
10% korting 

op onze stamppotten

ZandvoortPas houders: 
10 % korting op alle kleding

Nieuw binnen 

dames en heren 

Snowboots!!

Burg. Engelbertsstraat 94b-2042 KP Zandvoort
www.imagezandvoort.nl

Uitverkoop!!!
 30%
   40%
      50% korting!!!

    Walk of Fame

Bakkerstraat	2A,	Zandvoort	-	023-5735902
Geopend	van	dinsdag	t/m	zondag	

www.walkoffameshirts.nl



ashouders de aanbiedingen van deze week 

Algemeen:

Autobedrijf Zandvoort - K. Onnesstraat 

Taxicentrale Fred Spronk - 023-8885588

Psychologiepraktijk Ab van der Neut - 

06-31393790

Winkeliers: 

Bruna Balkenende - Grote Krocht

Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht

Kaashuis Tromp - Grote Krocht

Slagerij Horneman - Grote Krocht

Slagerij Vreeburg - Haltestraat

Verzorging en vrije tijd: 

Foto Menno Gorter - Grote Krocht

Massage bij Rosa - www.massagebijrosa.nl

Plony’s Haarwinkel - Kosterstraat

Toerkoop Reisbureau - Grote Krocht

Mode en trends: 

Belli E Ribelli Kinderkleding - Haltestraat

Bibi for Shoes - Kerkstraat

Blitzkickers - Haltestraat 17B

Image Zandvoort - Burg. Engelbertsstraat 94b 

Sea Optiek - Haltestraat

Walk of Fame - Bakkerstraat 2A

Wonen en onderhoud:  

De Bode woonaccessoires - Kerkstraat

Koene Cleaning Service - 06-1432444

Medina woninginrichters - Haltestraat 

Rep-it - 023-5719666 / 06-44696001

Versteege’s IJzerhandel - Pakveldstraat

Horeca: 

Harocamo - Kerkstraat

Mollie & Co Restaurant - Verlengde Haltestraat

The Links - Duintjesveldweg 

Zaras, Café Restaurant - Haltestraat

Lijst van deelnemende bedrijven 
(in alfabetische volgorde) 

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

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

Speciale aanbieding:
Zandvoort - Schiphol  
€ 42,50
023-8885588

GEHELE 

WINTERCOLLECTIE

50% 

KORTING

Belli	e	Ribelli	
Kindermode	
Haltestraat	45	
ZANDVOORT	
	023	57	12705

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

15% korting 
op wenskaarten

Op vertoon van de ZandvoortPas in de maand januari

Woensdag en donderdag gesloten. Keuken v.a. 18.00 uur geopend.
Haltestraat 75 • Tel. 023 571 89 49 • www.mollieenco.nl

Voor pashouders, 

na het diner, een  gratis glas huisgemaakte limoncello.

Wij wensen iedereen een gezond en smakelijk 2011

Plony’s
Haarwinkel

Schilder- en Onderhoudsbedrijf v.o.f.

Addie Ottho & Zn

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

ZandvoortPas houders 10% korting

Voor persoonlijk advies en begeleiding in relaties 
(partners en ouder/kind). 

Praktisch, kortdurend en doeltreffend.

Eerste consult 15% korting 
Ab van der Neut - psycholoog NIP

 06 31393790 • info@abvanderneut.nl 

Mental Coach
Ab van der Neut
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Ministeriële bonus voor voldoende aantal inburgeringen in Zandvoort
De gemeente Zandvoort heeft dit jaar een mooi resultaat behaald: 

tussen 1 januari en 31 mei zijn 11 personen gestart met hun inburge-

ringscursus. Met de voormalig minister Van der Laan, van Wonen, 

Wijken en Integratie, is afgesproken dat Zandvoort in het hele jaar 

27 inburgeringstrajecten realiseert. 

Voor de extra inspanningen om dit 

aantal te bereiken was een bonus 

in het vooruitzicht gesteld. Om 

voor de bonus in aanmerking te 

komen, moest tot en met 31 mei 

40 % van het jaartotaal gestart 

zijn met een cursus. Deze doelstel-

ling werd ruimschoots behaald. De 

eenmalige bonus bedraagt € 7.692 

en zal worden gebruikt om zoveel 

mogelijk mensen te laten inbur-

geren. De felicitaties die de afde-

ling Maatschappelijke Zaken en 

Dienstverlening van het ministe-

rie heeft gekregen voor het behalen 

van de doelstelling, zijn een mooie 

stimulans om de inzet enthousiast 

voort te zetten.

Swaluëstraat 2,  Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
info @ zandvoort.nl - www.zandvoort.nl

Gemeentelijke publicatie week 52 - 2010

Vergadering college 

Het college heeft in week 52 niet vergaderd. 

Verhuizing Loket Zandvoort Centrum

Loket Zandvoort Centrum is tot en met 4 januari gesloten in 

verband een verhuizing. Met ingang van 5  januari 2011 is het 

Loket Zandvoort gevestigd in het Louis Daviscarré 1.

Verkiezing Provinciale Staten 2011 Kandidaatstelling

De burgemeester van Zandvoort maakt het volgende bekend:

1.  Op dinsdag 18 januari 2011 zal de kandidaatstelling voor de 

verkiezing van de leden van Provinciale Staten plaatshebben.

2.  Op die dag kunnen bij het Bureau Verkiezingen, Zijlsingel 

1 te Haarlem van 9.00 tot 15.00 uur lijsten van kandidaten 

(model H 1) worden ingeleverd.

3.  De benodigde formulieren voor:

 - de lijsten van kandidaten (model H 1)

 - de verklaringen van instemming van de kandidaten met 

hun kandidaatstelling (model H 9)

 - de machtigingen tot het plaatsen van de aanduiding 

van de politieke groepering boven een kandidatenlijst 

(model H 3-1)

 - machtiging tot het plaatsen van een aanduiding, ge-

vormd door samenvoeging van de aanduidingen van 

politieke groeperingen of afkortingen daarvan, boven 

een kandidatenlijst. (model H 3-2)

 - de verklaringen van ondersteuning van een kandidaten-

lijst (model H 4)

 - de verklaringen betreffende het verbinden van de kan-

didatenlijsten tot een lijstencombinatie (model I 10) zijn 

tot en met de dag van de kandidaatstelling  kosteloos 

voor de kiezers verkrijgbaar.

4.  Voor de kandidaatstelling moet een waarborgsom van 

elfhonderdvijfentwintig euro worden betaald door over-

making van dit bedrag op het rekeningnummer van het 

Ministerie van Binnenlandse Zaken te Den Haag, tenzij bij 

de laatstgehouden verkiezing van de leden van Provinciale 

Staten een of meer zetels aan de politieke groepering is/

zijn toegekend.

Nadere inlichtingen omtrent de wettelijke voorschriften betref-

fende de inlevering van kandidatenlijsten worden verstrekt 

door Bureau Verkiezingen, Zijlsingel 1 te Haarlem.

Zandvoort 23 december 2010

De burgemeester voornoemd,

N. Meijer

Ingekomen vergunningaanvraag

Drank en Horecawetvergunning Paracommercieel.

Conceptvergunning S.V. Zandvoort, Duintjesveldweg 7, 

Zandvoort: Ligt tot en met 10 februari 2011 ter inzage.

Let op. De hierboven genoemde aangevraagde vergunningen 

liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt deze inzien 

tijdens openingstijden. Deze publicatie betekent niet dat 

u uw zienswijze over deze aangevraagde plannen kenbaar 

kunt maken. Deze publicatie betekent ook niet dat u een 

bezwaarschrift kunt indienen. Mocht de vergunning worden 

verleend dan zal dit worden gepubliceerd en pas dan kunnen 

belanghebbenden bezwaar indienen.

Centraal telefoonnummer 

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

donderdag 8.30 - 17.00 uur en vrijdag 8.30 - 16.00 uur. 

Melding of klacht? 

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

website het digitale formulier in óf stuur een brief naar de 

klachtencoördinator. 

Openingstijden Centrale Balie 

Maandag t/m woensdag:  08.30  -  16.00 uur 

Donderdag:  08.30  -  20.00 uur 

Vrijdag:  08.30  -  12.30 uur 

Tijdens de donderdagavondopenstelling kunt u maar voor een 

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

Openingstijden begraafplaats 

De algemene begraafplaats en dierenbegraafplaats aan de  

Tollensstraat zijn dagelijks open tussen 08.00 - 18.00 uur. 

Collegelid spreken? 

Een afspraak maken met een collegelid doet u via het  

centrale telefoonnummer. Daarbij geeft u aan waarover 

u het collegelid wilt spreken. Het kan zijn dat u eerst naar 

een vakafdeling verwezen wordt. 

Vragen over een bouwplan? 

Voor vragen over concrete of gewenste bouwplannen is  

de werkeenheid Vergunningverlening op werkdagen  

telefonisch bereikbaar tussen 08.30 en 16.00 uur. 

Op zoek naar werk of aanbieden van vacature? 

Werkgevers en werkzoekers maken gebruik van 

www.werkeninzandvoort.com. 

Voor het vinden of aanbieden van banen in Zandvoort. 

Verzonden besluiten

Omgevingsvergunning

Zandvoort:

- Patrijzenstraat 1a, plaatsen van een uitbouw, verzonden 22 

december 2010, 2010-VV-020.

- Patrijzenstraat 3, het kappen van een conifeer in de achtertuin, 

verzonden 22 december 2010, 2010-VV-036

- Louis Davidsstraat/C.Slegersstraat/Koningstraat/Prinses-

seweg, het kappen van 33 bomen, verzonden 22 december 

2010, 2010-VV-031.

Bentveld:

- Westerduinweg 38, het kappen van vier bomen, verzonden 

22 december 2010, 2010-VV-015.

Verkeersbesluit: Beleidsregels uitwegen vastgesteld

In de vergadering van 14 december 2010 heeft het college 

van burgemeester en wethouders van Zandvoort Beleids-

regels uitwegen vastgesteld. Deze beleidsregel treedt in 

werking op 1 januari 2011. Beleidsregels uitwegen betreft 

nadere regels inzake verlenen, wijzigen en opheffen van 

uitwegen.

Verkeersbesluit opheffen gehandicaptenparkeerplaats

Op grond van het op 1 november 1999 in werking getreden 

Algemeen Delegatiebesluit 1999, hebben burgemeester en 

wethouders van Zandvoort besloten tot: het opheffen van 

een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats aan de H. 

Heijermansweg. 13

Bezwaarschriften

De hierboven genoemde verleende vergunningen/ genomen 

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

inzien tijdens openingstijden. Belanghebbenden kunnen 

gedurende een termijn van zes weken na bekendmaking 

een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. De datum van 

bekendmaking is de verzenddatum van de vergunning. In-

dien het geen vergunning betreft is dit de publicatiedatum. 

U richt uw bezwaarschrift met vermelding van “bezwaar” 

in de rechterbovenhoek van uw brief aan het college van 

Burgemeester en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort. 

Het bezwaar schorst in beginsel niet de werking van het 

besluit waartegen het is gericht. In geval van spoed kunt 

u een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij 

de voorzieningenrechter van de Rechtbank Haarlem, sector 

Bestuursrecht, Postbus 1621 2003 BR Haarlem. Een dergelijk 

verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het 

bezwaarschrift.
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De Salon
Dobey Zandvoort
Dorsman Assurantiën
Groenestein & Schouten Fin. diensten
Hoogheemraadschap van Rijnland
Hugoos
Phoenix bco
Pluspunt
SwingSteesjun
Uitvaartcentrum Haarlem
Van Aacken Glaszettersbedrijf
Van Vessem & Le Patichou
Woonstichting De Key
Zandvoort in bedrijf

Accountantskantoor Huppelschoten
Administratiekantoor K. Willemse
Algemene uitvaartbegeleiding Zandvoort
Autobedrijf KariMo
Autobedrijf Zandvoort 
Beter Mobiel
Bloemsierkunst Jef & Henk Bluijs
Bruna
Café Oomstee
Cense en van Lingen
Circus Zandvoort
Club Nautique
Dakcentrale
De Haven van Zandvoort

Alle medewerkers van 
de Zandvoortse Courant  

wensen u een heel 
gezellig uiteinde  

en de beste wensen 
voor het nieuwe jaar

adverteerders

Bekendmaking

Droge voeten, schoon water

Belastingverordeningen 2011

De Verenigde Vergadering heeft in haar bijeenkomst van 15 december 2010 een drietal belasting-

verordeningen voor 2011 vastgesteld. Het gaat om de Verordening watersysteemhefing Rijnland,  

de Verordening zuiveringshefing Rijnland en de Verordening verontreinigingshefing Rijnland.  

In deze verordeningen zijn de tarieven voor 2011 opgenomen, zoals die voortvloeien uit de eveneens  

op 15 december 2010 vastgestelde Programmabegroting 2011. De tarieven voor 2011 zijn als volgt:

- watersysteemhefing ingezetenen 1 77,- per woonruimte

- watersysteemhefing eigenaren gebouwde eigendommen 0,0145% van de WOZ-waarde

- watersysteemhefing eigenaren ongebouwd, niet zijnde natuur 1 59,- per hectare

- watersysteemhefing eigenaren ongebouwd wegen 1 118,- per hectare

- watersysteemhefing eigenaren natuurterreinen 1 4,- per hectare

- zuiveringshefing 1 50,30 per vervuilingseenheid

- verontreinigingshefing 1 50,30 per vervuilingseenheid

In deze verordeningen is verder geregeld voor welke belastingen in 2011 kwijtschelding mogelijk is.  

Dat zijn watersysteemhefing ingezetenen, zuiveringshefing woonruimten en verontreinigingshefing 

woonruimten. Voor 2010 was het kwijtscheldingsbeleid nog vastgelegd in de Kwijtscheldingsregeling 

Rijnland 2009. Inhoudelijk wijzigt het kwijtscheldingsbeleid overigens niet.

Intrekking Kwijtscheldingsregeling Rijnland 2009

Ook heeft de Verenigde Vergadering op 15 december 2010 besloten de Kwijtscheldingsregeling  

Rijnland 2009 met ingang van 2011 in te trekken. Omdat het kwijtscheldingsbeleid voor 2011 in de 

hierboven genoemde drie belastingverordeningen zelf is opgenomen, bestaat geen behoefte meer  

aan de Kwijtscheldingsregeling Rijnland 2009. 

Bovengenoemde besluiten liggen vanaf heden gedurende twaalf weken ter inzage op het kantoor van 

het hoogheemraadschap van Rijnland, Archimedesweg 1 in Leiden.

Leiden, 29 december 2010

 
 

ZANDVOORT SCHOON!?

en vuurwerkafval
2011 wordt in Zandvoort ongetwijfeld weer feestelijk ingeleid met vuurwerk in vele 

varianten. Al die licht-, vuur- en knalprojectielen laten weer de nodige rommel achter. 

Ook de niet ontplofte projectielen blijven rondslingeren en kunnen in handen komen 

van spelende kinderen met alle gevolgen van dien. Raar eigenlijk dat niet iedereen de 

moeite neemt om hun eigen vuurwerkafval op te ruimen.

De gemeente doet dan ook een dringend beroep op alle inwoners die vuurwerkafval 

creëren om dit zo snel als mogelijk op te ruimen. Alle afval kan gewoon in de vuilnisbak. 

Let er wel goed op dat er geen smeulende of brandende resten in de bak gaan.

Als geheugensteuntje hangen, verspreid door het dorp, posters, afiches en spandoeken 

die hieraan helpen herinneren.

Komende Nieuwjaarsdag zijn de medewerkers van de gemeentelijke Reiniging niet 

aanwezig om het vuurwerkafval op te ruimen, dat hoeft immers nu niet meer……

ZANDVOORT SCHOON!?: de vervuiler ruimt op!

De medewerkers van de afdeling Reiniging & Groen wensen alle inwoners voor 2011 

een schone, prettige leefomgeving toe!
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