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Courant 
Zandvoortse 7e jaargang • week 08

24 februari 2011
Het wekelijkse nieuwsblad 

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

Liever invloed uitoefenen 
dan mopperen vanaf de bank? 
Ga dan stemmen op 2 maart!

De Mannetjes

LDC: wel of niet
doorbouwen

‘Het lijkt wel een 
spelletje: Doet ie het 

of doet ie het niet’

5 23119Actueel Actueel Cultuur Sport
Tentoonstelling van
Van Tetterode in
Z'voorts Museum

Eerste paal voor
jaarrond clubhuis
watersporters

Mooi maar zwaar
repertoire van
Dudok kwartet

10 jarige wint
Noord Hollands
kampioenschap

Nico Stammis (PvdA) en Jerry Kramer (VVD) hebben tij-
dens de extra vergadering van de commissie Raadszaken 
van afgelopen dinsdag vragen gesteld over de start van 
de tweede fase van het LDC-project. De twee raadsleden 
maken zich zorgen over de mededeling van de directeur 
van projectontwikkelaar AM dat hij de norm hanteert dat 
eerst 70% van de woningen die boven de parkeergarage 
in tweede fase gerealiseerd verkocht moeten zijn, voor-
dat zijn bedrijf met de bouw daarvan zal beginnen.

Het Rode Kruis afd. Zandvoort gaat een fusie aan met het 
Ne derandse Rode Kruis. Tijdens een Algemene Ledenver-
gadering in het pas verbouwde verenigingsgebouw aan 
de Nic. Beetslaan besloten de aanwezige leden van het 
Rode Kruis afd. Zandvoort het bestuur hiervoor mandaat 
te geven.

Kramer diende een initia
tiefvoorstel in waarin hij 
vroeg om € 25.000 voor een 
onafhankelijk advies over 
de juridische bouwzaken 
rondom deze materie. Hij 
wil, totdat het advies klaar 
is, voorlopig nog niet laten 
bouwen omdat dan de ex
ploitatie van de garage in 
groot gevaar komt. Volgens 
projectwethouder Wilfred 
Tates  is er een totaal an
dere overeenkomst met 

AM dan in het gewraakte 
artikel, in een regionaal 
dagblad van vorige week 
zaterdag, stond onder de 
kop ‘Spannende fase voor 
LDC’. Volgens Tates blijkt uit 
een brief dat er een bouw
plicht is voor AM. Tates ad
viseerde daarom om het 
initiatief van Kramer niet 
aan te nemen.door Nel Kerkman

Of de afdeling van het Zand
voortse Rode Kruis in de 
toekomst als zelfstandige 
vereniging  verder blijft func
tioneren was tot op zaterdag 
19 februari jongstleden nog 
onzeker. Met de vraag ‘Hoe 
nu verder?’ legde voorzitter 
Hille Wiedijk de bestaande si
tuatie uit aan de aanwezige 
leden. “De motie 2009 voor 
een zelfstandige vereniging 
ligt er nog. Inmiddels heeft 
het bestuur een gesprek ge

Leden Rode Kruis geven 
bestuur mandaat voor fusie

Tweede bouwfase 
Louis Davids Carré

had met het hoofdbestuur 
van de landelijke organisatie. 
Er is gesproken over de voors 
en tegens van een fusie waar
bij wij hebben aangegeven 
waarom afdeling Zandvoort 
de hakken in het zand heeft 
gezet. In het gesprek kwam 
naar voren dat het hoofdbe
stuur enige concessie’s heeft 
aangedragen die voor onze 
vereniging zeker positief 
mogen worden genoemd. In 
een eventuele fusie is in ieder 
geval de bepaling bedongen 
dat alle activiteiten die we 

nu doen, onverminderd ook 
in de toekomst zullen plaats
vinden, alsook de locatie en 
de manier waarop dat nu 
plaats vindt. Daarmee stellen 
we voor de toekomst het ge
bruik van onze gebouwen en 
van onze voertuigen veilig.”

Fusievoorstel  
In een heftige discussie 
werden alle mogelijkheden 
besproken. “Gaan we wel of 
niet door als zelfstandige 
vereniging en hoelang kun
nen we onze broek ophou
den?” Zonder merknaam 
Rode Kruis is de toekomst 
onzeker en ook de financiële 
bijdrage zullen zonder merk
naam drastisch verminderen. 
Na een stemming besloot 
de ALV het bestuur mandaat 
te geven om de onderhan
delingen met het landelijk 
Rode Kruis voor een fusie 
in gang te zetten. Er zal nog 
veel werk verzet moeten 
worden voordat alles rond 
is. Zo komt er een nieuwe 
ALV waar tweederde van de 
leden aanwezig moet zijn 
die het fusievoorstel goed
keuren. Ook de ledenraad van 
de landelijke vereniging zal 
het fusievoorstel nog moe
ten goedkeuren. Mogelijk 
zal alles pas begin 2012 in 
orde zijn. In ieder geval is de 
eerste stap gezet naar een 
goede samenwerking. Het 
wijze besluit werd beklon
ken met een drankje, hapje 
en een overheerlijke haring. 
De toekomst van het Rode 
Kruis afdeling Zandvoort ziet 
er rooskleurig uit.

Het bestuur van het Rode Kruis afdeling Zandvoort

vervolg op pagina 3

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

Een complete
ZONNEBRIL-OP-STERKTE 

nu al vanaf 
89 euro!!!

Graag tot ziens bij 
SEA OPTIEK!
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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
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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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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.

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

familieberichten

burgerlijke stand
12 februari - 18 februari 2011

Geboren:
Quinty Mariah, dochter van: Kraaijenoord, Gerben Jan en: 
Drommel, Wendy Brigitte.
Jills Elise Jane, dochter van Willemse, Hendrikus Gerardus 
Wilhelmus en: Paap, Helena Johanna.
Jort Hendrik, zoon van: Koel, Patrick Hendrik en: Mesman, 
Chantal Nicolette.
Dani Steven, zoon van: Wetzel, Udo en: Kleverlaan, Saskia.

Ondertrouwd:
Plantema, Eric Pieter en: Bontaş, AnaMaria.
Teegelbeckers, Franciscus Wilhelmus Johannes en: Shatilova, 
Tatiana Sergeevna.
Attema, Martijn en: van de Biezebos, Anna Louise.

Overleden:
Voswijk geb. van der Horst, Maria, oud 88 jaar.
Tasma, Simone, oud 45 jaar. 
Vooijs, Jan, oud 56 jaar.
Schmidt, Hans, oud 82 jaar.
Bakkenhoven geb. Brouwer, Cornelia Catharina Maria, oud 
86 jaar.
Keur geb. Franssen, Catharina Bernardina Maria, oud 70 jaar.
Dijkstra, Alida Elisabeth Ida, oud 91 jaar.
Steen geb. Vermaas, Gerdina Alida Sophia Jacoba, oud 97 jaar.
de Buijzer geb. Cobussen, Reinetta Petronella, oud 85 jaar. 

Spotlight

Mandy en  Peter

Van harte gefeliciteerd met jullie 

12,5 jarig huwelijk

Mams, Paps, 
Jolanda, Sandor, Ichelle en Kayisha

Iedere dag geopend voor ontbijt, lunch en diner

Ook voor uw feest of
partij de juiste keus

Informeer naar de mogelijkheden: 023-5713200
www.beachclubtien.nl

Bel 023-5732752 of mail 
info@zandvoortsecourant.nl

Wilt u iemand in de Spotlights zetten?

Spotlight €35,- Met ZandvoortPas: 125,-
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word ik geacht te gaan stem
men. Provinciaal wel te ver
staan. Ik vind het moeilijk om 
een bewuste keuze te maken. 
Want wat doet eigenlijk de 
provincie voor mij? Daar ben ik 
eigenlijk (nog) niet goed achter. 
Dit keer staan 3 Zandvoortse 
raadsleden kandidaat op de 
provinciale verkiezingslijst. 
Maar kunnen zij mijn denk
beelden in de provincie goed 
verwoorden? Want daar gaat 
het bij mij tenslotte om. Want 
door te stemmen moet ik 
toch iets van invloed krijgen 
hoe de provincie tenslotte 
bestuurd moet worden? Of 
is dat Utopia? Laat ik eens via 
de stemwijzer kijken wat daar 
uitrolt!

Op de kieskompas staan veel 
vragen die mij niet zo interes
seren en waar ik eigenlijk nog 
nooit over heb nagedacht. Wat 
ik belangrijk vind staat er niet 
bij. Zijn cultuur en veiligheid 
kerntaken van de provincie? 
Verder staan er geen vragen 
over onderwijs en welzijn voor 
ouderen op het vragenlijstje. 
Voor mij zijn juist deze onder
werpen zeer belangrijk vooral 
als ik van een vriendin hoor 
dat de keuken in zorgcentrum 
Huis in de Duinen is gesloten. 
De maaltijden worden nu uit
gedeeld door de verzorging die 
eigenlijk zijn ingehuurd voor an
dere taken. Het eten wordt niet 
echt warm aangereikt en als er 
problemen over het menu zijn 
dan is het antwoord dat je niet 
moet zeuren. Kijk daar word ik 
toch erg verdrietig van, zoals er 
wordt om gegaan met onze 
oudere medemens. Bezuinigen 
prima maar niet ten kosten van 
deze doelgroep. 

Eigenlijk ben ik met de stemwij
zer niets wijzer geworden. De 
uiteindelijke uitslag klopt niet 
bij mijn verwachtingspatroon. 
Heb ik iets niet goed ingevuld? 
Ik ga straks het kieskompas 
over doen, het is nog lang geen 
2 maart. Want al ben ik 
zwevende in deze grijze 
pruttelende materie, 
ik ga in ieder geval wél 
stemmen. U toch ook? 

Volgens mij…
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Evenementenagenda
Zandvoortse Courant

februari

25 Meezingen - Smartlappen en levensliederen. 
 Café Koper, aanvang 21.00 uur 

26 Karaoke 2e ronde - Karaoke- en Talentenjacht, 
 Café Oomstee (vanaf 21.00 uur)

26 Riche and Famous - Disco en dance classics dans feest. 
 Riche aan zee, 20.30-01.30 uur

27 Hot & spicey - Wapen van Zandvoort, aanvang 16.00 uur

27 Postzegelbeurs - Postzegelbeurs in de grote zaal van
  het Huis in het Kostverloren. Van 10.00 tot 16.00 uur

1 Cinema Nostalgie - met de film ‘Rooie Sien’. 
 Circus Zandvoort, aanvang 13.00 uur

 Nog geen consensus 
over participatieproces APV

Tijdens de afgelopen vergadering van de commissie Plan-
ning & Control werd het voorstel van het college om te 
komen tot een participatieproces voor de Algemene Plaat-
selijke Verordening (APV) teruggestuurd om opnieuw in 
de commissie behandeld te kunnen worden. Omdat er een 
bepaalde tijdsdruk is in verband met een pilotproject van 
het ministerie, dat ook betaalt, begeleidt en evolueert, 
moet het voorstel tijdens de raad van 1 maart op de agen-
da staan. Vandaar dat deze extra commissievergadering 
Raadszaken nu nog belegd is geworden.

Bruno Bouberg Wilson (OPZ) 
begrijpt de achtergronden 
van de beide vragenstellers 
volledig. Hij twijfelt niet aan 
de contractuele verplichtin
gen maar wel vraagt hij zich 
af wat de economische con
sequenties kunnen zijn. Gert 
Jan Bluijs (CDA) vroeg zich 
af wat de risico’s zijn in ver
band met de risicoparagraaf. 
Hij steunt in grote lijnen het 
betoog van Kramer. Hij wil 
een goede risicoanalyse, 
desnoods een heroverwe
ging. Cees van Deursen (GL) 
kan Kramer helemaal volgen 
mede omdat er meer dan 
350 woningen in Zandvoort 
leeg of te koop staan. “We 
moeten een goede pas op de 
plaats maken. De verontrus
ting die er is, deel ik”, zei hij. 
Willem Paap (SZ) vraagt zich 

VVD is bij monde van Jos 
v.d. Drift voor het voorstel, 
maar wel met restricties 
voor bepaalde zaken aan
gaande coproducties of 
meebeslissen. De VVD wil 
eigenlijk niet verder gaan 
dan het niveau van advi
seren, stap 3 op de ladder 
van 5. Dat advies zou dan 
zwaarder meegenomen 
kunnen worden maar dat 
is niet noodzakelijk. Willem 
Paap (SZ) en Cees Mettes 
(CDA) staan volledig achter 
het idee van de VVD. Ruud 
Sandbergen (D66) wil ech
ter een stap verder gaan. “Je 
moet de verwachtingen die 

af of AM wel kapitaalkrach
tig genoeg is om de bouw 
af te maken. Volgens Michel 
Demmers heeft GBZ al veel 
eerder en tot twee keer toe 
gewaarschuwd voor een 
moeilijk proces. Hij noemde 
het initiatief van Kramer 
een motie van wantrouwen 
maar dat ging te ver voor 
de andere commissieleden. 
Een sombere Stammis vindt 
dat Tates met zijn uitleg een 
grote zorg heeft weggeno
men bij zijn partij. Kramer 
snapt niet dat Stammis, 
die mede vragen aan het 
college had gesteld, zo een 
risico wil lopen alleen maar 
omdat er een bouwplicht 
zou zijn. Hij vindt de ver
gadering van de commis
sie Projecten & Thema’s, 
op 3 maart aanstaande, 

je voor burgers schept, wel 
waarmaken. Dit is een mo
gelijkheid om dat te doen.” 
Hij brak een lans om vooral 
te komen tot coproduceren, 
stap 4. Ook Bruno Bouberg 
Wilson (OPZ) wil coprodu
ceren maar met aanpassin
gen die voor bepaalde zaken 
meer of minder zwaar kun
nen gelden en komt met 
een nieuwe definiëring van 
het adviseren omdat beide 
dicht bij elkaar liggen. Ushi 
Rietkerk (PvdA) wil ook voor 
adviseren gaan: “Wij geven 
vertrouwen aan de burger 
en wij willen ons door hen 
laten adviseren. Je zou gek 

een mooie gelegenheid om 
meer informatie te krijgen 
en te bespreken.

Tates lichtte een tipje van 
de sluier door te zeggen 
dat er heroverwogen wordt 
om zelfs meer woningen te 
gaan bouwen in het LDC, 
alleen moet daar nog een 
bestuurlijk fiat aan gege
ven worden. Ook zei hij dat 
de liquiditeitspositie van AM 
totaal niet meespeelt. Op 3 
maart belooft de wethouder 
met veel meer gegevens te 
komen. Van Deursen wil in 
ieder geval het geld voor 
het onderzoek ter beschik
king stellen en op 3 maart 
bepalen of het gebruikt gaat 
worden. Bouberg Wilson 
steunt Van Deursen in zijn 
voorstel.

zijn om goede adviezen niet 
mee te nemen. Wij zijn ont
zettend blij met voorstellen 
en ideeën van burgers.”

Verantwoordelijk wethou
der burgemeester Niek 
Meijer antwoordde in eer
ste termijn: “Ik merkte in de 
wandelgangen van uw raad 
veel intensiteit en emotie 
en dat is goed. U wilt eind
verantwoordelijk blijven 
en daar zit u hier ook voor. 
Echter het project is en blijft 
een pilot. Het is aan het col
lege om de zaken nu inzich
telijk voor u te maken. Het 
is geen mijnenveld, defini
tiestrijd of woordenstrijd.”

V.d. Drift ging in tweede 
termijn met de wethouder 
mee: verregaande advise
ring maar dat mogen geen 
bindende adviezen zijn. De 
voorzitter concludeerde dat 
het voorstel in ieder geval 
geen hamerstuk kan zijn 
en dus op de agenda van de 
volgende raadsvergadering 
komt. 

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 C. van Polvliet

kerkdiensten - a.s. zondag 

Weekaanbieding:*

De Zandvoortse Bazaar • Haltestraat 30 • Tel. 06-1446 7611

• Merquez 
 (lamsworstjes) 500 gram 
 voor slechts € 3,75
• Roti met kipfilet en kouseband 
 per portie nu voor € 5,95

Voor vlees, groente, olijven, kruiden, Turks brood, 
broodje Roti en nog veel meer kunt u bij ons terecht!
* De aanbieding is geldig van vrijdag 25-02 t/m donderdag 03-03

maart

vervolg - pagina 1 - Tweede bouwfase Louis Davids Carré

Politiek verslag Commissie Raadszaken, d.d. 22 februari
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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 
(maandag, woensdag en donderdag  € 25,00)

Gerookte cajunkipfilet met 
een mayonaise van bieslook en knoflook

of
Zalmtartaar met dille en crème fraiche

iii
Entrecote met pepersaussaus

of
Gebakken Victoriabaarsfilet

met witte wijnsaus en basilicum
iii

Italiaanse liefde 

Vrijdag 4 maart Live muziek 
tijdens diner met Marjet 

Reserveren aan te raden

Dinsdag gesloten
Zeestraat 36, 2042 LC  Zandvoort, 023-5736680

www.restauranthugoos.nl

BY CHRIS KUIN

 

 

 

 

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

Wilt u bij de creatiefste 
ondernemer van 
het jaar werken?

Zaterdagen + oproepbasis
• zelfstandig
• spontaan
• klantgericht
• winkelervaring is een pré

Heeft u interesse? Kom dan even langs.
Haltestraat 38, tel. 571 50 00

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

Tijdelijk telefoonnummer: 06-81896646
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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)

wethouder van Den Haag, 
Frits Huffnagel, een deel van 
de masterclass verzorgen.

Genootschapavond
Op vrijdag 25 februari is er 
een Genootschapsavond in De 
Krocht. Bestuurslid Leendert 
de Jong presenteert om 20.10 
uur ‘Van een arm vissersdorp 
naar rijke badplaats’, daarna is 
als vanouds een verloting. Om 
21.45 worden er een half uur 
lang filmbeelden getoond van 
Zandvoort in de vorige eeuw, 
gecompileerd en 
digitaal bewerkt 
door Cor Draijer. 
Zoals gebruike
lijk is de zaal om 
19.15 uur open en 
vanaf die tijd is 
er tot 20.00 uur 
een doorlopen
de diavoorstelling over het 
Zandvoort van vroeger.

Bingo
Het was weer gezellig druk op 
de jaarlijkse bingoavond, afge
lopen vrijdag in de ontmoe
tingsruimte van de Agatha 
kerk. Meer dan 100 mensen 
deden mee aan de bingo en 
brachten met z’n allen het 
geweldige bedrag van € 3.500 
op. De evenementencommis
sie van de St. Agatha zal per
soonlijk ervoor zorgen dat het 
geld op de goede plek terecht 
komt. Ook bedanken zij de 
Zandvoortse ondernemers en 
particulieren voor de prijzen 
die zij beschikbaar hebben 
gesteld.

Taizédienst
Neem eens tijd om je accu 
op te laden en kom naar de 
Taizédienst op 4 maart in de 
Agatha kerk. Al 4 jaar wor
den deze avonden door de 
Taizéwerkgroep voorbereid 
met een speciaal thema. Dit 
keer is gekozen voor ‘Ik moet 
nog (l)even’. Bijzonder is deze 
keer dat de lezing enerzijds 
wordt uitgesproken en aan 
het einde van de dienst wordt 

gezongen op de manier 
waarop de Benedictijnen 
en de Cisterciënzer monni
ken het al honderden jaren 
doen. De dienst begint om 
19.00 uur met het inzingen 
van de liederen, van 19.30 
tot 20.00 uur is de dienst. 
Na afloop is er gelegenheid 
voor een praatje onder het 
genot van een kopje koffie 
of thee. Iedereen is van harte 
welkom.

Fraai uitzicht

Bij het nieuwe project LDC 
is bij de bouw van de ap
partementen een fraai voor
beeld te zien van hoe het 
niet moet. Bij het laatste 
huis van de drie bestaande 
eengezinswoningen aan de 
Prinsesseweg is niet of nau
welijks rekening gehouden 
met de privacy van de be
woners. Het dichtstbijzijnde 
LDC appartement (zie foto) 
heeft namelijk een groot 
balkon langs de muur met 
een uitzicht op… u raadt het 
al: op de muur van de buren, 
waar ook nog eens ramen in 
bevinden. Er is kennelijk geen 
rekening gehouden met de 
regel dat voor balkons en 
dakterrassen de twee meter 
grens geldt. De uiterste rand 
van het balkon of dakterras 
moet zich minstens twee 
meter uit de erfgrens bevin
den. Wellicht is er vrijstelling 
voor gegeven, maar dat moet 
dan eerst publiekelijk zijn 
aangekondigd zodat men 
bezwaar heeft kunnen ma
ken. Navragen bij de bewo
ners van het huis lukte ons 
niet. Het huis wordt namelijk 
niet meer bewoond en staat 
inmiddels te koop!

Grenspaal

Tijdens het plaatsen van de 
hertwerende hekken aan 
de rand van de Zuidduinen 
kwam bij het graven een 
betonnen paal naar boven. 
Navraag bij de Historische 
Werkgroep Amsterdamse 
Waterleidingduinen blijkt 
het te gaan om een grens
paal. De gevonden en weer 
teruggeplaatste paal is van 
basalt en toont de letters 
GW plus een nummer en 
dient om de grens aan te 
geven tussen het gebied 
van de AWD en de gemeen
te Zandvoort. Er zijn genoeg 
grens en jachtpalen uit de 
18e eeuw in de omgeving van 
landgoederen en in duinter
reinen te vinden en zijn door 
de Historische werkgroep 
AWD in kaart gebracht. De 
nieuwe vondst wordt op de 
lijst bijgeplaatst.

VVD Masterclass 
VVDfractievoorzitter Be
linda Göransson heeft een 
eervolle uitnodiging gekre
gen om deel te nemen aan 
een regionale masterclass 
van haar partij. De master
class is bedoeld voor VVD
talent en bestaat uit een 
tiental onderwerpen die door 
een aantal landelijk bekende 
sprekers zullen worden ver
zorgd. Zo zullen gedepu
teerde van NoordHolland 
en provinciaal lijsttrekker 
bij de komende verkiezin
gen Elisabeth Post, staats
secretaris van Veiligheid en 
Justitie Fred Teeven en oud

- ZANDVOORT AAN ZEE;
- ZANDVOORT GEZELLIG;
- ZANDVOORT TOERISTISCH;
- ZANDVOORT JAARROND;
- ZANDVOORT GROEN….op allerlei plaatsen als tuinen, plantsoenen, 
perken, gazons, duinen, zeereep, enzovoorts.

Bij dat fraaie beeld hoort geen overhangend groen dat uitzicht 
belemmert voor het verkeer of waar voetgangers ongewild mee 
in aanraking komen, toch?

Alle beetjes helpen bij 
ZANDVOORT SCHOON !?; 

Kunstzinnige hersenspinsels 
van een bescheiden kunstenaar

Al meer dan 40 jaar bestaat de kunst van Roland van Tet-
terode (1954) en in al die jaren is er nog nooit een over-
zichtstentoonstelling van zijn werk verschenen. Door inzet 
van de kunstminnaar zelf,  kunstenaar Wim Nederlof en in 
samenwerking met de beheerder van het Zandvoorts Mu-
seum, Sabine Huls, is de tentoonstelling samengesteld.

door Nel Kerkman

De titel van de tentoonstel
ling ‘De wondere wereld 
van Roland van Tetterode’ 
dekt perfect de lading. De 
vele schilderijen, tekenin
gen, litho’s en grafieken zijn 
met veel expressie weer
gegeven. “Je wordt er door 
geraakt of helemaal niet”, 
zo verwoordde Han van 
Leeuwen, burgemeester van 
Beverwijk, in zijn opening de 
kunst van Van Tetterode. Als 
goede vriend van Roland gaf 
Van Leeuwen de kunstenaar 
een opdracht mee: “Bevrijd 
jezelf en geniet van de dag. 
Ga het land in met je kunst 
want Zandvoort is een te 

kleine wereld. Je bent een 
groot kunstenaar.”

Herkenbare stijl
In drie zalen van het muse
um zijn de abstracte kunst
werken van Van Tetterode te 
bezichtigen. De kunstenaar 
heeft zich in de afgelopen 
40 jaar altijd vast gehouden 
aan zijn eigen vormgeving. 
Zijn werken zijn herken
baar door de strakke lijnen 
en cynische humor in soms 
cartoonachtige tekeningen 
en ook zijn collage die hij in 
een drieluik toont moet je 
niet één maar wel drie keer 
bekijken om de boodschap 
te doorgronden. Tijdens 
de vernissage speelde de 

Joshua Light showband, 
waarin zoon Peer van 
Tetterode een muzikale 
ode bracht aan zijn vader. 
De tentoonstelling van Van 
Tetterode is tot en met 10 
april te bezichtigen in het 
Zandvoorts Museum. Voor 
meer informatie en ope
ningstijden zie www.zand
voortsmuseum.nl. 

Nieuwe ruimte
Tijdens de vernissage werd 
de bovenverdieping, waar 
voorheen het depot was te 
vinden, officieel geopend. 
Eigenlijk is de ruimte weer 
in de oude staat hersteld 
van voordat het gebouw 
het predikaat ‘museum’ ont
ving. Ten tijden van beheer
der Emmy Vrijberghe de 
Coningh werd deze ruimte 
al gebuikt voor allerlei expo
sities. Nieuw aan de inrich
ting zijn de werkbladen met 
krukjes die de laatste maan
den door deelnemers aan 
de Kinderkunstlijn, die de 
ruimte benutte om kunst
werkjes te schilderen, wer
den gebruikt. Sabine Huls 
vertelde in haar toespraak 
dat de openbare ruimte 
straks gebruikt wordt voor 
workshops, lezingen en 
ander kunstuitingen. Met 
name bedankte ze Theo 
van Koningsbruggen voor 
zijn inzet en realisatie van 
het nieuwe gedeelte waar 
nog een naam voor verzon
nen zal worden.

Han van Leeuwen (r) spreekt Roland van Tetterode toe |  Foto: Rob Bossink
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Strandpaviljoen 
Thalassa 18

sinds 1959

Het kombuis is
weer geopend!

(H)eerlijke verse vis die
eet je bij Thalassa.

Voor reserveren: 023-5715660
www.versaanzee.nl
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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   9:08:11

Jubilarissen Zandvoortse Rode Kruis 
Voorafgaand aan de Algemene Ledenvergadering van afge-

lopen zaterdag werden de jubilarissen gehuldigd. 11 leden 

kregen een medaille voor 5, 10 of 15 jaar trouwe dienst. De 

burgemeester was aanwezig om een 12e lid te feliciteren 

met een wel heel bijzonder jubileum.

Voor '10 jaar actief vrijwil
liger' kregen 5 personen 
een medaille: Rolf Prinsen 
en Marianne de Ruiter (bei
den afwezig), Annemarie 
Pieterse, Mary van Laar 
en Bep Mögelin. Twintig 
jaar actief vrijwilliger zijn: 
Martine Joustra en Chris 

Voormalig huisarts Drenth (r) is al 70 jaar actief bij het Rode Kruis

Jagtenberg. Voor dertig 
jaar trouwe dienst werden 
Cilia van Weerdt en Klaske 
Zarembade Boer gehuldigd. 
Daarnaast kregen 2 leden een 
onderscheiding voor hun lid
maatschap van het SIGMA
team (Snel Inzetbare Groep 
ter Medische Assistentie): 

Martine Joustra voor 10 jaar 
en William van Diemen voor 
15 jaar. Allen kregen van voor
zitter Hille Wiedijk een me
daille opgespeld en een oor
konde en een bos bloemen 
overhandigd.

Bijzondere huldiging
Burgemeester Niek Meijer 
was speciaal aanwezig op de 
ALV om iemand te huldigen 
die al 70 jaar actief vrijwilli
ger bij het Rode Kruis is. Een 
zeer verraste dokter Drenth 
werd uitgenodigd om naar 
voren te komen. Omdat er 
geen medaille voor 70 jaar 
trouwe dienst in de orga
nisatie bestaat, werd voor
lopig een medaille voor 60 
jaar uitgereikt. Zelfs dokter 
Drenth was zeer verbaasd 
dat hij al zolang bij ‘zijn’ 
Rode kruis zich verdienste
lijk heeft gemaakt. Voorwaar 
een terechte felicitatie, on
dersteund met bloemen, een 
oorkonde en een hartelijk 
applaus.

Collecteweek Reumafonds
Het Reumafonds start binnenkort met de jaarlijkse landelijke collecte. In de week van 27 fe-

bruari tot en met 5 maart gaan ruim 65.000 vrijwilligers langs de deuren om te collecteren 

voor de bestrijding van reuma en artrose.

In Nederland leven ruim 
twee miljoen mensen met 
deze ingrijpende aandoe
ning die niet te genezen of 
te voorkomen is. Onderzoek 
naar de oorzaak en behan
deling van reuma is kost
baar. Daarom is uw bijdrage 
hard nodig.

Misschien had u nog niet eerder van dit Zandvoortse bedrijf gehoord. Toch zijn John Mau-
rik en echtgenote Patricia Graftdijk (geboren en getogen Zandvoortse) al drie jaar volop 
aan de slag om via een online webshop de klanten van dienst te zijn. 

John Maurik legt uit: "Tegel
makelaar.nl is ontstaan vanuit 
het initiatief om zo goedkoop 
mogelijk tegels te distribu
eren in de tegelbranche. Wij 
beschikken over een aantal 
professionals, die veel kennis 
hebben en een geschikt ad
vies op maat kunnen geven, 
zowel voor bedrijven als voor 
de particulier." Hij weet beslist 
waarover hij praat, want hij is 
al vijfentwintig jaar zelfstan
dig tegelzetter. U kunt dus, be
halve een bestelling opgeven, 
tevens gebruik maken van zijn 
expertise wat betreft het vak
kundig zetten van de tegels. 

Op de overzichtelijke website 
is een keur aan topmerken te 
zien, zoals Villeroy & Boch, 
Mosa, Sicis (‘de koning van 
de mozaïektegels’), Douglas 
en Bisazza, alsmede verwij
zingen naar vele andere fa
brikanten. In totaal zijn er 
23.000 artikelen te bestel
len en in principe kunnen 

De Tegelmakelaar

al 9.000 foto's hiervan uit
gebreid bezichtigd worden. 
Naast een keur aan wand 
en vloertegels zijn eveneens 
de benodigde materialen als 
voorstrijk, poederlijm, tegel
voeg of plinthulpstukken be
schikbaar. Maurik: "De meeste 
mensen weten al waar hun 
interesse naar uitgaat. Zij zijn 
dan nieuwsgierig geworden 
en gaan via internet  zoeken 
naar lagere prijzen, die wij 
kunnen aanbieden door onze 
geringe overheadkosten. Wij 
zijn transparant en alle prij
zen staan op de site. Door 
middel van een zoekfunctie 
komt men altijd uit op het ge
zochte artikel. De gemiddelde 
levertijd is 23 dagen indien 
het artikel op voorraad is, en 
anders 23 weken. Achter ons 
huis hebben wij een opslag
ruimte, waar men eventueel 
de tegels kan afhalen, maar 
bezorgen doen wij uiteraard 
ook. Wij hebben geen show
room, maar indien gewenst 

door Erna Meijer

sturen wij een monster toe." 
Als u geïnteresseerd bent in 
een speciaal project, zoals het 
plaatsen van een open haard, 
een zwembad of jacuzzi (een 
prachtig voorbeeld hiervan 
kunt u op de website vinden) 
kunt u een offerte aanvragen.

Bestellen via internet kan 
soms een risico zijn, maar 
dat is beslist niet het geval 
bij de Tegelmakelaar. De web
shop is aangesloten bij de 
Thuiswinkelorganisatie met 
keurmerk en hanteert duide
lijke algemene voorwaarden. 
Bij bestellingen of offertes bo
ven de € 2.500 komt nimmer 
een overeenkomst op afstand 
tot stand. De klant krijgt een 
orderbevestiging die, ook 
door de Tegelmakelaar, voor 
akkoord getekend dient te 
worden. Een veilig idee.

De Tegelmakelaar, Tolweg 12 rd, 
Zandvoort, tel. 0651389087. 
www.tegelmakelaar.nl

Steun van iedere 
Nederlander nodig
Het Reumafonds is de fond
senwerver op het gebied 
van reuma in Nederland. Al 
85 jaar zetten zij hun mid
delen in voor de bestrijding 
van reuma, het geven van 
voorlichting en het behar

tigen van de belangen van 
mensen met reuma. Daar 
is veel geld voor nodig. Ze 
zijn blij met iedere gift die 
bijdraagt aan hun missie: 
reuma de wereld uit. Giro 
324, Amsterdam. Meer in
formatie vindt u op: www.
reumafonds.nl.
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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
nieu

w

Een revolutionaire vermindering van huidveroudering.

GRATIS* behandeling (t.w.v. € 35,-) tegen DONKERE KRINGEN, 
WALLEN en KRAAIEPOOTJES met het NIEUWSTE product  
van Dermalogica: Age Reversal Eye Complex, bij boeking van 
een Facial van 60 minuten. 

Een Revolutionaire vermindering 
van Huidveroudering rondom de ogen

Duinlust Health&Wellness combineert de beleving van luxe, aandacht 
en gastvrijheid. Ontdek Dermalogica SkinCare Institute@duinlust en 
ons uiterst professionele en gecommiteerde team.

Dermalogica is een no-nonsens merk dat zich volledig richt op een  
gezonde huid en het op een beter niveau brengen van je huid. 
Dermalogica gebruikt nooit gangbare ingrediënten als minerale oliën, 
lanoline, chemische kleur- en geurstoffen, omdat juist die stoffen 
slecht zijn voor de huid.

* Geldig tot en met 31 maart 2011 met inlevering van deze advertentie. 
Reserveren verplicht. 

Bel voor een boeking: 
T. 023-5100651 of mail naar spa@duinlust.com
Duinlust Health&Wellness
Duinlustweg 16, 2051 AA  Overveen 
www.duinlust.com

• Dé actieve makelaar in Zandvoort; 
• Meest creatieve ondernemer van 2009-2010;
• Kantoor op A-1 locatie in centrum;
• Gecertificeerde makelaars;
• Up to date kennis door continue bijscholing;
• Zie onze website voor meer informatie, foto’s en digitale plattegronden.

www.greevenmakelaardij.nl

Rob Greeven Cleo Waterreus

Timo Greeven Suzanne Greeven

Louis Davidsstraat 15
2042 LS  Zandvoort 

Telefoon: 023-57 39 234

• 2kamer appartement van 46m2 op e 1e etage; 
• Openhuis: ZATERDAG 26 FEBRUARI a.s. 
 van 11:00 tot 13:00 uur;
• Woonkamer met balkon (ZW); 
• 200 meter van het strand en nabij centrum 
 en NSstation;
• Afgesloten parkeerterrein voor bewoners;
• Vernieuwde kunststof kozijnen (2010);
• Servicekosten € 175,= incl. voorschot stook 
 en waterkosten. 

• Ruime eengezinswoning in het centrum;
• Sfeervolle woonkamer met open keuken;
• Badkamer met ligbad, separaat toilet;
• 2 slaapkamers (3 mogelijk);
• Zeer goede staat, zo te betrekken; 
• Woonopp. ca. 83m2, perceelopp. 65m2.

• 3Kamermaisonnette (voormalig 4) 
 van ca. 105m2;
• Ruime woonkamer met open keuken;
• 2 zeer royale slaapkamers;
• Inpandige berging én eigen parkeerplaats; 
• Op loopafstand van strand, station en centrum; 
• Lage servicekosten, thans € 114,= per maand.

• Karakteristiek halfvrijstaand woonhuis;
• Parkeren op eigen terrein;
• Royale woonkamer, 5 slaapkamers en 2 keukens;
• Tuin met privacy, stenen berging en achterom;
• Erfpachtcanon € 1590,= per jaar;
• Woonopp.: ca. 130m2, perceelopp.: 183 m2.

Van Alphenstraat 55-2 

 
Zandvoort

Spoorbuurtstraat 8 

 
Zandvoort

Verzetsplein 54 

 
Zandvoort

Oosterparkstraat 54 

 
Zandvoort

Vraagprijs:  € 147.500,= k.k.

Vraagprijs:  € 239.000,= k.k. Vraagprijs:  € 259.000,= k.k.

Vraagprijs:  € 295.000,= k.k.

Verwacht: “Zandvoortse” veranda woning aan de Haarlemmerstraat!

open huis

centrum

2-onder-1-kap

maisonnette

Zondag  27 februari
wandeling (1,5 uur) door de Amsterdamse 

Waterleiding Duinen te Zandvoort 
9:30 uur verzamelen - 10 uur start wandeling

Verzamelen bij Wok restaurant 
op de Zandvoortselaan

De herten kijken 
reikhalzend naar je uit

Deze actie wordt van harte ondersteund door GROENLINKS Zandvoort

Groetjes Nina
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Zorgen over verenigingen in het LDC Eerste paal voor jaarrond clubhuis

Opkikkerdag voor Kyllian

Han van Dam Sjoelkampioen Heren

De fractie van het CDA maakt zich grote zorgen over het 
gebruik door de Zandvoortse verenigingen van het ‘nieu-
we Gemeenschapshuis’ in het Louis Davids Carré. Deze 
zorg komt voort uit het feit dat de verenigingen, die al van 
de nieuwe ruimte gebruik gemaakt hebben, alleen maar 
klachten laten horen.

Met een doffe dreun werd dinsdag de eerste paal voor het 
nieuwe clubgebouw van de Watersportvereniging Zandvoort 
(WVZ) de grond in geslagen. De handeling werd verricht door 
wethouder Wilfred Tates, onder grote belangstelling van de 
leden en het college. In totaal komen er 30 palen om het 
nieuwe permanente onderkomen van WVZ te dragen. 

De familie Martens uit Almere heeft afgelopen dinsdag de 
dag van hun leven gehad. Het gezin: vader, moeder, drie 
zoons en twee dochters, werd door de stichting Opkikker uit-
genodigd om eens van een onbezorgde vrije dag te genieten. 
De jongste zoon van het gezin, Kyllian, lijdt aan een ernstige 
nierziekte en heeft constante zorg nodig waardoor er weinig 
vrije tijd overblijft.

Vorige week vond voor het derde jaar de Zandvoortse 
Open Sjoelkampioenschappen voor Heren plaats in café 
Koper. Meer dan 20 deelnemers streden om de titel en uit-
eindelijk mochten 6 finalisten de strijd beslechten. 

Gijs de Roode vraagt dan ook 
in een brief aan het college 
waarom er over bepaalde 
zaken blijkbaar niet is nage
dacht of overleg gepleegd 
met de gebruikers van het 
‘oude Gemeenschapshuis’. 
Hij wijst op een motie van 
zijn partij die al op 12 de
cember 2006 tijdens de ge
meenteraadsvergadering 
was ingediend en die brede 
steun kreeg. Daarin riep 
het CDA het college op om 
ook de beoogde gebruikers 

door Nel Kerkman

De bouw wordt geheel ‘pre
fab’ uitgevoerd en de ver
wachting is dat de zeilers en 
kiters vanaf half mei 2011 in 
hun nieuwe clubhuis terecht 
kunnen. Het architectenbu
reau Bloem en Lemstra heeft 
een geweldig en doordacht 
ontwerp gemaakt dat des
tijds tijdens de bijzondere 
ledenvergadering direct in 
de smaak viel bij de WVZ
leden. Het ‘clubhuis’ heeft 

Het gezin werd dinsdag met 
een dubbeldekkerbus van
uit Almere naar Zandvoort 
gereden en in het NH 
Hoteles gastvrij ontvangen 
met koffie en wat lekkers. 
Daarna begonnen de ver
rassingen. De dames wer
den in het beautycentrum 
van het hotel verwend 
terwijl vader en zoons op 
Circuit Park Zandvoort 

In de pauze van de wed
strijd vond de strijd om de 
Gouden Sjoelsteen plaats: 
de Gouden Worp. In tegen

van de ruimten in de brede 
school, die toen in het Ge
meenschapshuis onderdak 
vonden, te betrekken bij de 
keuzes voor inrichting en ge
bruik; te bekijken of het ge
bruik van De Krocht nog een 
rol kan spelen bij het onder
brengen van gebruikers en 
bij de keuze voor de toekomst 
van het Gemeenschapshuis 
zwaar mee te laten wegen 
of de gebruikers elders naar 
tevredenheid onderdak heb
ben kunnen vinden. Tijdens 

een uitstekende zomer en 
winterfunctie met veel dou
ches, een ruime bar met open 
haardhoek, ruime terrassen 
en beneden een buitenbar. 
Kortom, een goede indeling 
waarbij voldaan werd aan het 
Programma van Eisen (PVE) 
aangevuld met een aantal 
zeer verrassende ideeën.

Toekomstplannen
Een trotse Rob v.d. Boogaard, 
voorzitter WVZ, gaf in zijn 
welkomstwoord aan dat er 

werden ontvangen door 
een vertegenwoordiger 
van Race Planet en uitge
nodigd om in een uiterst 
snelle Porsche GT3 een 
aantal rondjes op topsnel
heid over de baan te maken. 
Vader en de twee oudste 
jongens genoten zichtbaar 
toen ze ieder na drie ronden 
weer in de pits terug wa
ren. Ook de begeleider van 

stelling tot de vrouwen een 
maand geleden toen er 5 
dames zo gelukkig waren, 
waren nu maar 3 mannen 

de begrotingsvergadering 
van 6 en 7 november 2007 
heeft zijn fractie zich nog
maals hierover uitgesproken. 
“Het CDA blijft zich zorgen 
maken of alle activiteiten die 
nu in het Gemeenschapshuis 
plaatsvinden wel in de Brede 
school kunnen gaan plaats
vinden”, aldus De Roode. 

Nu heeft De Roode opnieuw 
een aantal vragen gesteld 
aan het college, onder an
dere of het college op de 
hoogte is van de klachten 
van de verenigingen en zo ja, 
wat het college eraan gaat 
doen. De CDA’er wil vooral 
graag antwoord op zijn vra
gen met als doel dit soort 
ongemakken in de toekomst 
te voorkomen.

al sinds 1973 het verlangen 
bij de leden bestond voor 
een permanent onderko
men. “Elk seizoen was het 
weer een gesjouw om het 
clubhuis met man en macht 
op te bouwen en af te bre
ken. De kans om onze wens 
te vervullen werd mogelijk 
gemaakt met de nota Strand 
en Duin. De provincie Noord
Holland, met portefeuille
houder Gedeputeerde Jaap 
Bond, heeft met de subsidie 
'water als economische dra
ger' een substantiële bijdrage 
geleverd om een permanente 
watersportwedstrijd en trai
ningslocatie te kunnen bou
wen. Een van onze dromen 
is om tijdens de eventuele 
Olympische Zomerspelen van 
2028 te Amsterdam als zeil
centrum te fungeren.” 

Na het slaan van de paal kwa
men alle aanwezigen in het 
oude clubhuis bijeen voor een 
lekkere kop warme koffie met 
een door de gemeente aan
geboden taart. De start van 
een nieuw jaarrondgebouw 
is begonnen, daarmee is er 
een parel aan de ketting van 
Zandvoort toegevoegd.

Opkikker mocht een rondje 
mee en ook hij was verbijs
terd van de snelheid die 
op deze baan gehaald kan 
worden. Vervolgens werd 
het gezelschap heren ont
vangen op de Slotemakers 
Antislipschool en kregen ze 
de mogelijkheid om eens 
mee te maken wat nu echt 
een auto beheersen is.

Het vervolg van het pro
gramma bracht ze buiten 
Zandvoort waar ze een 
gitaarles volgenden, een 
snowboardles kregen, nog 
‘even’ gingen karten en tot 
slot werd de dag afgesloten 
met een etentje. De familie 
werd daarna met een li
mousine, moe maar zeker 
voldaan van de opgedane 
indrukken, weer naar huis 
gebracht met een waarde
volle foto en videorepor
tage in de tas om later nog 
eens na te genieten. Een 
prachtig initiatief van de 
stichting Opkikker dat dit 
jaar maar liefst voor 1.000 
gezinnen zo een soort dag 
wil organiseren! Meer in
formatie over stichting 
Opkikker vindt u op www.
opkikker.nl.

koelbloedig genoeg en sjoel
den met 1 ‘schuif’ de schijf in 
vakje 3 of 4. Hierdoor kwa
men zij in bezit van de fel
begeerde cheque die goed is 
voor een gezellige avond uit 
op kosten van café Koper en 
brouwerij Hertog Jan.

Sjoelkampioen werd daar
na, met grote overmacht, 
Han van Dam. Hij verze
kerde zichzelf zo van een 
plaats in de Battle of the 
Sexes op dinsdag 8 maart 
aanstaande, de strijd tussen 
de 6 dames en 6 heren fi
nalisten die dit jaar, wellicht 
niet geheel toevallig, op 
Internationale Vrouwendag 
plaats vindt. In 2009 won
nen de vrouwen, vorig jaar 
de mannen dus alles ligt nu 
geheel open. 

Wethouder Wilfred Tates sloeg de eerste paal | Foto: Rob Bossink

Slippen bij Slotemakers Antislipschool

Een geconcentreerde winnaar Han van Dam
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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

Rommelmarkt… 
gratis golfles… 

koffie? 
Reageren kan via 

info@zandvoortsecourant.nl
.........................................................

Voor een goede en 
prettige voetbehandeling 

naar Pedicure Carla. 
Meer dan 10 jaar ervaring. 

Provoet lid. 
0646098919 

www.massagebijrosa.nl
.........................................................

Autobedrijf Trade Ard. 
Lid BOVAG en NAP. 

Max Planckstraat 44, 
tel. 5730519 / 0653498304 

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

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.

.........................................................
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 AANMETEN 
VAN THERAPEUTISCHE 
ELASTISCHE KOUSEN.

Vergoeding via zorgverzeke
raar. Bel voor een afspraak 

bij u thuis: 0651815360
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 

0655383624

Sleutels verloren
3 sleutels en een

alarm zendertje van een 
scooter. Beloning € 30,

 Tel. 0641777930 
.........................................................

Pedicure Salon Henny
Gespecialiseerd in 
nagel  cor rectie en 

schimmeldiagno stiek. 
Diabetische en reumatische 

voet worden vergoed 
door zorgverzekering. 
komt ook bij u thuis.

Van Speijkstraat 2/23. 
Tel. 0650203097 
of 0235734944

.........................................................
Te huur: garage 
De Ruyterstraat 
€ 125, per mnd.

 Tel.: 0653256274
 ........................................................

Hoveniersbedrijf Parosa. 
Boomverwijdering, 

tuinaanleg en onderhoud. 
Tevens reparatie straatwerk. 
0235353591 of 0622209568
.........................................................

Pedicure Beata Visser 
Gespecialiseerd in: 
diabetische voet*, 
reumatische voet*,

 schimmeldiagnostiek
en nagelcorrectie.

Tel. 0652461796 / 5715921
Bilderdijkstraat 22, Zandvoort

Lid van Pro Voet (*vergoed 
door zorgverzekering)

.........................................................
Iokai SHIATSU therapie

Vitaliseert, ontspant
en werkt diepgaand.

Vergoed door veel 
zorgverzekeraars.

Zandvoort tel. 0235427858
www.shiatsis.nl 

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

winkel cq. bedrijfspand 
in Zandvoort, haarlem of 

omgeving. Ca. 100 m2. 
Marc Valk, tel. 061340 2304
.........................................................

Voor alle vrouwen: 
www.aglow.nl. 

Gezelligheid, creativiteit, 
practische hulp. Spreker deze 

maand: H. van Petegem
.........................................................

Lieve betrouwbare oppas
Ik pas graag op uw 

kind(eren)in de avonduren 
en/of weekend bij mij thuis. 

Huis met tuin en aparte 
kinderslaapk. 

Zelf 2 kinderen. 
€ 10 euro p/u. Interesse? 

Bel 0651737579
 

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

Bloeiende violen
Vaste planten

Heesters en struiken
in pot gekweekt

Van Stolbergweg 1 - Tel. 57 170 93 - Dinsdags gesloten

APK KEURING
Alle merken vanaf € 29,-

vraag naar de voorwaarden

Bij grote beurt gratis!

 Tutti Frutti
2e hands boutiek. Inname 

en verkoop voorjaars 
en zomer merkkleding. 

C. Slegerstraat 6,
 tel. 5731712. Ma. 1217, di./
vr. 9.3017.30, za. 1017 uur

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

2kamer appartement 
1 à 2 pers. Ca. 3 mnd. 

Eigen ingang, was machine/
droger. Tel. 5715623

Zangles 
en stemvorming 

voor beginners en 
gevorderden. 

Tel. 0616313229
.........................................................

Permanent make-up
Specialiste met 17 jaar 

ervaring en GGD gecerti
ficeerd. Voor de mooiste 
wenkbrauwen, eyeliners 

en lipliners. Boudoir, 
Achterweg 22, tel. 5736021
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Sporen uit het verleden
Schildersbedrijf Klaas van der Mije 
In de rubriek glas-in-loodramen zijn er diverse ramen ge-
toond die gesigneerd zijn door Dick van der Mije. Dit keer 
stuurde Kees v.d. Bos twee mooie ramen met gebrand-
schilderde afbeeldingen gesigneerd door Kl. van der Mije. 
Waren deze dan gemaakt door Klaas van der Mije? Dat 
was niet het geval, Dick van der Mije jr. gaf er uitleg over.

door Nel Kerkman 

“Kl. van der Mije was de firmanaam van het schildersbedrijf 
Klaas van der Mije. Het glasinloodwerk was een onder
deel van het schildersbedrijf met ook het decoratiewerk 
etc. Dus ondertekende mijn vader, Dick van der Mije, met 
de firmanaam Kl. van der Mije. Toen de stichter van het 
bedrijf in 1947 overleed, hebben de drie broers Paul, Jan en 
Dick het bedrijf onder de firmanaam Klaas van der Mije 
verder voortgezet. In 1934 maakte mijn vader al glasin
loodramen in het atelier in Bentveld, achter het huis van 
zijn vader Klaas”, aldus Dick van der Mije jr.

Mooi maar zwaar repertoire van Dudok Kwartet

Midwinterborrel 
BKZandvoort

Er waren onder de toehoorders van het concert van het Du-

dok Kwartet na afloop gemengde gevoelens. Over het alge-

meen vond men dat de jonge musici zeer talentvol en met 

grote passie de muziek ten gehore brachten maar de keuze 

van de werken werd hier en daar in twijfel getrokken. Met 

name het tweede stuk voor de pauze, het Strijkkwartet no. 

2 op. 92 'Op Kabardische Thema's', van de Russische compo-

nist Sergei Profjev, was voor velen te zwaar en te modern.

De vereniging Beeldende Kunstenaars Zandvoort organi-
seert enkele keren per jaar een gezellige avond voor de 
leden en Vrienden, met als doel de kunstzinnige band te 
versterken. Dit keer was de ‘midwinterborrel’ in The Flying 
Gallery, een ruimte waar kunstminnaars zich direct op hun 
gemak voelen.

door Nel Kerkman

Binnen was het net zo koud 
als buiten maar dat hoort 
bij een midwinterborrel. De 
ruimte van het voormalige 
zwembad Dries Sonneveld 
bij het Palacegebouw is zo 
hoog en groot dat de warm
te van de geplaatste kachels 
maar een klein gedeelte kon 
bereiken. Maar de ontvangst 
van het BKZandvoort bestuur 
was hartverwarmend, buiten 
lag de rode loper als welkom 
en binnen waren kaarsen en 
lichtjes aangebracht om de 
sfeer te verhogen. Ook het gi
gantische aanbod aan schilde
rijen langs de muren en aan 
het plafond gaven de ruimte 
een bijzondere uitstraling. 

Voorzitter Udo Geisler stel
de in zijn welkomstwoord 
het nieuwe bestuur voor en 
blikte kort terug op 2010, 
waarin Kunstkracht 12 en 
de Montmartre kunstmarkt 
de hoogtepunten waren. 
Voor 2011 wordt er weer een 
Kunstkracht 12 voorbereid 
maar omdat de subsidiekraan 
is dicht gedraaid zal deze niet 
weer zo groots kunnen wor
den aangepakt. Ook zal de 
BuzzzzHalte eind augustus 
worden afgebroken wat bete
kent dat BKZandvoort moet 
gaan uitkijken naar een an

dere locatie. Na de toespraak 
verzorgde gastheer David 
Moinot een rondeleiding 
langs de schilderijen van de 
Flying Gallery.

Nieuwe leden
De groei van de kunstenaars
vereniging gaat gestaag 
door; onlangs meldden drie 
beeldende kunstenaars zich 
als lid aan. Het zijn, Yvonne 
Ravelli, Rian Peeperkorn en 
Frank Warmerdam. Verder 
heeft  BKZandvoort  een 
nieuwsbrief (www.nieuws
brief.bkzandvoort.nl): ‘Fluxus’. 
Daarin staat vermeld waar 
BKZandvoort voor staat en 
zoals Ada Mol, secretaris van 
de vereniging, het in haar ge
dicht zo mooi verwoordt: “Het 
is de Kunst die ons verbindt.” 
De quote van bestuurslid PR 
& Communicatie, Herbert 
Willems, in Fluxus: “We moe
ten ons niet altijd afvragen 
wat de vereniging voor ons 
kan doen, maar ons ook eens 
afvragen wat wij voor de ver
eniging kunnen doen”, geeft 
aan dat het kunstminnende 
publiek van Zandvoort en re
gio nog veel kan verwachten 
voor het nieuwe BKZandvoort 
seizoen 2011. Momenteel zijn 
in de BuzzzzHalte elk week
end de schilderijen van Erik 
Holtkamp en de fotografie van 
Cees Geursen te bezichtigen.

door Joop van Nes

Het concert werd geopend 
met een werk van de Oosten
rijkse componist Jo seph 
Haydn, die door altviolist Mark 
Mulder omschreven werd als 

Het Dudok Kwartet bedankt het publiek

Voorzitter Udo Geisler spreekt de leden toe | Foto: Rob Bossink

‘de vader van de strijkkwar
tetten’. Hij schreef er in totaal 
niet minder dan 68, naast nog 
talloze andere werken. Het 
Strijkkwartet op. 76 no. 1 in 
Ggroot zorgt er dan ook voor 
dat alle instrumenten in het 

C U L T U U R

De afbeeldingen
De twee ramen zaten oorspronkelijk in de schuifdeu
ren in een van de vele karakteristieke woningen aan de 
Haarlemmerstraat. De eigenaar meldde dat bij aankoop 
van het pand de schuifdeuren zijn verwijderd maar dat de 
glasinloodramen herplaatst zijn in 2 andere deuren. De 
gebrandschilderde Zandvoortse afbeeldingen zijn fraai ge
tekend met een voorstelling van de oude watertoren met 
een visloper en de andere met het doorkijkje waar we ver
leden week in deze rubriek over vertelde met zicht vanaf 
Kerkpad op de toen nog Hervormde kerk. Ook hier het bewijs 
hoe Zandvoorters gehecht zijn aan hun beeldschone ramen.

Er zijn al veel reactie’s met meldingen over glas-in-loodramen binnen gekomen maar nog steeds kunt u uw verhaal over uw raam 
of deur met gegevens sturen of brengen naar: Kleine Krocht 2, 2042 JN Zandvoort of per e-mail sporen@zandvoortsecourant.nl

kwartet belangrijke gedeelten 
spelen. Men fluistert dat hij 
het schreef voor een heimelij
ke liefde die later doof bleek te 
zijn. Met verve werden de di
verse delen gebracht waarbij 
het spel van de eerste violiste 
Judith van Driel opviel, echter 
zonder haar collega’s teniet te 
doen. Een typisch klassiek stuk 
dat door de toehoorders bij
zonder op prijs werd gesteld.

Met Sergei Prokofjev ech
ter hadden die toehoorders 
meer, of veel, moeite. Zijn werk 
Strijkkwartet no. 2 op. 92 'Op 
Kabardische Thema's', werd 
door hem geschreven in de 
Tweede Wereldoorlog toen hij, 
samen met hem nog vele an
dere Russische schrijvers, com
ponisten en schilders, voor 
de veiligheid naar een verre 
deelstaat van het toentertijd 
immense rijk werden vervoerd. 
Het landleven met zijn type
rende muziek en dansen wa
ren voor Prokofjev inspiratie 
voor dit uiterst zware, moei

lijke en moderne stuk. Ik vond 
het schitterend met opnieuw 
een grote rol voor Van Driel. 
De artiesten lieten zich ove
rigens volledig gaan hetgeen 
zeer fraaie muziek opleverde, 
die technisch uiterst moeilijk 
was. De passie die ze uitstraal
den was onbeschrijfelijk.

Na de pauze had het kwar
tet gekozen voor een tijd
genoot van Haydn, Ludwig 
von Beethoven. Deze Duitse 
componist schreef het stuk 
Strijkkwartet op. 127 in Es
groot in 1825, twee jaar voor 
zijn dood. Dit is de eerste van 
de zogenaamde late kwartet
ten en werd in opdracht van 
Vorst Nicolaus von Galitzin 
geschreven. Na bijna 14 jaar 
pakte Beethoven het genre 
weer op en bereikte met zijn 
laatste vijf strijkkwartetten 
een hoogtepunt. Ook hier 
weer de bijna perfect kwartet 
dat terecht een groot applaus 
kreeg van de redelijk bezette 
Protestantse kerk.



Lijst van deelnemende bedrijven 
(in alfabetische volgorde) 

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
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 
Versteege’s IJzerhandel - Pakveldstraat

Horeca: 
Harocamo - Kerkstraat
Mollie & Co Restaurant - Verlengde Haltestraat
Zaras, Café Restaurant - Haltestraat

TEGOEDBON 
VOOR 1 GRATIS 
ZAND
KORREL

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.

Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week 

Nieuwe collectie spiegels
is binnen

www.de-bode.nl
Pashouders 5% korting

GROT GERIJPTE 
ZWITSERSE EMMENTHALER

ExTRA SMAAK, WANT LANGER GERIJPT
NU 100 GRAM € 1,49

 Hele maand februari voor Pashouders:
Gratis 2 1/2 kilo patat

bij aankoop van 
2 gegrilde kippen voor € 9,90
kijk ook eens op onze website:

www.slagerijhorneman.nl

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

Voorjaarscollectie
lange en korte mouw is binnen

    Walk of Fame
shirts

Bakkerstraat 2A, Zandvoort - 023-5735902
Geopend van dinsdag t/m zondag 

www.walkoffameshirts.nl



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 februari: 
10 % korting op gordijnen.

(Vouw)gordijnen	 Tapijt
Vitrages	 Vinyl
Luxaflex	 Laminaat
Zonwering	 Parket

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

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

Speciale aanbieding:
Zandvoort - Schiphol  
€ 42,50
023-8885588

Sandra: “Toen wij er twee jaar ge
leden mee zijn begonnen, konden 
we niet voorzien dat deze service 
zo een vlucht zou nemen. Er zijn 
mensen in Zandvoort en Bentveld, 
want ook daar bezorgen wij, die 
dagelijks een maaltijd van ons met 
smaak nuttigen.” Uiteraard is het 
niet alleen de Seniorenmaaltijd 
die Harocamo verzorgt en bezorgt. 
De dagelijkse dagschotel, altijd 
dezelfde als de Seniorenmaaltijd 
maar dan een grotere portie, wordt 
eveneens voor € 10 gratis aan huis 
gebracht. En daar houdt het echt 
niet mee op. 

Het restaurant heeft in vrij korte 
tijd een dermate goede naam op
gebouwd dat ook voor de lunch 
veel besteld wordt en uiteraard be

zorgd. “Daar ligt onze kracht. Goede 
waar en bezorgen, daarmee onder
scheiden wij ons”, springt Robert 
bij. “Wat dacht je van een grote 
portie spareribs met 3 sausjes, met 
een keuze uit frites of gebakken 
aardappeltjes plus een keuze uit 
verse groenten of sla voor slechts 
€ 16,50? Dat vind je nergens en be
stellen bij de spareribslijn duurt mi
nimaal drie kwartier. Bij Harocamo 
heb je het eten dan al op! Of een 
mooie kipsaté of saté van de haas, 
een keuze tussen frites of stok
brood met kruidenboter? Beide 
voor de weggeefprijs van € 10,50”, 
vertelt het echtpaar met smaak.

Natuurlijk heeft Harocamo andere 
gerechten en ook die worden aan 
huis, of aan kantoor of bedrijf, be

zorgd. Zo staan er niet minder dan 
35 verschillende belegde broodjes 
op de kaart, 13 verschillende vlees
gerechten en 8 verschillende vis
schotels.

Voor de ZandvoortPas heeft 
Harocamo om de week een an
dere aanbieding. Zo staat op dit 
moment, en dat loopt nog tot vol
gende week, de binnen Zandvoort 
wereldberoemde ‘Harocamo ma
caroni’ op de rol. Het zeer speci

Restaurant/brasserie Harocamo in de Kerkstraat, bezorgt het dagelijkse Se-
niorenmenu gratis bij u thuis. Iedere dag gaan Robert en Sandra ten Broeke 
weer op pad om onze Zandvoortse senioren een meer dan smakelijke maal-
tijd te bezorgen voor slechts € 7! 

Harocamo bezorgt gratis Seniorenmaaltijd

ale recept voor deze lekkernij is al 
tientallen jaren oud en scoort nog 
steeds hoog bij de Zandvoortse lek
kerbekken. U krijgt op vertoon van 
uw ZandvoortPas 10% korting op 
deze speciale macaroni.

Restaurant/brasserie Harocamo, 
Kerkstraat 14. Tel. 5712102 (ook voor 
bestellingen). Harocamo is in de 
zomer 7 dagen per week geopend 
en in de winter is het restaurant op 
woensdag gesloten.
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De informatie pagina van de sportraad
www.sportinzandvoort.nl

De zeer actieve afde
ling honk en softbal van 
de Zandvoortse Sport 
Combinatie komt het ko
mende zomerseizoen met 
een serieuze honkbalafde
ling. Niet alleen schuiven 
de junioren door naar het 
senioren honkbal, ook zijn 
er genoeg aanmeldingen 
om nog een tweede seni
orenteam in te schrijven 
voor de competitie die 

De Watersportvereniging 
Zandvoort is opgericht in 
1966 en heeft als doelstel
ling het bevorderen van 
de zeilsport op zee voor 
haar leden. De vereniging 
is gunstig gelegen aan de 
boulevard Paulus Loot in 
Zandvoort zuid. Zoals hier
boven al beschreven zal 
het nieuwe gebouw bin

binnenkort gaat beginnen.

Een aantal jaren geleden 
werd er een jeugdhonkbal
team opgericht dat gaande 
de rit steeds meer het ech
te honkbal onder de knie 
kreeg. Nu de meeste spe
lers de leeftijd hebben be
reikt om senioren honkbal 
te gaan spelen, was het tijd 
voor wat meer spelers aan 
te trekken en een tweede 

nenkort open gaan. In de 
haven kunnen ongeveer 
100 catamarans geplaatst 
worden. 

Een andere ‘afdeling’ van 
de grote vereniging is het 
kitesurfen. Deze sport 
krijgt wereldwijd grote be
langstelling en er komen 
steeds meer kitesurfers. 

Senioren honkbal Watersport beoefenen is geweldig
Het voorjaar komt er weer aan en dat betekent dat de zomer-
sporters staan te popelen om hun sport weer te gaan beoe-
fenen. Een sport die er dit jaar uitspringt is honkbal en wel bij 
ZSC. Na jaren is het ‘grote’ mannenspel weer in Zandvoort te 
bewonderen.

Een andere voorjaars- en zomersport is de watersport. Zand-
voort heeft een grote watersportvereniging: Watersportver-
eniging Zandvoort (WVZ). Deze week is de eerste paal de grond 
ingeslagen voor een permanent clubgebouw op het strand. De 
verwachting is dat het nieuwe dit clubgebouw in mei klaar zal 
zijn. Elders in deze krant leest u een verslag van het slaan van 
de eerste paal.

Vooral jonge mensen voe
len zich door de snelheid 
die zo een board kan ont
wikkelen aangetrokken. 
Deze groep heeft eigen 
opbergplaatsen voor hun 
boarden en kites op het 
terrein van de vereniging. 
Bij voldoende wind zijn zij 
altijd op zee te vinden en 
dat kan vanaf dit seizoen, 
vanwege het nieuwe club
huis, ook in de winter.

Tijdens het seizoen orga
niseert de watersportver
eniging om de twee weken 
clubwedstrijden, die be
ginnen met een gezamen
lijk ontbijt. Verder zijn er tal 
van nationale evenemen
ten, zoals o.a. Nederlandse 
kampioenschappen van 
diverse typen catamarans. 
Een jaarlijks terugkerend 
evenement is het ‘Rondje 
NAMREM’, een van de 
grootste zeilevenementen 
van Nederland. Meer infor
matie over de WVZ vindt u 
op www.wvz.vuurwerk.nl.

team in te schrijven en dat 
is dan ook gebeurd. Wel zal 
het veld aangepast moeten 
worden en zal er een mo
biele werpheuvel aange
schaft moeten worden. De 
voorbereidingen daarvoor 
lopen al een poosje en eer
daags zal bekend gemaakt 
worden waar en wanneer 
de trainingen zullen plaats
vinden.

Ook zal het softbal nog 
steeds door zowel de da
mes als de heren gespeld 
worden, zij het in een be
scheiden rol. Beide teams 
spelen in een lagere com
petitie maar de spelers en 
speelsters beleven veel ple
zier aan hun sport. 

Wilt u ook eens kennisma
ken met oftewel honkbal, 
dan wel softbal, gaat u dan 
gerust eens kijken op sport
park Duintjesveld. Meer in
formatie kunt u krijgen via 
honkbalsoftbal.zsc04@
hotmail.com.

Prachtige 
voorjaarsbolletjes

Specialist voor al uw bloemwerken.

Glas in lood ramen
Gebrandschilderd glas
Gezandstraald glas

Ook voor Zandvoortse taferelen in gebrandschilderd glas

Donkere Spaarne 14 zwart - Haarlem
Tel. 023-53 11 330

Vanaf 1 maart 
ook zondags geopend!

Gewijzigde openingstijden:
maandag t/m donderdag :   7.30  tot  23.00 uur
vrijdag :   7.30  tot  01.00 uur
zaterdag : 10.00  tot  01.00 uur
zondag : 10.00  tot  17.00 uur

Nu ook

Gasthuisplein 9 winkel
Nieuw telefoonnummer: 023-7433706

www.sheilasbroodjes-internet.nl
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Dier van de Week
Rambo is een prachtige Mechelse herder, 
een reu van 6 jaar jong. Hij is erg actief en houd 
van lange wandelingen, spelen met een bal en 
lekker rennen over het strand. Hij is ook nog 
eens erg lief en aanhankelijk. Rambo is begon
nen aan de opleiding voor speurhond maar 
omdat hij teveel van spelen houdt is hij daar
mee gestopt. Dankzij deze training luistert hij 
erg goed, kent hij de basiscommando’s perfect 
en loopt hij fantastisch aan de riem. Voor kin
deren is hij erg lief, daar kun je immers lekker 
mee spelen! Van katten is hij niet zo gechar
meerd, honden vind hij leuk om mee te spelen 
zolang het maar vrouwtjes zijn. Rambo zoekt 
een actieve baas die niet alleen tijd heeft om 
lange wandelingen met hem te maken maar hem ook de aandacht kan geven die hij nodig heeft. 

Bent u al gevallen voor deze superhond? Kom dan snel eens met hem kennis maken!
Dierentehuis Kennemerland aan de Keesomstraat 5, Zandvoort. Het dierentehuis is geopend 
van maandag tot en met zaterdag tussen 11.00 en 16.00 uur. Tel. 5713888, of meer informatie 
via http://asielzandvoort.dierenbescherming.nl.

Protestwandeling in de
 Amsterdamse Waterleidingduinen

Postzegelbeurs

De Partij voor de Dieren organiseert zondag 27 februari een 
protestwandeling in de Amsterdamse Waterleidingduinen 
(AWD) onder het motto ‘Stop het afschot’. De partij is te-
gen het afschieten van damherten in de AWD. 

De Partij voor de Dieren vindt 
dat hekken vele malen effec
tiever zijn tegen verkeerson
gelukken en overlast dan af
schot. De AWD is het enige 
gebied in de twee provincies 
waar damherten nog onge

De Zandvoortse Postzegel 
Club heeft op 27 februari 
tussen 10.00 uur en 16.00 
uur een postzegelbeurs in de 
grote zaal van het Huis in het 
Kostverloren. Op deze beurs is 
er veel te zien, zo zijn er twee 
leden aanwezig die als thema 
hebben gekozen ‘koffie en 

stoord kunnen leven. De dui
nen zijn hierdoor een uniek 
natuurgebied geworden.

De gemeente Amsterdam 
beslist binnenkort of ze 
met het nieuwe beheer

plan instemt. De Partij voor 
de Dieren wil duidelijk ma
ken dat zij het beheerplan 
geen oplossing vinden voor 
de problemen. Daarom or
ganiseert de partij de ‘Stop 
het afschot’wandeling. Op 
27 februari om 10.00 uur zal 
de wandeling ingeleid wor
den door onder andere Bram 
van Liere (lijsttrekker Noord
Holland) en Carla van Viegen 
(lijsttrekker ZuidHolland). 
Zij zullen na een korte in
troductie de AWD omdopen 
tot “jachtvrije zone”, waarna 
de protestwandeling van 
start zal gaan. De wande
ling, die wordt geleid door 
Roel Opbroek, ervaringsdes
kundige in het AWDterrein, 
duurt circa twee uur en start 
en eindigt bij Wok Palace, 
Zandvoortselaan 187.

Foto: Jolanda Meier-Koning

schepen’ en ze geven tevens 
uitleg over verzamelen. Hun 
collectie is geweldig, alleen al 
daarom is een bezoekje in het 
H.I.K de moeite waard. Ook 
is een van de leden aanwe
zig die zijn verzameling an
sichtkaarten van Zandvoort 
tentoonstelt. Uiteraard zijn 

er heel veel postzegels te be
zichtigen en verder kunt u uw 
postzegelcollectie laten taxe
ren. Er zijn veel experts op dat 
gebied aanwezig. 
Voor meer informatie bij de 
voorzitter dhr. Tervelde 023
5712303 of bij Hans Halder
man 0235714158.

De scouting en zijn opvoeding thuis hebben Ivo Lem-
mens rijp gemaakt voor het vele vrijwilligerswerk, dat 
hij inmiddels doet. Hij zegt het met volle overtuiging in 
het vergaderzaaltje van administratiekantoor Janssen 
& Kooy, waar hij  zijn vader Harry assisteert. En in de se-
rie Gouden Helpers is Ivo (36) de zoveelste, die zegt dat 
vrijwilligerswerk zoveel terug geeft. Geen materiële za-
ken, nee gewoon een lekker gevoel dat je voor anderen 
wat kunt betekenen.

Scouting zette Ivo Lemmens 
op het vrijwilligerspad

 door Tom Hendriks

Deze telg van een van die 
Zandvoortse families met 
veel helpende handjes leek 
voorbestemd voor de hore
ca, waarin hij sinds zijn der
tiende jaar al de handen 
uit de mouwen stak. Maar 
in 1998 werd het toch het 
administratiekantoor, waar 
hij zich bekwaamde in het 
cijferwerk. Met als gevolg 
dat Ivo in besturen veelal 
de functie vervult van pen
ningmeester.

Als zevenjarige werd hij 
lid van de scouting Stella 
MarisSt. Willibrordus en 
hij is er niet meer wegge
gaan. Hij doorliep er alle 
rangen en standen en is 
al heel lang welpenleider. 
Maar hij is ook beheer
der van de clubgebou
wen, bestuurslid van de 
Stichting Stella MarisSt. 
Willibrordus en … penning
meester van de gelijknami
ge vereniging.

Genoeg, zou je zo zeg
gen. Maar nee, Ivo is 

ook penningmeester van 
de Kam  peer vereniging 
Strand  genoegen. Pen ning
meester van de Stichting 
Eén Zand voort, die onder 
andere het succesvolle 
Culi nair Zandvoort orga
niseert. Penningmeester 
van de Stichting Wieler
eve ne men ten Zandvoort 
(met de Zeepkistenrace op 
Ko ning in nedag en de So
lex race). En tussen neus 
en lippen door nog vrijwil
liger bij Sinterklaas en op 
Koninginnedag bij de di
verse evenementen.

Ivo Lemmens heeft toch niet 
het gevoel, dat hij het buiten 
zijn werk om druk heeft. Ach, 
in de week van ons gesprek, 
had hij maar drie avondver
gaderingen. Naar schatting 
besteedt hij wekelijks mi
nimaal 8 uur aan vrijwilli
gerswerk. Een volle werkdag 
dus en de vakanties met de 
scouting niet meegerekend. 
Maar hij doet het met veel 
plezier. “Je moet het wel naar 
je zin hebben”, is zijn devies, 
“anders moet je er niet aan 
beginnen.” 

Ook hij constateert dat men
sen steeds vaker er wat voor 
terug willen als zij iets doen, 
dat er wat tegenover moet 
staan. En dat het steeds 
moeilijker wordt om vrijwil
ligers te vinden. “Veel jonge 
mensen, die in het dorp vrij
willigerswerk doen, komen 
bij de scouting vandaan. Vaak 
krijg ik een belletje: Heb je 
nog mensen?”  

Door het groeiende ikdenken 
is het niet eenvoudig mensen 
voor het vrijwilligerswerk 
te motiveren, of sowieso al 
kandidaten uit de bevolking 
te plukken. Daarom stelden 
hij en Leo Miezenbeek de ge
meente voor om op internet 
een vacaturebank voor vrij
willigerswerk op te zetten. 
Zelf beperkten zij zich tot het 
aandragen van het idee, maar 
via Pluspunt wordt daar nu 
aan gewerkt.

Op die website kunnen ver
enigingen en instellingen 
hun behoefte aan helpende 
handen kenbaar maken. 
Maar ook mensen, die vrijwil
ligerswerk willen gaan doen, 
kunnen zich erop aanmelden. 
Er kan ook een soort ruilbeurs 
ontstaan en besturen kunnen 
elkaar tips geven over kandi
daten voor bestuursfuncties, 
etc. “Maar van  groot belang 
is dan ook dat alle verenigin
gen en instellingen, die van 
vrijwilligers gebruik maken, 
hieraan meewerken”, aldus 
Ivo Lemmens, die met belang
stelling wacht op het mo
ment, dat deze Zandvoortse 
vacaturebank  wordt gelan
ceerd.

Zelf heeft hij voorlopig nog 
genoeg te doen. Want op een 
stukje grond vlak bij het kan
toorpand staat zijn nieuwe 
strandhuis te pronken, dat 
nog helemaal moet worden 
ingericht. Misschien vindt 
hij zelf nou eens een stel hel
pende handen…

Ivo Lemmens
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Weer

Temperatuur

Max 7 9 8 7-8

Min 3  4 5 2

Zon 20% 45% 30% 65%

Neerslag 35% 25% 70% 35%  

Wind zw. 4 z. 3-4 w. 3-4 wnw. 4

Voorlopig zacht 
en wisselvallig 

Het weekend weerbericht van zandvoort en omgeving

Een droge oostenwind 
maakte het gevoelskoud, 
maar de al krachtiger wor
dende februarizon gaf des
ondanks aangenaam weer. 
Na een laatste koude nacht 
nam de bewolking verder 
toe op woensdag en viel er 
wat neerslag later. 

In het noordoosten van 
Nederland kon zelfs nog 
even worden geschaatst op 
natuurijsbanen afgelopen 
woensdagochtend. Daar 
was het gevoelig kouder 
dan in onze westelijke oor
den en kwam de tempera
tuur sinds zaterdagmiddag 
amper meer boven nul uit.

Zachte oceanische lucht 
is via het zuidwesten naar 
onze regionen gekomen 
en de temperatuur loopt 
dan ook verder op. In de 
periode donderdag tot en 
met zondag blijven we ge
voelig voor zwakke regen
storingen en ook de zachte 
luchtaanvoer blijft gewoon 
doorgaan. 

Vooral op zaterdag lijkt het 
enige tijd te gaan regenen. 
Mogelijk halen we nog een 
keer nipt 10 graden in de 
periode tot zondagmiddag. 

We mogen nu toch wel 
concluderen dat van echt 
winterweer geen sprake 
meer kan zijn voor 1 maart. 
Ongetwijfeld zal het in de 
periode 310 maart weer 
kouder worden met de be
kende gure maartse buien.

Al met al was de winter niet 
echt indrukwekkend als we 
op dit moment al de ba
lans opmaken. December 
leverde andermaal onge
woon veel sneeuw op en 
was ook een zeer koude 
maand, maar januari en 
februari waren ouderwets 
zacht en leverden louter 
antiwinterse taferelen op.

Afgelopen week scheelde 
het werkelijk een haar of 
Nederland had ook volledig 
in de ijskoude vrieslucht 
gebivakkeerd, maar de at
mosfeer vond het kennelijk 
nodig dat de allerkoudste 
lucht net voor Groningen 
stokte en dus buiten onze 
landsgrenzen moest blij
ven.    

Meer weerinfo (ook mooie 
foto’s) is er op www.weer
primeur.nl

weerman Marc Putto 

De koude lucht, er werd hier al lange tijd op gezinspeeld, 
heeft ons inderdaad bereikt aan het begin van de week 
middels een bescheiden en iets verlaat Valentijnswinter-
tje. Vooral afgelopen maandag en dinsdag waren winters 
koud met een gevoelstemperatuur tegen de -10 graden 
in het open veld even buiten het centrum van Zandvoort. 

 Do. Vr. Za. Zo. 

Pluspunt Zandvoort
Flemingstraat 55

023. 574 03 30
www.pluspuntzandvoort.nl

Kooking 4 Kids Vanaf 8 jaar
Donderdag 15:30 – 17:45 uur 17 maart t/m 21 april

Timmerclub Voor jongens en meisjes
Vrijdag 15:30 – 17:00 4 maart t/m 10 juni

YogActief  instromen kan altijd 
Dinsdag 20:00 – 21:30 uur 18 januari t/m 29 maart 

Hatha Yoga instromen kan altijd
Vrijdag 11:00 – 12:00 uur 14 januari t/m 13 mei 
 20 mei t/m 8 juli

Houding en Conditie op muziek 55 plus 
instromen kan altijd
Na afloop is er de gelegenheid voor thee drinken.
Donderdag 14:30 -15:30 uur  13 januari t/m 28 april 2011.

Aquarelleren  instromen kan altijd
Dinsdag 9:30 – 12:00 uur 18 januari – 26 april
Open Atelier  instromen kan altijd
Dinsdag 13:00 – 15:30 uur 18 januari – 26 april 

Haarknippen volgens Iranese methode 
Maandag 20:00 – 21:30 uur  14 maart – 18 april

Boetseren en Beeldhouwen instromen kan altijd
donderdagavond 19:30 -22:00 uur  t/m 19 mei

Website bouwen en onderhouden
Woensdag 20:00 – 22:00 9 maart t/m 13 april 2011. 

Digitale fotobewerking
Donderdag 20:00 – 22:00 uur 10 maart t/m 14 april 

OOK Samen is een dag activiteit 
voor ouderen die van gezelligheid en activiteiten houden. Elke don-
derdag bij OOK Zandvoort in Pluspunt. Binnenkort ook op zondag.

Dansmiddag voor senioren
Elke 1ste vrijdag van de maand 14.00-16.00 uur

Koffie-in elke maandagochtend 10:30 – 12:00 uur.
Dorpsgenoten ontmoeten onder het genot van koffie  
met een verse traktatie.

Peuterspeelzaal 
De Duinpiepers heeft nog plaatsen beschikbaar!
De peuterspeelzaal is tijdens schoolweken van 08.30-11.30 
geopend en zit in de Beatrixschool in Zandvoort Noord. 
Coördinator Sandra Bartling: 06 11 30 18 08.

BSO De Boomhut 
Professionele opvang nodig voor uw kind?
Voor- of naschooltijd, incidenteel, tijdens studiedagen van school 
of vakanties? Kom eens vrijblijvend kijken of bel voor 
een afspraak. 023-5740333.

Voor meer informatie en inschrijfformulieren: 
www.pluspuntzandvoort.nl

Expositie Pluspunt: 
Herbert Immer Willems, olieverfschilderijen

24 Februari t/m 2 Maart
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E e n  i n s p i r e r e n d e 
m a n 

Die Nelson Mandela. Wat een passie, wat een pure wijs-
heid. Hij geeft zelf uitleg: “Ik heb tegen de onderdrukking 
van blanken gevochten en ik heb tegen de onderdruk-
king van zwarten gevochten. Ik heb het ideaal van een 
democratische en vrije maatschappij omarmd waarin alle 
mensen in harmonie met elkaar leven en allen dezelfde 
mogelijkheden hebben. Het is een ideaal waarvoor ik hoop 
te leven en dat ik hoop te bereiken. Maar als het moet, 
is het een ideaal waarvoor ik bereid ben te sterven.” Hij 
zei dit tijdens het Rivonia-proces in 1964. Hij was 44 jaar, 
beschuldigd van landverraad en wist dat hij waarschijn-
lijk de doodstraf zou krijgen. Het werd een levenslange 
gevangenisstraf.

Beeld je eens in om 27 jaar lang opgesloten te zitten in je 
slaapkamer (uitstapjes naar buiten kon hij verdienen)! Dat 
is 1404 weken, oftewel 9.828 dagen of 235.872 uur. Hoe 
zou die man zijn dagen hebben geteld? Door bij zichzelf 
te blijven, door zichzelf te beheersen, en door aardig te 
blijven (terwijl hij zelf continu respectloos bejegend werd 
door zijn bewakers). Hij leerde er hoe een leider zich hoort 
te gedragen en hij werd minder ongeduldig. Fier rechtop 
lopen en zijn waardigheid tonen, daarmee weerstond hij 
de bewakers en sloot uiteindelijk zelfs vriendschap met ze.

Hij kent wereldfaam, alleen omdat hij geloofde in veran-
dering. Hoe sterk moet je zijn om zoiets te bewerkstel-
ligen? Door bang zijn en moed. Mandela laat weten dat 
je een dwaas bent als je geen angst hebt. Bang zijn geeft 
uiteindelijk moed. En moed staat gelijk aan er voor zorgen 
dat je angst niet de boventoon gaat voeren, moed is leren 
omgaan met je angst. Een inspirerende man, die Mandela.

Column

Zaterdag 26 februari:
Helemaal in stijl gaan we voor superstijl! In het Patronaat in Haarlem 
kun je vanavond elk kwartier met je stempas kiezen uit verschillende 
muziekstijlen. De stijl waar uiteindelijk het meest voor gekozen is, wordt 
gelijk gedraaid! Entree: € 10. Tijd: 23.00 uur tot 04.00 uur (18+), voor meer 
info en kaarten check je: www.patronaat.nl.

Woensdag 2 maart:
Dames opgelet! Vanavond kun je voor een echt speciaal vriendinnen-
avondje terecht bij Holland Casino Zandvoort! Naast het spannende 
spelaanbod draait de avond om fashion, beauty, wellness, food & drinks. Je 
kunt de avond straten met een Special Ladies Day menu voor € 22,50. En 
als je dit menu, of een glas Baileys aan de bar bestelt, maak je ook nog eens 
kans op een luxe Thermen beautyarrangement! Voor beauty advies staan 
er vanavond zelfs beautyspecialisten van TEEEZ! Trendy cosmetics, voor 
je gereed! Bovendien maak je bij het Amerikaanse Roulette kans op een 
TEEEZ! Giftbag. Voor het muzikale tintje hebben ze het trio The Swingers 
ingeschakeld, dat moet wel een leuke avond worden! Voor meer informatie 
kun je terecht op: www.hollandcasino.nl/zandvoort/NL

Maandag tot en met donderdag:
Van maandag t/m donderdag is het iedere week feest bij La Cubanita in 
Haarlem! Op deze dagen kun je namelijk voor € 17,50 onbeperkt tapas eten 
in dit gezellige, nieuwe tapasrestaurant met een authentieke Cubaanse 
sfeer. Check voor meer info: www.lacubanita.nl.

Get Out!

PICTURE THIS

Zalig Zonnig Zandvoort!

Lars Onel, 27 jaar, verzot op architectuur en interieur, pleit voor bouw die past 
in de stijl van het oude Zandvoort. Hij is dan ook niet gecharmeerd van het 
nieuwe LDC. Lars is een man die een piano in huis heeft staan, niet omdat hij er 
op speelt maar omdat het mooi past bij het interieur. Heerlijk, die redenering. 

door Mandy Schoorl

Lars is ook een man die al 6 jaar lang gemiddeld 60 
uur per week werkt voor zijn internetbedrijf ‘Onel 
Windowdressings’ dat hij samen met zijn vader runt, maar 
aan de andere kant ook stilletjes geniet als hij met zijn 
kleine neefje leuke dingen onderneemt.

Hij is goed bezig. Als 21jarige heeft hij enorm veel erva
ring opgedaan in het bedrijfsleven door in het gehele land 
te helpen met het opzetten van kledingwinkels van een 
bepaalde winkelketen. Daarna het succes van het inter
netbedrijf, wat anders is dan een webshop trouwens. De 
website is de etalage van het internetbedrijf. Het verschil 
zit ‘m in de persoonlijkheid. Bij een webshop bestel je iets 
online en dat wordt geleverd en je ziet verder nooit een 
persoon. Bij Onel’s bedrijf kun je alles zien, een afspraak 
maken en krijg je gratis service en advies aan huis. Per 14 
februari jongstleden is de uitbreiding ‘Window Projects’ 
gelanceerd, die zich richt op een specialisatie op het gebied 
van raamdecoratie (zie www.onelwindowdressings.nl). Een 
vleugje zakelijke eigenwijsheid in deze is hem niet vreemd 
geweest. Een prachtige offerte van een groot internatio
naal bedrijf dat op tafel ligt, zou zomaar kunnen betekenen 

dat hij binnenkort naar Columbia af kan reizen. Het is nog 
wachten op de handtekening.

Waarom dit werk? Ergens aanbellen, voor de eerste keer bin
nenkomen en uiteindelijk na vier uur een heel huis mogen 
aankleden. Hij komt om dingen mooi te maken en daar wor
den mensen blij van. Dat is het leukste wat er voor hem is. 
En het persoonlijke contact met de mensen, het dankbare, 
het vertrouwen wat de mensen in hem hebben, dat vindt 
hij heel bijzonder.

Hij staat voor alles open. Zo zou hij best willen leren kiten met 
zijn maten, maar de tijd daarvoor uittrekken is soms lastig 
te vinden. Niet dat het leven alleen maar om de zaak draait, 
want de sociale contacten onderhouden staat bij deze jon
geman bovenaan zijn lijstje. Samen met zijn vriendin. Verder 
leest hij graag, maar geen boeken! Wel tijdschriften, vooral 
over wooninrichting. En waardering voor kunstzinnige foto
grafie. Dikke boeken van Richard Avedon en Rankin Portraits 
sieren zijn tafel. Echtheid die op foto wordt vastgelegd, zoals 
een zwartwit portret van een oude man. Heel intiem, je kunt 
er geen gesprek mee hebben, maar het zegt zoveel.

Een gedreven perfectionist 
met een warme persoonlijkheid

Lars Onel
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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

Autoverzekering
vanaf € 6,- p/mnd

* startkorting tot 65%

2 maart 2011 verkiezingen van Provinciale Staten:

Kies vertrouwd, stem  
op een dorpsgenoot

Ik heet Bruno Bouberg Wilson en 
woon sinds mijn achtste in Zand-
voort, nu 58 jaar. Na als zelfstan-
dig ondernemer met mijn bedrijf 
te zijn gestopt, koos ik voor de 
gemeentelijke politiek en bewust 
voor een lokale partij: OPZ.  
Sinds 2006 ben ik OPZ-raadslid 
in de gemeente Zandvoort.
 
Ook “vertrouwd” met wat
de provincie doet
Na de statenverkiezingen in 2007 werd ik  
gevraagd om de Ouderenpartij NH als lid 
van de fractie actief te steunen. Sindsdien 
ben ik de vaste vertegenwoordiger in de 

statencommissie Wegen Verkeer en Vervoer en plaatsvervangend lid van de commissie 
Ruimtelijke Ordening, Grondbeleid en zeehavens. Twee commissies die kenmerkend zijn 
voor wat de provincie doet; aanleg/onderhoud van alle N-wegen, fietspaden en vaarwegen. 
Aanbesteding van het openbaar vervoer. Ruimtelijke ordening (provinciale structuurvisie). 
Zaken waar burgers, zij realiseren zich dat niet altijd, vaak dagelijks gebruik van maken.

Werken van twee kanten 
is effectiever
Als middenbestuur regelt de provincie 
zaken die de gemeentegrenzen overstijgen. 
Gemeenten en provincie vullen elkaar aan 
en maken dat het bestuurlijke resultaat 
meer is dan de som der delen. 
Daarom wil ik mij zowel in onze gemeente 
als in onze provincie actief inzetten opdat 
ook daarvan het resultaat meer is dan... 
 
Provincies moeten niet 
te groot worden
 Fusies van drie of meer provincies zetten 
het (midden)bestuur op een veel te grote 
afstand van de burger en maakt ze veel 
moeilijker toegankelijk en controleerbaar.  
 
Geef uzelf een stem en STEM
Wij komen op voor groeperingen die nogal 
eens een speelbal van de omstandigheden 
zijn. Er wordt dan gemakkelijk óver maar 
niet mét burgers beslist. Een belangrijke 
reden om op onze partij te stemmen.

Niet vergeten; neem 
een geldig legitima-
tiebewijs mee als u 
gaat stemmen.

Niet 75 miljoen euro uitgeven aan 
“nieuw beleid” maar aan bestaand  
beleid zodat er niet op provinciale kern-
taken bezuinigd hoeft te worden. 

En ook:

•  busvervoer niet inkrimpen maar ver-
sterken en voorkomen dat de laatste bus al 
om 21.00 uur vertrekt. Experimenteren met 
de cofinanciering van onrendabele lijnen

•  een echte ringweg rondom Haarlem 
aanleggen t.b.v. een betere afwikkeling van 
het doorgaande verkeer ten gunste van een 
aanzienlijk deel van (Metropool)regio 

•  de tonnen aan bezuinigingen op hulp-
organisaties als Sensoor (Telefonische 
hulpdienst) en SBO-NH (Stichting Samen-
werkende Bonden van Ouderen in Noord-
Holland) terugdraaien zodat die zorg niet 
bij commerciële bedrijven ingekocht moet 
worden en daardoor veel duurder wordt

Stem op de Ouderenpartij 
Noord-Holland, lijst 11. 

ik sta op  
plaats twee...

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   9:08:11

Zandvoort in Bedrijf  is een netwerkgroep 
begonnen. Daar kunt u in contact 

komen met andere ondernemers die 
in Zandvoort werken en/of wonen. 

Kijk op www.zandvoortinbedrijf.nl/linkedin 
en word lid van de Zandvoort in Bedrijf  Group.
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ZandvoortPlus
door Edwin Gitsels

Kat-en-muisspel

Dat vertaalt zich vooral in 
zijn relatie met de wereld. 
Ma ca vity omarmt de wereld, 
Polo schrikt van de wereld, 
en Tom my accepteert de 
wereld zoals hij is. Hij is de 
rust zelve. Daar mee bedoel 
ik niet dat hij lui of ongeïn
teresseerd is, nee, hij heeft 
er vrede mee. En die uitstra
ling raakt je zoals een spiri
tueel leider je kan raken. Mijn 
vrouw kan dat zo mooi zeg
gen: “Tommy heeft een hoog 
smeltgehalte.” Hij heeft dat 
typisch koninklijke, bijna 
hautaine van de ‘Echte Kat’. 
Hij verwaardigt zich welis
waar om net als die twee 
andere schooiers op bed te 
komen liggen als we daar op 
zondagochtend een stapel 
kranten liggen weg te lezen, 
maar dan gaat hij helemaal 
op het verst mogelijke hoek
je liggen, met z’n rug naar 
ons toe. Want eigenlijk hoort 
hij er natuurlijk niet bij, bij 
dat gewone klootjesvolk.

Dat hij toch zo’n hoog smelt
gehalte heeft, komt omdat 
het hem net niet helemaal 
lukt om boven de partijen 
te staan. Door dat afstande
lijke schemert een zweem 
van kwetsbaarheid die je 
des te meer raakt omdat hij 
het probeert te verbergen. 

KATTENKWAAD Nr. 6

En regelmatig verbergt hij 
het ook helemaal niet. Als 
het hem uitkomt, is het een 
schaamteloze flemer en een 
bedelaar. Hoe vaak hem dat 
uitkomt? Zo’n 30 keer per 
dag, schat ik. Elke keer als 
één van ons de koelkastdeur 
ook maar aanraakt, zit hij bo
venop de keukentafel en laat 
zijn ietwat schorre, klaaglijke 
mauw horen. Want Tommy 
heeft de hele dag door zin 
in iets lekkers. Ik zeg bewust 
niet ‘heeft de hele dag door 
honger’, honger heeft hij 
alleen ’s morgens of als we 
langer dan een uur of zes 
weggeweest zijn. De rest van 
de dag heeft hij trek in lek
kere hapjes. Kattensnoepjes, 
een plakje rosbief, een kuipje 
koffiemelk, heerlijk! Niet dat 
we elke keer als hij zich weer 
aanstelt alsof hij drie dagen 
niet te eten heeft gehad hem 
zijn zin geven, maar toch pro
beert hij de hele dag door 
een snackje los te smeken. 
Het is een spel, geen strijd 
om het bestaan. Een katen
muisspel, waarbij wij de mui
zen zijn die door zijn perfecte 
‘ik kom om van de honger’
act vaak genoeg verliezen 
om het te blijven proberen. 
En als je hem spinnend ziet 
smikkelen, heb je toch ook 
een beetje gewonnen…

Tommy is een echte kat

“Grijze golf? Zeg maar gerust een tsunami!”

Deze maand is het 65 jaar en 9 maanden geleden dat 
Nederland bevrijd werd van de Duitse bezetter. In de ja-
ren van de wederopbouw werden er heel veel kinderen 
geboren. De naoorlogse generatie staat bekend als ‘de 
babyboomers’. En die babyboomers gaan de komende ja-
ren massaal met pensioen. Met grote gevolgen voor onze 
maatschappij…

Naast Macavity, het vrolijke feestbeest, en Polo, het nichteri-
ge neurootje, woont er nog een derde kater bij ons in. Het is 
Tommy, de bedaarde boeddhist. Daar waar de andere twee 
iets van een hondje in zich hebben, Macavity het kwispelen-
de enthousiasme en Polo de bibberende onderdanigheid, is 
Tommy 100% kat. Felis domestica in optima forma.

Babyboomers massaal met pensioen

Het Centraal Bureau voor 
de Statistiek heeft berekend 
dat er de komende vier jaar 
500.000 65plussers bijko
men. Zij werden geboren in 
de periode 19461950, toen er 
een ware bevolkingsexplosie 
in ons land was. De toekomst 
had er decennialang niet zo 
rooskleurig uitgezien, en bo
vendien kwamen in die jaren 
meneer pastoor en de domi
nee bij de mensen thuis erop 
aandringen om voor zoveel 
mogelijk nakomelingen te 
zorgen, want zo heeft God, die 
toen de touwtjes in Nederland 
nog strak in handen had, het 
gewild. Toen in de jaren ’50 
en ’60 de economie ook nog 
eens sterk groeide, jaarlijkse 
groeicijfers van 9 of 10% wa
ren geen uitzondering, zette 
die aanwas stevig door. Het 
CBS verwacht daardoor in de 
periode 20152040 nog eens 
anderhalf miljoen 65plussers 
erbij. Dat heeft tot gevolg dat 
de Nederlandse bevolking in 
2040 voor meer dan een kwart 
uit 65plussers zal bestaan, cir
ca 4,6 miljoen. Maar er komen 
niet alleen steeds meer oude
ren, die ouderen worden ook 

nog eens steeds ouder. De ge
middelde levensverwachting 
van mannen die dit jaar 65 
worden is 84 jaar, van vrouwen 
zelfs 87 jaar! In 2050 is 10% 
van de Nederlanders boven de 
80 jaar! En dan maken wij ons 
druk over een overschot aan 
damherten!

Langer doorwerken
Dat dit grote gevolgen heeft 
voor het totale bedrag aan 
AOW dat onze maatschappij 
op moet hoesten is evident. De 
Amerikaanse financieel expert 
Joe Skwara zei het heel tref
fend in 2007 toen Wall Street 
crashte: “Deze crisis is slechts 
een minuscuul voorproefje 
van wat ons te wachten staat 
als de babyboomers straks 
met pensioen 
gaan en we 
bovendien de 
staatsschuld 
moeten af
betalen. Onze 
kinderen krijgen dat op hun 
bord.” Met andere woorden: 
We zullen zelf meer moeten 
gaan sparen. Veel meer! Een 
andere mogelijkheid is om 
langer door te werken. En 

Schilderworkshop van Marianne Rebel tijdens de Nationale 50+ dag

dat is het goede nieuws: we 
blijven steeds langer fit en 
gezond, en dus in staat om te 
werken. Toen de AOW in 1957 
in het leven werd geroepen, 
als opvolger van de Noodwet 
Ouderdomsvoorziening van 
Willem Drees uit 1947, waren 
het percentage 65plussers 
en de gemiddelde levensver
wachting aanzienlijk lager. 
Dat de pensioenleeftijd moet 
worden aangepast aan de 
sterk toegenomen levensver
wachting lijkt een logische 
zaak. 

Toekomst van ons dorp
Een samenleving is een dy
namisch geheel, en er zullen 
ongetwijfeld oplossingen ge
vonden worden voor de ver
anderende situatie. Er zijn al 
diverse signalen waar te ne
men dat de maatschappij zich 
aanpast. Zo is het aantal Hbo
studenten dat zich heeft inge
schreven voor een opleiding 
in de zorg afgelopen jaar met 
6,5% toegenomen. Vooral ver
pleegkunde is populair: 9,5% 
meer studenten ten opzichte 
van 2009. Daarbij ontstaan er 
steeds meer initiatieven die 
zich richten op ouderen. In de 
media bijvoorbeeld: Omroep 
Max doet het uitstekend, en 
tijdschriften als Zin en Plus 
gaan als warme broodjes over 
de toonbank. In Duitsland is er 
zelfs een speciale hotelketen, 
50 Plus Hotels. In de lokale po
litiek zijn er tal van partijen die 

zich speciaal op ouderen rich
ten, zoals in Zandvoort de OPZ. 
Oud PvdA en VARAman Jan 
Nagel heeft een nieuwe lan
delijke partij, 50Plus, opgericht 
die op 2 maart in alle provin

cies en kiesdistricten meedoet 
aan de Provinciale Staten ver
kiezingen. Speerpunt van hun 
programma is een halt toe
roepen aan het steeds verder 
beknibbelen op de koopkracht 
van ouderen.
Met dat laatste hebben Nagel 
c.s. wel een punt, want de ter
reur van de Boodschappers 
(zoals in de reclame en me
diawereld de groep van 20
49 jaar genoemd wordt) die 
de commercie de afgelopen 
decennia beheerst heeft, 
staat op instorten. 50plus
sers hebben verhoudingsge
wijs meer te besteden en zijn 
een minstens zo belangrijke 
doelgroep de komende de
cennia. De Zandvoortse VVV 
heeft dat haarscherp ingezien 
met het in het leven roepen 
van de Nationale 50+ Dag. 
Het aantrekken van oude
ren is voor het toerisme in 
Zandvoort van levensbelang. 
Dat betekent niet dat het 
een suffe bedoening moet 
worden, want de ouderen 
van nu zijn een levenslustige 
generatie met boegbeelden 
als Patricia Paay (1949), Ivo 
Niehe (1946), Mart Smeets 
(1947) en Paul Witteman 
(1946). Er zal nog een behoor
lijke slag gemaakt moeten 
worden om Zandvoort voor 
deze doelgroep aantrekkelij
ker te maken. En zo’n beetje 
de ergst denkbare imagover
woester is dan een centrum 
dat in de weekenden geter

roriseerd wordt 
door agressieve 
jeugd. Met het 
met wortel en 
tak uitroeien 
van die misstan

den staat niets minder dan de 
toekomst van ons dorp op het 
spel.

(Reageren? Mail naar Edwin@
zandvoortsecourant.nl) 

“De VVV heeft haarscherp 
ingezien dat 50-Plussers een steeds 
belangrijker doelgroep zijn”



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

Gemeentelijke publicatie week 08 - 2011

Vergadering college 
De besluitenlijst van de collegevergadering van week 7 en de 
verdere in week 7 door het college genomen besluiten zijn in 
week 8 vastgesteld. De besluitenlijst is in te zien bij de Centrale 
Balie en op de website. 

Raadvergadering
De gemeenteraad vergadert dinsdag 1 maart 2011. Op de 
agenda staat:
- Opening
- Loting
- Ingekomen stukken en mededelingen 
- Vaststellen agenda
- Vaststellen notulen van 25 januari 2011 
- Beschikbaar stellen budget Maatschappelijke Kosten Baten 
Analyse (MKBA) 
- Kaders participatietraject APV (onder voorbehoud)
- 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.

Commissie Projecten en Thema’s
De Commissie Projecten en Thema’s vergadert op donderdag 
3 maart 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 26 januari 2011
- Vaste agendapunten
- Presentatie nieuwe brandweerkazerne 
- Presentatie KIMO (KIMO is een Europese milieuorganisatie 
voor lokale overheden rond onder andere de Noordzee)
- 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 

oosten van de Van Lennepweg. Het ontwerpbestemmingsplan 
maakt een uitbreiding van het snackverkooppunt met daarbij 
behorende voorzieningen mogelijk.

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 Zand-
voort, 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 Ontwikkeling 
en Beheer / Ruimtelijke Ontwikkeling, telefonisch bereikbaar 
onder het algemene nummer: 023 - 5740 100. 

Handhavingactie (brom) fietsen in voetgangersgebied
Het (brom) fietsen in het voetgangersgebied is voor de in-
woners van Zandvoort steeds meer een bron van ergernis. 
Gelet op de overlast zal erop dit handhavingonderwerp meer 
gehandhaafd worden. De gemeentelijke handhavers gaan in 
samenwerking met de regio Politie Kennemerland vanaf 28 
februari starten met het handhaven op (brom) fietsers die 
rijden in het voetgangersgebied. De integrale handhaving-
actie zal met name in het centrum, winkelgebied en op de 
boulevard plaatsvinden. Tevens zal er gelet worden op het 
rijden tegen de rijrichting in. Deze handhavingacties zullen 
meerdere malen per jaar gaan plaatsvinden maar dan zonder 
een vooraankondiging.

Bij het niet naleven van de regels loopt u de kans op een be-
keuring van 25 euro voor het fietsen in het voetgangersgebied 
en 45 euro voor het bromfietsen in het voetgangers gebied. 
Voor het rijden tegen de rijrichting in voor fietsers 40 euro en 
bromfietsers 70 euro.

Voor vragen kunt u kontact opnemen met de handhavers van 
de afdeling veiligheid vergunningverlening en handhaving van 
de gemeente Zandvoort. Zij zijn bereikbaar op werkdagen van 
maandag tot en met vrijdag van 08.30-17.30 uur, 
telefoon 023 - 5740100.     

Ingekomen vergunningenaanvragen
Omgevingsvergunning
Zandvoort:
- Raadhuisplein 8&9 en Louis Davidsstraat 1, splitsen van woon-
ruimte, ingekomen 16 februari 2011, 2011-001Sp.
- Vinkenstraat 12, plaatsen kelder; opbouw op bestaande uit-
bouw en vervangen dakkapel, ingekomen 16 februari 2011, 
2011-VV-024.

Bentveld:
- Westerduinweg 24, uitdunnen van het bos, door middel van 
kappen zeedennen, voor aanleg tuin,  ingekomen 15 februari 
2011, 2011-VV-023.
- Westerduinweg 24, het afvlakken van de tuin en afvoeren van 
de grond, ingekomen 17 februari 2011, 2011-VV-026.

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.

Verkiezing Provinciale Staten 2011

ADRESSEN STEMLOKALEN
De burgemeester van Zandvoort maakt bekend, dat voor de 
verkiezing van de leden van Provinciale Staten van Noord-
Holland in kieskring 3 (Haarlem) op woensdag 2 maart 2011 in 
onderstaande lokaliteiten een stembureau is gevestigd.

Aanduiding stembureau Adres stembureau 
ZANDVOORTS MUSEUM Swaluëstraat 1 
STRANDHOTEL CENTERPARCS  Trompstraat 2 
  ZANDVOORT 
ORANJE NASSAUSCHOOL Lijsterstraat 1 
BREDE-SCHOOL Louis Davidscarré 
RODE KRUISGEBOUW Nicolaas Beetslaan 14 
“DE SCHOOL”  Ingang Emmaweg 22 
  VOORHEEN DE GEREF. KERK   
ZORGCENTRUM Herman Heijermansweg 73
NIEUW-UNICUM Zandvoortselaan 165 
STICHTING A.G.BODAAN Bramenlaan 2 
STICHTING PLUSPUNT Flemingstraat 55 
  ZANDVOORT
STATION NS Stationsplein 

Alle stembureaus zijn toegankelijk voor kiezers met lichame-
lijke beperkingen.

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 dan 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.

VERLENGING TERMIJN VOOR HET AANVRAGEN VAN EEN 
VERVANGENDE STEMPAS
De burgemeester van Zandvoort maakt bekend, dat voor de 
op woensdag 2 maart 2011 te houden verkiezing van de leden 
van Provinciale Staten het voor kiezers mogelijk is om een 
vervangende stempas aan te vragen tot uiterlijk dinsdag 1 
maart 2011 tot 16.00 uur.

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

Artikel 3.8 Wro: Ontwerpbestemmingsplan ‘Snackverkoop-
punt Tollensstraat’
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 25 februari 2011 
gedurende zes weken ter inzage ligt het ontwerpbestem-
mingsplan “Snackverkooppunt Tollensstraat”.

Het plangebied ligt ten noorden van de spoorlijn Zandvoort – 
Amsterdam. Het plangebied ligt aan de Tollensstraat direct ten 
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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
Ontheffing verleend
Het college van burgemeester en wethouders heeft op 21 fe-
bruari 2011 ontheffing verleend aan M. Veschoor B.V. voor het 
plaatsen van een kraan op de Oranjestraat en het afzetten van 
de Oranjestraat op dinsdag 8 maart tussen 07.30 uur en 11.30 
uur. Aan de ontheffing zijn voorschriften verbonden.

Weekmarkt sluit 1 uur eerder
Op woensdag 9 en 23 maart 2011 zal de weekmarkt aan de 
Prinsesseweg/Zwarte Veld om 15.00 uur sluiten.

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. 

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 - 12.30 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. 

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.

www.zandvoortsecourant.nl
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Rommelmarkt goed bezocht Galm+ trekt 80 ouderen
Maar liefst 17 standhouders verkochten afgelopen zondag 
hun zo goed als nieuwe en/of oude spulletjes op de door ve-
len gratis bezochte gezellige rommelmarkt in De Krocht. Er 
werd goed verkocht waardoor de € 10 standgeld al snel was 
terug verdiend.

De fitheidstest Galm+, die Sportservice Heemstede/Zand-
voort afgelopen zaterdag in de Korver Sporthal organi-
seerde, heeft circa 80 geïnteresseerden getrokken. Op 1.200 
uitnodigingen lijkt dat niet veel maar projectleider Hubert 
Habers van de sportservice is toch tevreden over het aantal.

Een vaste deelnemer is Rina 
Franzen uit Badhoevedorp, 
die de gehele opbrengst ten 
bate van de Stichting Kandy 
Schools op Sri Lanka (www.
kandyschools.nl) laat komen. 
Er worden verder uitsluitend 
tweedehands spulletjes aan
geboden zoals antiek, curio
sa, sieraden, verzamelingen, 
boeken, platen/CD's, etc. 

GALM+ is een bewegingssti
muleringsstrategie voor spor
tief inactieve senioren in de 
leeftijd tussen 65 en 75 jaar. 
Het project is ontwikkeld om 
de doorstroming van ouderen 
tussen 55 en 65 jaar te bevor
deren en meer bewegingsac
tiviteiten voor 65 plussers te 
creëren. De deelnemers volg
den een parcours waarbij al

De organisatie van de rom
melmarkt streeft er zoveel 
mogelijk naar om wisselende 
standhouders uit te nodigen, 
zodat er iedere keer weer an
dere artikelen te vinden zijn. 
De volgende markt is op zon
dag 15 mei. Potentiële gega
digden kunnen een deelna
meformulier ophalen aan de 
bar van De Krocht. 

lerlei zaken worden gemeten. 
Na afloop kregen ze via een 
adviseur te horen welke sport 
of bewegingsuiting voor hun 
het meest geschikt is om in 
een fitte(re) conditie te raken 
of te blijven. De meting van 
afgelopen zaterdag zal als lei
draad staan voor een meting 
over circa twee jaar zodat er 
vergelijkingsmateriaal is.

Goede handel op de markt Deelnemers zitten klaar voor de start
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Nieuwkomer Jeroen v.d. Bos

Shelterboxen | Foto: PR

De Brug te sterk voor ZSC’04

Oomstee 2 wint van koploper

ShelterBox als goede doel 

Veilig kennismaken met de wielersport

Afgelopen vrijdag moest ZSC’04 tegen de Haarlemse zaal-
voetbalploeg De Brug een behoorlijke nederlaag slikken. 
De Zandvoorters met onder meer Erik van Diemen, Nicky 
Nicolaas, Leon Verboom, Kenzo Elsas, Bas van Gool en kee-
per Wouter Schuiten hadden het zwaar te verduren tegen 
de Brug.

Oomstee 2 heeft vorige week donderdag voor een stunt 
gezorgd. In de thuiswedstrijd werd met miniem verschil 
gewonnen van koploper T&O Fictoor 2: 12-11. Oomstee 1 
kon daarentegen geen vuist maken tegen T&O Fictoor 1 en 
moest met 12-6 buigen.

Rotaryclub Zandvoort zet zich met Le Champion, organisa-
tor van de Runner’s World Zandvoort Circuit Run, in om geld 
bijeen te brengen voor de stichting ShelterBox Nederland. 
Deze landelijke Rotarystichting is dit jaar het goede doel 
van de Zandvoort Circuit Run. De stichting is opgericht om 
te zorgen dat het unieke ShelterBox-project bekend wordt 
als leverancier van noodonderkomens in rampgebieden. 
Het is één van de grootste Rotaryclub projecten ter wereld!

Op 2 april aanstaande start in Zandvoort een serie van 4 
fietstoertochten onder de naam Vacansoleil 4 Challenge. Bij 
het start/finishgebied wordt kinderen de mogelijkheid ge-
boden om op een speelse en veilige manier kennis te laten 
maken met de wielersport: de Vacansoleil Kids 4 Challenge.

In de eerste helft konden 
onze platsgenoten het al
lemaal nog bijbenen, maar 
in de tweede helft waren 
de Haarlemmers al snel een 
maatje te groot. Hoewel 
ook dit keer keeper Wouter 

Het team van kopman Louis 
v.d. Mije trof in T&O een ster
ke tegenstander. Een speler 
die 14 caramboles moet ma
ken en twee van 12, dat is wel 
eens anders. V.d. Mije (13) 
speelde tegen Frank Pel (14) 
niet onverdienstelijk maar 
moest tot twee keer toe de 
punten aan de gasten laten. 
Wel haalde hij, door op ge

Na een (natuur)ramp biedt 
een ShelterBox waardigheid, 
onderdak en warmte voor 
een familie van maximaal 
tien personen. De box bevat 
een grote familietent, grond
zeilen en dekens, muskie
tennetten, een kooktoestel, 
pannen, borden, mokken, 
bestek, een gereedschapskit, 
een waterfilter, 2 jerrycans en 
een kinderpakket met teken

De Vacansoleil Kids 4 Chal
lenge staat open voor kin
deren van 7 tot 12 jaar die 
kennis willen maken met ver
schillende vormen van wie
lersport. Onder leiding van 
KNWU–instructeurs worden 
clinics verzorgd met wielren
nen, mountainbiken en BMX. 
Daarnaast krijgen de kinderen 
ook informatie over gezond 
sporten en veiligheid. Aan de 
deelname van de kinderen 
zijn geen kosten verbonden. 

Schuiten trefzeker was en de 
score opende, liep ZSC’04 in 
de tweede helft een beetje 
achter de feiten aan. Na de 
goal van Schuiten, kwam De 
Brug vrij snel er na op 11. De 
ploeg wist gaandeweg meer 

middelde te spelen, alsnog 2 
bonuspunten voor zijn ploeg. 
Dick Pronk (10) was echter 
wel in vorm. Zijn eerste par
tij tegen Jouri Tomassen (12) 
maakte hij in 15 beurten uit 
en de tweede zelfs in 9 beur
ten, hetgeen 6 punten ople
verde. Nieuwkomer Jeroen 
v.d. Bos (7) was deze avond 
van doorslaggevend belang. 

spullen. Hiermee is het mo
gelijk om minimaal een half 
jaar te overleven. Tot nu toe 
zijn meer dan 100.000 boxen 
wereldwijd uitgezet. Een 
ShelterBox kost € 750, inclu
sief begeleiding en transport. 

Tijdens de Zandvoort Circuit 
Run op 27 maart worden op 
het Circuit Park Zandvoort 
enkele Shelterboxen opge

Voorwaarde is dat de kinderen 
begeleid worden door mini
maal één volwassene. Tijdens 
het evenement worden ook 
voor begeleiders en andere 
belangstellenden allerlei ac
tiviteiten georganiseerd. 

Omdat er een beperkt aan
tal plaatsen is, moeten deel
nemers zich aanmelden via 
de website. Aanmelden voor 
de eerste Vacansoleil Kids 4 
Challenge in Zandvoort kan 

zaalvoetbal

biljarten

circuit run

wielersport

overwicht te krijgen en nam 
het initiatief in het scorever
loop. Bij een 24 voorsprong 
kwam ZSC’04 nog één keer 
terug tot 34. Daarna was de 
wedstrijd gespeeld in liep de 
Brug uit naar 38.

ZSC’04 schoot in de tussen
stand er niet veel mee op en 
moet na deze wedstrijd nog 
steeds achterom blijven kij
ken om niet voorbijgestreefd 
te worden door de andere 
teams in de vierde klasse. 

Onze plaatsgenoot won zijn 
eerste partij met 79 in 17 
beurten en wist de tweede 
partij tot remise te komen 
door in de nabeurt alsnog 
voor een punt te zorgen. Door 
dit resultaat houdt Oomstee 
uitzicht op de nacompetitie 
die recht geeft op de halve 
finale van de competitie.

Oomstee 1 had het donder
dag zwaar. Kopman Henk 
v.d. Linden (16) maakte zijn 
eerste partij uit in 9 beur
ten met een hoogste serie 
van maar liefst 8. Echter de 
tweede moest hij aan zijn 
tegenstander laten. Ook Ton 
Ariesen (10) proefde de eerste 
partij van de avond het zoet 
van de overwinning maar 
net als zijn kopman kon hij 
in de tweede ronde geen pot
ten breken. Dat laatste was 
al helemaal niet weggelegd 
voor Dick van Dam (7). Tot 
twee keer toe kon hij niet 
tot winst komen. Het wordt 
nu heel lastig voor Oomstee 1 
om de nacompetitie te halen.

zet. Zo kunnen bezoekers van 
dit loopevenement een indruk 
krijgen van de ShelterBox voor 
de noodlijdenden in rampge
bieden en hun donatie geven. 
Een groot aantal deelnemers 
aan de Zand voort Circuit Run  
heeft al een vrijwillige bij
drage gestort bij hun inschrij
ving. Met de bijeengebrachte 
gelden tijdens dit specta
culaire hardloopevenement  
wil Ro tary club Zand voort zo
veel mogelijk Shelterboxen 
bekostigen. 

Ook de jeugdige hardlopers 
kunnen zich inzetten voor dit 
goede doel. Tijdens de Kids 
Circuit Run en tijdens het 
Scholenkampioenschap kan 
geld worden opgehaald door 
middel van een sponsorformu
lier (te downloaden via www.
rwcircuitrun.nl). Kinderen en 
scholieren kunnen zich laten 
sponsoren door familie, vrien
den en kennissen. Bij een mi
nimale sponsoropbrengst van  
€ 25 ontvangen de kinderen 
het uniek Puma herinnerings
shirt cadeau. Degene die het 
meeste sponsorgeld ophaalt, 
ontvangt een Puma kleding
waardebon.

tot en met 18 maart. Voor 
informatie en inschrijvingen 
kan men vanaf 1 maart terecht 
op www.vacansoleilkids4chal
lenge.nl. 

De eerste van de vier toer
tochten is op 2 april in 
Zandvoort, de overige vinden 
plaatsen: 21 mei in het NAC 
Stadion in Breda; 4 juni in de 
Brabanthallen in Den Bosch 
en 2 juli in het  Feijenoord 
stadion in Rotterdam. De 
toertochten worden geor
ganiseerd door Wielerland.
nl met Vacansoleil als hoofd
sponsor. De organisatie van de 
Vacansoleil Kids 4 Challenge 
is in handen van Vacansoleil 
Camping Holidays. 

Bewegen in Zandvoort
www.sportinzandvoort.nl
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Noord-Hollands kampioen Jade Oord op haar pony KajakEven wennen, die bolides door de duinen | Foto: Chris Schotanus

Gevaarlijke situatie voor het Zandvoortse doel

Jade Oord NH-KampioenDuo Vink en Bakker winnen eerste Short-Rally

SV Zandvoort moet in allerlaatste fase buigen

Afgelopen zaterdag was het eindelijk zo ver voor de pas 10 
jarige Jade Oord en haar pony Kajak: ze mochten meerij-
den tijdens de indoor regiokampioenschappen van Noord-
Holland in Barsingerhorn, even ten oosten van Schagen.

Afgelopen zaterdag hebben Coen Vink en Lisette Bakker in 
een Subaru Impreza de eerste Circuit Short-Rally gewonnen. 
In de duinen vlak naast het circuit en op de racepiste zelf, 
vooral op het westelijke gedeelte, was de equipe de betere 
rallyrijder en navigator. De deelnemers moesten zowel de 
westkant als de oostkant van het circuit vier keer afwerken. 

SV Zandvoort heeft afgelopen zaterdag niet weten te win-
nen van Voorland. De Amsterdammers, die in de eerste 
helft gedecideerd binnen 23 minuten op 0-2 stonden, wis-
ten vlak voor tijd alsnog met 2-3 te winnen.

De Zandvoortse amazone 
is pas 10 jaar oud en staat 
met haar pony Kajak, die al 
19 jaar is, op stal bij stal ’t 
Reigersbosch in Vijfhuizen. De 
stal is van haar oma Margie 
Ansems en haar trotse moe
der Sabine OordAnsems. 
Jade gaat een keer per week 
naar springtraining bij in
structeur Edwin Hoogeraat 
in Hoofddorp en bij de rest 
van haar trainingen wordt ze 
begeleid door haar moeder 
en oma.

Jade en Kajak springen in de 
klasse L en moesten om 11.30 
uur als eerste starten. Dat is 
natuurlijk altijd al spannend, 
want dan heb je nog geen 
kans gehad om eerst nog even 
naar iemand anders te kijken. 

De strijd speelde zich vooral 
af tussen Coen Vink en Gert 
Huzink die samen met na
vigator Erwin Mombaerts 
heerste op de oostkant. Soms 
miste een enkele equipe de 

Voorland is door de KNVB 
gestraft met 8 punten in 
mindering voor een aantal 
grove overtredingen, niet al
leen op het veld maar ook in 
geschrift. Een getergde ploeg 
derhalve die strijdt om pun
ten te halen om degradatie 
aan het einde van het seizoen 
te voorkomen. Zandvoort 
kende een bar slechte eerste 

Ze reden hun eerste parcours 
foutloos rond; een geweldige 
prestatie, want een heleboel 
kinderen hadden moeite 
met het zware parcours. Om 
14.00 uur moesten ze hun 
tweede parcours rijden en 
dit jachtspringparcours ging 
om de snelste tijd. Ook deze 
reden Jade en Kajak foutloos 
rond, en ook nog eens met 
een hele snelle tijd waar 
niemand onderdoor ging. 
Hierdoor sloten ze het Noord
Hollands kampioenschap 
winnend af, waardoor ze een 
startbewijs hebben veroverd 
voor het indoor Nederlands 
Kampioenschappen op 19 
maart aanstaande in Ermelo. 
Namens de Zandvoortse 
Courant van harte gefelici
teerd met het kampioenschap.

bocht, zoals het duo Wesner 
Averesch en Jan Beumer on
dervond in de chicane van 
het Scheivlak. De twee kon
den gelukkig gewoon verder 
met de BMW 325. 

helft waarin niets lukte of 
klopte. Veelvuldig balverlies 
na slechte passes, slordig 
verdedigen waardoor keeper 
Boy de Vet meer dan hij wilde 
in actie moest komen en een 
spits die helaas op een eiland 
stond en dus niet bereikt kon 
worden, zijn voorbeelden 
waarom Voorland al in de 17e 
minuut op voorsprong kwam. 

paardensportautosport

voetbal

Groenestein & Schouten 
 Fin. diensten
Groen Links
Harocamo 
Hertenwandeling
Hugoos
Onel Window Dressings
Ouderen Partij Zandvoort
P. van Kleeff
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Phoenix bco
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Sea Optiek
Sheila's Broodjes & @ Internet
Thalassa Strandpaviljoen 18
Uitvaartcentrum Haarlem
Valk Glas in lood studio
Van Aacken Glaszettersbedrijf
Van der Valk & Swart Notarissen
VVD Zandvoort
Zandvoortse Vereniging 
 van Huurders

Administratiekantoor 
 K. Willemse
Algemene uitvaartbegeleiding 
 Zandvoort
Autobedrijf KariMo
Autobedrijf Zandvoort 
Beach Club Tien
Beter Mobiel
Bloemsierkunst Jef & Henk Bluijs
Boom Strandpaviljoen 11
Café Oomstee
CDA Zandvoort
Cense en van Lingen
Centerparcs Park Zandvoort
Circus Zandvoort
Club Nautique
Corry's Kaashoek
De Zandvoortse Bazaar
Dorsman Assurantiën
Duinlust Health Club & Spa
EigenWijs Makelaars
Greeven, Makelaardij o.g.

adverteerders

Voor het Circuit Park Zand
voort is de Circuit Short
Rally in samenwerking met 
de Stichting Auto Sportief 
een geslaagd evenement. 
“De rallyrijders hebben hier 
de ruimte om hun sport op 
een goede manier te kun
nen bedrijven. Vaak worden 
de ShortRally’s op een in
dustrieterrein afgewerkt”, 
aldus Erik Weijers, COO van 
Circuit Park Zandvoort. De 
ShortRally had een lengte 
van ongeveer 66 kilometer, 
waarbij iets meer dan zestig 
kilometer als klassements
proef meetelde. 

Parcours 
Het parcours van de west
kant liep op het rechte stuk 
voor de hoofdtribune in om
gekeerde richting naar de 

Een misverstand tussen de 
Zandvoortse verdediging en 
hun doelman werd keihard 
afgestraft. Nauwelijks vijf 
minuten later moest De Vet 
opnieuw de gang naar het 
net maken, waardoor de rust
stand op 02 kwam te staan. 

De tweede helft tapte 
Zandvoort uit een ander 
vaatje, in de rust opge
zweept door Pieter Keur 
trainer wiens hoofd op ze
ven dagen onweer stond. 
Met een stevige wind pal 
in de rug werd het doel van 
Voorland gezocht en gevon
den. Een handsbal binnen 
het 16metergebied was 
‘kaasie’ voor Michel de Haan 
die de penalty vakkundig be
nutte. Zandvoort was weer 
in de race om de punten. En 
toen Max Aardewerk na een 
mooie aanval over rechts 
de bal panklaar en op maat 
van De Haan kreeg, stond 
Zandvoort ineens weer ge
lijk met hun gasten. Met nog 

Arie Luyendijkbocht. Na de 
Kumhobocht ging het par
cours via het Heineken pad
dock en vervolgens linksaf 
de Sbocht door, daarna 
weer kort draaien richting de 
Hunzerug om via de Gerlach 
en Tarzanbocht opnieuw 
hetzelfde rondje af te leggen.
De oostlus kende de start 
vlak voor de Bocht Zonder 
Naam om via de Renault en 
Mastersbocht richting het 
Scheivlak te gaan waar een 
chicane aangebracht was. 
Vervolgens via de Nationale 
bocht werd het rondje nog 
een keer afgelegd en daarna 
vanuit het Scheivlak het on
verharde pad naast de baan 
te volgen in de richting van 
de voormalige schietbaan 
om uiteindelijk naast de 
Tarzanbocht te finishen.

een kwartier te gaan was het 
de ploeg van Keur die eigen
lijk de meeste aanspraak 
maakte op de overwinning. 
Die zou er echter niet komen 
want op miraculeuze wijze 
wilde het derde doelpunt 
maar niet vallen. Toen met 
een luttel aantal minuten 
te gaan, na een fout van 
Zandvoort op het midden
veld, De Vet met een schit
terende goal opnieuw werd 
gepasseerd, wist Zandvoort 
dat het op deze zeer koude 
en winderige zaterdag geen 
punten zou overhouden.

Komende zaterdag speelt 
SV Zandvoort opnieuw 
thuis. Tegenstander is dan 
Amstelveen Heemraad, dat 
zaterdag bij koploper DVVA 
met 20 verloor. Overige uit
slagen 2e klasse A: Aalsmeer 
– Castricum: 10; TOB – 
Monnickendam: 21; ZOB – 
Overbos: 31; Hellas Sport – 
Haarlem/Kennemerland: 06 
en Jong Hercules – AFC: 00.




