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De Republiek
Zandvoort

‘De burgemeester noemt 
het een eigenzinnige 

geuzennaam. 
Mee eens of niet,

spraakmakend is het wel!’

De Mannetjes

11e jaargang • week 2 • 8 januari 2015

Op pagina 10 vindt u de aangevraagde 
en verleende omgevingsvergunningen 

van gemeente Zandvoort
Gemeente Zandvoort

In de overvolle Agatha kerk was het op zondag 4 januari genieten van een spetterend 
nieuwjaarsconcert. De perfecte organisatie was in handen van Stichting Nieuwjaars-
concert Zandvoort (SNZ), die voor de achtste keer het concert samenstelde. Dit jaar 
met medewerking van het Zandvoorts Mannenkoor, Music All In, het Gemengd Zand-
voorts Koper Ensemble en vier leerlingen van Stichting New Wave Muziekschool. 

De grote Nieuwjaarsreceptie in de Haven van Zand-
voort, die zoals dat meestal gaat bij dit soort bijeen-
komsten, geanimeerd verliep en rustig voort kabbelde, 
werd halverwege wreed wakker geschud door een 
opmerking van burgemeester Niek Meijer tijdens zijn 
Nieuwjaars speech. De burgervader had het plotseling 
over de Republiek Zandvoort! Wat was dat nou? Was 
de burgemeester de weg kwijt?

Visondernemer
pakt draad snel
op na brand

Muzikaal vuurwerk luidt 
culturele jaar 2015 in 

Burgemeester speecht:
“De republiek Zandvoort!”

door Nel Kerkman

Medio 2007 begonnen Lia 
en Willem van der Moolen, 
met medewerking van Ruth 
Molenaar, Nanning de Wit en 
een aantal vrijwillige bestuurs-
leden, met het organiseren van 
het Nieuwjaarsconcert 2008. 
Sindsdien is het traditionele 
Nieuwjaarsconcert niet meer 
weg te denken uit Zandvoort. 
Mede dankzij de financiële bij-
drage van de gemeente, spon-

De aanwezigen wisten niet wat 
ze er van moesten vinden. Uit 
de zaal werd voorzichtig tegen-
gas gegeven door iemand die 
riep ‘leve de koning’. Later nu-
anceerde Meijer zijn uitspraak. 
Hij wilde hier mee aangeven dat 
Zandvoort een eigenzinnig dorp 
is, waar de inwoners het hart op 
de tong hebben. Dat paste vol-
gens hem wel bij een republiek. 
Het was in ieder geval positief 
bedoeld.

En de burgemeester was zijn 
speech nog wel zo ingetogen 
begonnen, bijna op een EO-
achtige manier (zo typeerde een 
toehoorder het). Hij had het over 
een zoektocht naar wie je bent 
en dat je moet kunnen delen om 
te vermenigvuldigen. “Ook moet 

soren en de openschaal collecte 
aan het eind van de uitvoering 
kan het huidige bestuur, be-
staande uit voorzitter Irene de 
Jager, Nanning de Wit, Nadia 
Leen en Peter Tromp, op de in-
geslagen weg doorgaan.

Gevarieerd programma
Na een hartelijk welkom van la-
dy-speaker Irene de Jager open-
de het Zandvoorts Mannenkoor, 
dit keer onder leiding van diri-
gent Johan Lehman, met een 
mooi gezongen ‘Abendruhe’ van 
Mozart. Vervolgens was Music 
All In onder leiding van dirigent 
Inge Stahlie en aan de piano 
Theo Wijnen aan zet. De 23 zan-
geressen zongen gezamenlijk 
met het mannenkoor het prach-
tige lied ‘Morning has Broken’. 
Ook het volgend nummer, 
‘Laudate pueri’, werd vol over-
gave door de dames gezongen. 
Vervolgens was het de beurt aan 

je kunnen vergeven. Niet blijven 
hangen in negativisme. Pas dan 
wordt alles beter.” Daarbij ver-
wees de burgemeester ook even 
naar het Chinese Nieuwjaar, dat 
in 2015 het Jaar van de Geit is en 
dat duidt volgens de Chinese as-
trologie op verantwoordelijkheid, 
eerlijkheid en gerechtigheid.

Over de jaarwisseling was de 
burgemeester prima te spreken. 
De nieuwe vuurwerkregels wa-
ren goed nageleefd en er was 
weinig narigheid geweest. Ook 
positief klonken zijn woorden 
over de nieuwe zorg. Meijer zei 
dat de gemeente zijn verant-
woordelijkheid op het gebied 
van de zorg zal nemen. Positieve 
woorden dus zo aan het begin 
van het nieuwe jaar.

de jeugd. Twee gitaar spelende 
duo’s van New Wave lieten ho-
ren dat Zandvoort genoeg talent 
in huis heeft. Eerst Koen Mulder 
en Vincent Blaauboer en na de 
pauze Nienke van Dam en Zoë 
Bampatsias. Zonder planken-
koorts zongen en speelden zij, 
met technische ondersteuning 
van Leo Sanders, of het de ge-
woonste zaak van de wereld 
was.

Tot ziens
De muzikale variatie van het 
concert werd voortgezet door 
het Gemengd Zandvoorts 
Koper Ensemble. Onder lei-
ding van dirigent Minoeska 
Sas en met begeleiding van 
accordeonist Gerard Bosman, 
zong het ensemble een aantal 
Nederlandstalige liedjes die tot 
meezingen uitnodigden. Na de 
pauze werd in dezelfde volgorde 
van opkomst en tot groot genoe-
gen van het publiek het concert 
met het thema ‘liefde’ voortge-
zet. De hekkensluiter van het 
concert was ‘Gloria, Gloria’ van 
Vivaldi, gezongen door alle koren 
en onder begeleiding van het in-
spirerende pianospel van Theo 
Wijnen die trouwens alle koren 
ondersteunde. Voor degenen die 
niet in staat waren om aanwe-
zig te zijn, zond de lokale radio 
ZFM het concert rechtstreeks 
uit. Na een staande ovatie wa-
ren de meningen unaniem: wat 
hebben we genoten en tot ziens 
in 2016.

BETER MOBIEL
SCOOTMOBIELEN
ook met PGB (persoonsgebonden budget)

Max Planckstraat 44 - 023 - 5 735 735

Vincent Blaauboer en Koen Mulder tijdens het Nieuwjaarsconcert

Vanaf de sloep roept burgemeester Meijer ‘de Republiek Zandvoort’ uit
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Waterstanden

Burgerlijke stand
29 december 2014 – 4 januari 2015

Geboren:
Everardus Philip Abraham, zoon van: 
Kronenburg, Everardus Maria Johannes 
Vincentius en: Hofland, Judith
Manuel, zoon van: Sarafyan, Raffy Anwar 
Garabeat en: Marwa Nabeel Ibraheem
Nour Xavi, zoon van: Rachid, 
Nawras en: Jongert, Myrthe
Fayenna Noéla, dochter van: Hommes, 
Jacky en: Matthijsen, Cheralee Daniëlle
Cas Cornelis, zoon van: van Essen, Sebastiaan 
Theodorus en: Herbrink, Nikkie Sanne
Tim Johannes, zoon van: van Essen, Sebastiaan 
Theodorus en: Herbrink, Nikkie Sanne

Overleden:
ter Bruggen, Aloysius, geb. 1919
Koper, geb. van Leeuwen, Elisabeth, geb. 1925

Protestantse gem. Zandvoort 
10.00 uur ds. J. Seeleman uit Haarlem
www.kerkzandvoort.nl

RK Parochie St. Agatha 
10.00 uur pastor B.J.Putter
www.boazparochies.nl

RK Parochie Antonius & Paulus
10.00 uur pastoor M.A.L. Wagemaker
www.boazparochies.nl

Evangelische Gemeente - “Huis van Gebed Zandvoort” 
10.00 uur Echtpaar Souisa-van Petegem
Aansluitend gebed voor de zieken 
Haltestraat 62B - www.gebedzandvoort.nl

Kerkdiensten - a.s. zondag

UITVAARTVERZORGING

Rijnlaan 7, 2105 XH  Heemstede - Mobiel 06 395 072 45 
info@uitvaartverzorgingerika.nl - www.uitvaartverzorgingerika.nl

Samen het afscheid 
vormgeven dat bij u past.
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Herinner mij…

Maar niet in pijnvolle, sombere dagen.
Herinner mij met papa op het bankje,
in de stralende zon.
Herinner mij hoeveel ik van jullie hield,
Herinner mij in gezelligheid en liefde.
Mijn man, kinderen en kleinkinderen,
waren alles voor mij, mijn “leven”.

Herinner mij hoe ik was toen ik 
alles voor jullie maakte, alles nog deed,
en in gezondheid alles nog kon.
Maar als mijn tijd gekomen is,
ik afscheid neem van ’t leven,
merk jij in je verdriet,
dat ik onzichtbaar bij je ben gebleven. 

  - Jopie -

Heel verdrietig om de grote leegte die zij achterlaat, maar 
dankbaar voor de enorme hoeveelheid liefde en zorg 
waarmee zij ons omringde delen wij u mee dat van ons 
is heengegaan mijn lieve moeder, schoonmoeder en onze 
lieve oma mam

Antje Johanna Waterdrinker - Boon

- Jopie -

weduwe van Simon Waterdrinker 

 - Zandvoort - 4 november 1935                                        31 december 2014

Peter †
Claudia en Charel
 Charlène
 Maxime 
Marianne 

Onze dank gaat uit naar de medewerkers van Verzorgings-
huis Huis in de Duinen te Zandvoort voor hun liefdevolle 
verzorging en aandacht.

Correspondentieadres:
C. Roseleur
Haarlemmerstraat 1
2042 NA  Zandvoort

Er is gelegenheid om afscheid te nemen en de familie te 
condoleren op donderdag 8 januari van 20.00 tot 20.45 uur 
in Uitvaartcentrum Haarlem, Parklaan 36 te Haarlem. 
De crematieplechtigheid vindt plaats op vrijdag 9 januari 
om 14.00 uur in de aula van Crematorium Westerveld, 
Duin en Kruidbergerweg 2-6 te Driehuis (Velsen).

Na de plechtigheid is er een samenzijn in de ontvangkamer 
van het crematorium.

- Jopie hield van roze en witte rozen. -

In Memoriam 

Jaap Kerkman
Vorige week is op 65-jarige leeftijd 
Jaap Kerkman (Oepie) overleden. 

Kerkman was al een poos ziek. 
Hij is vooral binnen de Zandvoortse sportwereld 

niet onbekend. Zo heeft hij bestuurstaken bij 
TZB en Zandvoortmeeuwen bekleed en was 

hij bij beide verenigingen Erelid dan wel 
Lid van Verdiensten. Kerkman was ook lid 
van de Zandvoortse Sportraad ‘oude stijl’. 

Tevens heeft hij zich enige tijd met de politiek in 
Zandvoort bemoeid. Hij was onder meer een 

aantal jaren lid van de schaduwfractie 
van het CDA. 

 Jacob Kerkman

* 1949                                     † 2014

                Neef J. Kerkman

Begin het jaar goed 
met vrijwilligerswerk

GoedGezind
Heb je ruime ervaring in ouderschap en opvoeding, heb 
je wat tijd in de week over en zoek je een uitdaging die 
veel voldoening oplevert? Dan is Pluspunt op zoek naar 
jou! Als vrijwilliger wordt je gekoppeld aan een gezin dat 
ondersteuning vraagt. Voorafgaand krijg je een cursus 
van 2 dagdelen. 

Ben je nieuwsgierig geworden en zou je een keer een vrij-
blijvend gesprek aan willen gaan? Schroom niet en ga 
langs bij de balie van Pluspunt of neem contact op met 
de coördinator van het project GoedGezind: Floortje Valk, 
tel. 06-36300809 of email: f.valk@pluspuntzandvoort.nl.

SamenSterk
Een sociaal netwerk is niet voor iedereen vanzelfspre-
kend. Bij sommige mensen is de kring van familieleden 
en vrienden gekrompen of weggevallen. Als vrijwillige 
netwerkcoach ondersteun je mensen bij het opbouwen 
van nieuwe contacten en het ontplooien van nieuwe ac-
tiviteiten. Hoe je dit aanpakt leer je in een training. 

Heb je zin in deze nieuwe uitdaging? Ben je positief inge-
steld, leergierig en ben je enkele uren per week beschik-
baar? Loop dan binnen bij Pluspunt en vraag naar de co-
ordinator van SamenSterk: Astrid Zoetmulder, tel. 5719393 
of email: a.zoetmulder@pluspuntzandvoort.nl.

Bij de jaarwisseling horen behalve nieuwjaars-
wensen ook goede voornemens. Ben jij ook van 
plan om je wat vaker in te zetten voor anderen? 
Pluspunt zoekt enthousiaste vrijwilligers voor 
een tweetal nieuwe projecten.

Kerkplein 8 - Tel. 023 57 122 52

Elke woensdagavond: 
Onbeperkt slibtong 

voor €1,- per stuk 

met eenmalig friet en salade geserveerd

Grand café XL Zandvoort
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… is een winterslaapje geen 
gek idee. Of nog beter! Net 
zoals de vogels naar warmere 
landen vliegen om de saaie 
en koude maanden te ont-
vluchten. Maar tja, het zit er 
beide niet in. Winterslaapjes 
zijn voorbehouden aan egel-
tjes en andere slimme dieren 
en vliegen naar warmere oor-
den is een mooie droom. Dan 
maar zelf de saaie maanden 
opvrolijken. Verder doe ik een 
schietgebedje met het ver-
zoek of de winter snel voor-
bij gaat. 

Aan het begin van het jaar 
2015 sprak de burgervader 
zijn Nieuwjaarsspeech uit. Ik 
was niet bij de receptie aan-
wezig en hoorde (zoals het in 
een goed dorp betaamt) da-
gen erna enige ruis. Echte rab-
bel- en babbelverhalen: “Heb 
jij het al gehoord? Zandvoort 
is volgens Niek een repu-
bliek geworden! Tjonge het 
is toch niet waar? Wie krijgt 
de macht?” Ik moet zeggen 
het is best een gedurfde uit-
spraak. Vooral als je maar met 
‘n half oor luistert, dan wordt 
het snel uit zijn context ge-
trokken. Inmiddels is bekend 
dat het allemaal mee valt. 
Dus even goed lezen of de 
oren uit laten spuiten. 

Op eigen dokterskosten 
graag want die zal in het 
nieuwe jaar de spuigaten 
gaan uitlopen. Ook de onze-
kerheid met betrekking tot de 
zorg is voor velen een groot 
vraagteken. Nog steeds is het 
niet duidelijk hoe de hazen 
gaan lopen. Je kunt natuur-
lijk als een struisvogel je kop 
in het zand steken en denken: 
laat het maar over mij heen 
komen. Maar daar is niemand 
mee gediend. Dus ga met 
jouw vragen naar de instan-
ties, zij zijn er om je te helpen. 

Nog maar een maand en 
dan mogen de seizoensge-
bonden strandtenten weer 
opgebouwd worden. Bij die 
gedachte word ik al warm. 
Zo gaat het aftellen naar ‘t 
voorjaar echt sneller. En? 
Nog één schietgebedje 
tot besluit. Graag weer 
zo’n geweldige zomer 
als in 2014!
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Cartoon - Hans van Pelt

Acceptabele jaarwisselingNieuwjaarsduik 2015
warm en koud tegelijk…

Er was één verschrikkelijk on-
geval, waarbij een 14-jarige 
jongen een aantal vingers 
kwijtraakte bij het afsteken van 
een nitrietbom. Verder waren 
er incidentjes zoals een aantal 
containerbrandjes dat geblust 
moest worden, maar nergens 
was de situatie alarmerend ge-
noeg dat er assistentie ingeroe-
pen moest worden. 

Op oudjaarsdag is 1 bekeuring 
uitgeschreven en zijn twee 
personen doorverwezen naar 
bureau Halt voor een taak-
straf, omdat zij zich niet aan 
het afsteekverbod tot 18.00 
uur op oudejaarsdag hielden. 
Uiteindelijk is er tussen 23 
december en 6 januari 8 keer 
melding gedaan van vuurwerk 

Pas op het strand ontdekten ze 
dat het door de harde wind kou-
der was dan gedacht. Volgens 
de organisatie hadden ook veel 
buitenlanders zich ingeschre-
ven, onder wie een in Engeland 
wonend Nederlands gezin, dat 
het fenomeen Nieuwjaarsduik 
eens aan den lijve wilde onder-
vinden. Er was voor Zandvoort 
gekozen omdat daar de eerste 
winterse duik werd gehouden. 
Deze werd toen georganiseerd 
door Ok van Batenburg (84), die 
voor de 2015-editie weer naar 
Zandvoort was gekomen, waar 
hij twee minuten voor twee ar-
riveerde.

Al met al zag het er vlak voor 
de start zwart van het oranje. 
Om de kou te trotseren was de 
warming up een welkome voor-
bereiding. Het was prachtig om 
te zien hoe de kleumende men-
senmassa deinde op stevige 
beatklanken.

Toen het startschot klonk ren-
den de deelnemers als honge-
rige wolven op de zee af, die een 
temperatuur van acht graden 
had. Ondanks het relatief war-

overlast. 

De schade in het dorp viel mee 
ten opzichte van voorgaande 
jaren. De gemeente had preven-
tief de openbare vuilnisbakken 
weggehaald en dat heeft goed 
gewerkt. Een parkeerautomaat 
moest het ontgelden. Die werd 
met zwaar vuurwerk dermate 
beschadigd dat het apparaat 
kan worden afgeschreven. 
Schade: € 25.000. 

“De inwoners verdienen een 
pluim omdat op diverse plaat-
sen in Zandvoort het vuurwerk-
afval opgeruimd of aangeveegd 
was zodat de gemeentelijke 
vuilwagens dit gemakkelijk 
mee konden nemen”, aldus de 
gemeentelijke woordvoerder.

me water was het een koude 
duik voor de deelnemers. De bui-
tenluchttemperatuur van 4°C in 
combinatie met de stevige wind 
(windkracht 5) zorgden voor een 
gevoelstemperatuur van -1°C.

Officieel mag je je zeeheld noe-
men als je drie keer onder gedo-
ken bent in het water. Sommigen 
bleven zeker een kwartier in zee, 
anderen gingen niet verder dan 
hun knieën te water en vonden 
dat al stoer genoeg!

Over het algemeen keerden 
de duikers vol trots terug naar 
hun kleren. Een enthousiaste 
vrouw vertelde dat het haar een 
enorme kick had gegeven. “Mijn 
hele lichaam vibreert. Ik begin 
het bijna lekker te vinden, met 
de nadruk op bijna!” Een andere 
‘held’ klaagde dat hij zijn voe-
ten niet meer voelde. “Zo vrese-
lijk koud!” De in Engeland wo-
nende Nederlander zei vooraf: 
“je moet wel gek zijn om dit te 
doen.” Maar na afloop stond hij 
rillend van de kou met zijn gezin 
te stralen. “Geweldig om mee te 
maken. Volgend jaar komen we 
weer.”

De jaarwisseling is relatief rustig verlopen in Zandvoort. 
Het beeld is dat de meeste mensen zich er aan hebben ge-
houden om pas vanaf 18.00 uur vuurwerk af te steken. 

De Nieuwjaarsduik van afgelopen donderdag op het strand 
ter hoogte van Beachclub N°5 heeft ruim vierduizend deel-
nemers getrokken. Om precies te zijn 4.150. Omdat de 
weersverwachting aanvankelijk redelijk gunstig was, be-
sloten veel mannen en vrouwen vanuit het hele land naar 
Zandvoort te komen.

Nieuwjaarsduik 2015: heel veel duikers maar ook veel filmers

Er stond slechts 1 kraam op de afgesloten rijbaan

Winkeliers woedend 
om weekmarkt

Op 17 december is er onder 
de marktkooplui een enquête 
gehouden wie van hen op de 
bewuste woensdagen naar 
Zandvoort zouden komen. Het 
merendeel gaf aan zelf dan op 
vakantie te zijn. Een aantal zou 
wel komen. Bij de opbouw bleek 
dat er slechts één (!) kraam mid-
den op de rijbaan stond en de 
rest netjes op de stoep. 

“Dit kan toch niet? Die ene 
kraam zorgde ervoor dat de 
Grote Krocht afgesloten werd, 
aan het begin en het einde. De 

marktmeester kon of wilde er 
niets aan doen en ook hand-
having was die mening toege-
daan”, aldus een briesende Peter 
Tromp. “Met een beetje goede 
wil had deze kraam ook op het 
voetpad kunnen staan zodat de 
rijbaan vrij was voor verkeer. Op 
een van de voor ons belangrijk-
ste dagen van het jaar wordt 
de Grote Krocht gewoon afge-
sloten!” Gelijksoortige teksten 
kwamen van Sjaak Balkenende 
van de Bruna en van de ma-
nager van grootgrutter Albert 
Heijn. 

De weekmarkt staat elke woensdag op de Grote Krocht. Zo 
ook op de laatste twee woensdagen van 2014: 24 en 31 de-
cember, twee topdagen voor de ondernemers in deze straat. 
Veel marktlui kwamen niet opdagen maar toch werd de 
straat, volgens de winkeliers onnodig, afgesloten. 
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Evenementenagenda

9	 Tentoonstelling:	
	 38	jaar	Holland	Casino	Zandvoort	
	 Zandvoorts Museum, t/m 1 maart

10	 Jazz	aan	zee	-	Carribean Party bij Thalassa, 
 aanvang 16.00 uur

11	 Zandvoort	Lacht	-	Comedy night, 
 Amsterdam Beach Hotel, aanvang 20.00 uur

11	 Jazz	in	Zandvoort
	 met Martijn van Iterson. Theater De Krocht, 
 aanvang 14.30 uur

17	 Open	dansavond	
	 Dansschool Rob Dolderman. 
 Theater De Krocht, aanvang 20.00 uur

18	 Classic	Concerts	-	Heemsteeds 
 Philharmonisch Orkest. Protestantse kerk, 
 aanvang 15.00 uur

 Heeft	u	een	evenement	dat	thuishoort	
	 in	deze	agenda?	Mail	het	dan	naar	
	 redactie@zandvoortsecourant.nl

c Januari	 b Januari a
	 Januari	 h

Circus Zandvoort 
Bioscoopprogramma 
8 januari t/m 14 januari

ANNIE M.G. SCHMIDTS  “WIPLALA”
ZA-ZO-WO OM 13.30 uur

MEES KEES OP DE PLANKEN
ZA-ZO-WO OM 15.30 uur

GOOISCHE VrOuWEN 2
DO TM DI OM 19.00 uur

THE HOBBIT: 
THE BATTLE OF THE FIVE ArMIES
DO TM DI OM 21.15 uur

FILMCLuB: ST. VINCENT
BILL MurrAy & NAOMI WATTS
WO OM 19.30 uur

Voor kaartverkoop en info www.circuszandvoort.nl

Voor meer informatie, tarieven 
en inschrijfformulieren:

www.pluspuntzandvoort.nl 023 - 57 40330
Meer informatie en proeflessen 

bij Hella Wanders 
cursusinfo@pluspuntzandvoort.nl 

Yoga met meditatie

Nieuw! Gymnastiek voor lichaam en geest. Nu ook 
op maandagavond!
Maandag 20:00 – 21:15 uur 
5 januari t/m 20 april

Patchwork – Quilten

Voor iedereen die altijd al eens een quilt wilde maken 
en niet weet hoe, of voor mensen die meer techniek 
willen leren met quilten. Houdt u van handwerken 
en lapjes? U leert hier de basistechnieken en vervolg 
techniek van quilten.
Vrijdag 10:00 – 12:00 uur 
6 februari t/m 17 april (om de week)

Glas in Lood

Een oeroude ambacht met prachtige resultaten. Met 
hulp van de docent leert men glas snijden en een 
ontwerp maken. De docent beschikt over het nodige 
gereedschap.
Woensdag 19:39 – 22:00 uur 
Woensdag 10:00 – 12:30 uur 
4 februari t/m 1 april

Bridge Vervolg

Een spel voor hoofd en handen. Deze cursus is een 
vervolg op de beginnerscursus of voor mensen met 
enige bridge ervaring. 
Maandag 19:30 – 21:30 uur 
26 januari t/m 20 april

Beeldhouwen en Boetseren

Voor beginners en gevorderden, er wordt veel reke-
ning gehouden met eigen vaardigheden. Werken naar 
eigen inzicht, beleving en persoonlijk niveau.
Maandag of donderdag 19:30 – 22:00 uur 
19/22 januari t/m eind april

Open Atelier

Werken met verschillende materialen. U kiest zelf het 
onderwerp. Mona Meier geeft adviezen en directe hulp.
Dinsdag 9:30 – 12:00 uur 
20 januari t/m 7 april

Spaans Beginners 

Woensdag 20:30 – 22:00 uur 

Spaans Conversatie  

Woensdag 19:00 – 20:30 uur 
28 januari t/m 22 april

JazzDance 55 Plus

Blijf fit en soepel! Na afloop is er koffie of thee. 
Donderdag 10:00 – 11:00 uur 
29 januari t/m 23 april

Meer plezier met de Android Tablet

In samenwerking met Senior Web wordt u geholpen 
meer plezier te beleven aan uw Tablet (Android). 
Dinsdag 10:00 – 12:00 uur 
3 februari t/m 24 februari

iPad, optimaal gebruik

Om deze cursus bij te wonen dient u in bezit te zijn 
van een Apple iPad. 
Vrijdag 13:00- 15:00 
20 februari t/m 27 maart

Colofon

www.zandvoortsecourant.nl

Verschijnt iedere donderdag en wordt gratis
huis-aan-huis bezorgd in heel Zandvoort en Bentveld!
Kantooradres: Hogeweg 30, 2042 GH Zandvoort 
Tel. 023 - 57 327 52 • info@zandvoortsecourant.nl
Openingstijden: maandag en dinsdag 09.00 - 17.00 uur.
Overige dagen op afspraak.
Advertentie acquisitie: Ingrid Muller 
Tel. 06 - 245 30 167 • ingrid@zandvoortsecourant.nl
advertenties@zandvoortsecourant.nl

Bladmanager: Gillis Kok 
Tel. 06 - 460 460 26 • gillis@zandvoortsecourant.nl
Centrale redactie: Joop van Nes 
Tel. 06 - 144 82 685 • joop @zandvoortsecourant.nl
Vormgeving: IR Design Zandvoort 
Tel. 023 - 57 156 53 • info@irdesign.nl
Druk: Rodi Rotatiedruk
Broeker Werf 8, Broek op Langedijk
Verspreiding: ZVO Verspreiders 
Tel. 06 - 113 91 478 • www.zvo-verspreiders.nl
Uitgever: Zandvoort Press B.V.
Oplage: 9.500 exemplaren

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

WINTERBANDEN
VERgEET NIET TE WIssElEN!

U kunt bij Van der Veld terecht voor:

	 •	 Banden	(winter/zomer/all-weather)
	 •	 De-	en	monteren
	 •	 Balanceren
	 •	 Reparaties
	 •	 Accu’s
	 •	 Opslag	banden
	 •	 Reinigen	wielen

Bel nu voor informatie
of een afspraak…

	023-5730962

www.autobedrijfkarimo.nl
Curiestraat 10, 2041 CD Zandvoort T. 023-5733792

E. autobedrijfkarimo@planet.nl

Onderhoud en reparatie alle merken
Occasions in - en verkoop

APK Nu: 
all-in € 19,95!!! 

Accu 
aanbieding: 
vanaf € 54 
incl. montage en btw

I N S T I T U U T  Z A N D V O O R T
FYSIOTHERAPIE

    Wandel of 
loop je fit!

             Zin om te wandelen of lopen?
              Onder leiding van een personaltrainer.
               Je combineert wandelen/lopen met oefeningen

                Wij starten in groepen op drie niveaus.

  Walking            ma 10.00 -11.00 uur

  Power walking
  Power Run       wo  19.30 -20.30 uur

             Ga voor meer informatie 
             en aanmelden naar 
              FYSIOZANDVOORT.nl
             Of bel met 
             023 5713402             

   Thomsonstraat 1 -  2041 TA  -  Zandvoort

10.00 -11.00 uur

START!
12 JanuariSTART!
12 Januari

1  LES
GRATIS
1  LES

GRATIS
e    e

   

di  
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Heeft u tips voor in de rubriek Oog en Oor?
Mail het de redactie: 

redactie@zandvoortsecourant.nl (of bel 5732752)

er gelegenheid elkaar geluk-
kig Nieuwjaar te wensen bij 
een kopje koffie/thee.

Oecumenisch 
Oudejaarsavond 2014 
Voor de tweede keer werd 
in de Agatha kerk het oud-
jaar in een speciale viering 
figuurlijk, maar ook letterlijk 
door irritant knallende bom-
metjes op het voorplein, af-
geschoten. De dienst werd 
gehouden door pastoor 
Mathieu Wagenmaker en 
dominee Teunard van der 
Linden. Wagenmaker be-
groette om 18.00 uur de vele 
belangstellenden die bij deze 
bijzondere viering aanwezig 
waren. De lezing en korte 
overdenking, gekozen uit de 
psalmen 31 en 131, werden 
om en om gedaan door de 
dominee en pastoor met 
tussendoor jazzy muziek van 
het Mainstream Jazz Combo. 
Na afloop van de een uur du-
rende viering werd onder het 
nuttigen van een heerlijke 
oliebol en een glaasje cham-
pagne, met op de achter-
grond de vrolijke jazzmuziek 
van Ger Groenendaal, nog 
gezellig nagebabbeld. Een 
leuk initiatief van de beide 
kerken. 

2800 kistjes vers
eten van de boer
Een hele wijk in Zandvoort 
wint een kistje met vers en 
seizoensgebonden eten bij 
de Postcode Loterij. Deze prijs 
is namelijk op wijkcode 2042 
in Zandvoort gevallen. 1612 
deelnemers van de Postcode 
Loterij in Zandvoort winnen 
dit kistje met verschillende 
verse producten. Vanaf 8 ja-
nuari ontvangen de winnaars 
hun prijs thuis. Inwoners van 
Zandvoort die in de novem-
bertrekking meespeelden 
met de Postcode Loterij ont-
vangen per lot een kistje van 
Willem&Drees, ter waarde 
van 40 euro. In dit kistje zit 
onder meer een doosje met 
zes biologische eieren, bio-
logische groente en fruit en 
vruchtenjam. De winnaars 
hebben een brief met code 
thuisgestuurd gekregen 
waarmee zij hun prijs kun-
nen bestellen. Het kistje krij-
gen zij vervolgens aan huis 
bezorgd.

Gedwongen pauze
van twee maanden
Het gaat minder goed met 
de gezondheid van Carl 
Simons. In een mail gericht 
aan de voorzitter van de raad, 
met een afschrift naar de 
fractievoorzitters en de grif-
fie, legt de fractievoorzitter 
van de Ouderenpartij uit wat 
er aan de hand is.“In januari 
dien ik een aantal specialis-
ten te bezoeken die diverse 
onderzoeken zullen verrich-
ten. Kennelijk heeft de stress 
van het afgelopen jaar een 
fnuikende invloed op mijn 
lichamelijk functioneren”, 
schrijft hij. In overleg met zijn 
huisarts heeft hij besloten 
de komende twee maanden 
uitsluitend te besteden aan 
het ‘beter worden’. “Aan ver-
gaderingen, bijeenkomsten, 
recepties, overleggen en alles 
wat met partij of politiek te 
maken heeft, zal ik dus tijde-
lijk niet deelnemen. Om mij 
straks weer met volle ener-
gie te kunnen inzetten voor 
Zandvoort”, sluit Simons af. 

VanKessel Live 
De Zandvoortse cover-
band VanKessel Live zal 
komende zaterdag een 
Nieuwjaarsconcert in café 
Neuf verzorgen. De groep 
speelt vooral rocknummers, 
waaronder ook prachtige 
ballads. DJ Marco de Boer is 
aanwezig om de pauzes op 
te vullen. Het feest, dat gra-
tis toegankelijk is, start om 
21.00 uur.

Taizéviering
Op vrijdagavond 9 januari 
begint weer de Taizéviering 
in de Agatha kerk aan de 
Grote Krocht. Een nieuw 
jaar, een nieuw begin, en 
een voorbereidingsgroep die 
gelooft in oecumene, samen 
delen en samen stil zijn. De 
werkgroep heeft het thema 
‘Klein beginnen …?’ gekozen 
uit de lezing Lc. 13: 18-21. De 
liederen en de tekst van de li-
turgie zijn aangepast aan het 
thema. Het inzingen begint 
om 19.00 uur, de viering is 
van 19.30 tot 20.00 uur met 
een korte stilte, het branden 
van een kaarsje en misschien 
een klein begin voor degenen 
die voor het eerst de viering 
willen mee maken. Nadien is 

met oog en oor
de badplaats door

Rubriek

Hoofdprijzen decemberactie OVZ

Wat gaat er gebeuren met het 
Wim Gertenbach College?

Afgelopen zaterdag zijn in Grand Café XL de hoofdprijzen van de december loterij actie 
aan de winnaars uitgereikt. De organisatie van de lotenactie is in handen van onderne-
mersvereniging OVZ. Dit jaar werden 46000 loten ingeleverd.

Donderdag 15 januari gaat de Commissie Samenleving zich 
buigen over de noodzakelijke renovatie van het Wim Ger-
tenbach College (WGC). Het college en het schoolbestuur 
zijn al jarenlang in gesprek over hoe het nu verder moet 
met de huisvesting van de school.

De gelukkigen waren Ana 
Sosa die een tablet won, 
ter beschikking gesteld 

Nadat aanvankelijke plannen 
voor nieuwbouw samen met de 
Oranje Nassauschool waren af-
geblazen, werd door gemeente 
en WGC gekeken naar renovatie 
op de bestaande locatie. De kos-
ten hiervoor komen sinds 2005 
voor rekening van het schoolbe-
stuur. Maar omdat de gemeen-
te met het oog op de aanvanke-
lijke nieuwbouwplannen geen 
onderhoud meer had gepleegd, 
was afgesproken dat dit achter-
stallig onderhoud, vastgesteld 

door Radio Stiphout; M.J. 
Teunisisse-Kroone kreeg twee 
jaarkaarten van Circuit Park 

op € 800.000, door de gemeen-
te zou worden betaald. Eind 
2013 kwamen schoolbestuur 
en college overeen dat moest 
worden gekozen voor minimale 
renovatie. De kosten hiervoor 
werden geraamd op ruim an-
derhalf miljoen euro. Omdat 
de Gertenbach niet meer kan 
betalen dan twee ton, zal de 
gemeente ruim 1,3 miljoen 
moeten ophoesten. Dit bedrag 
is inclusief de € 800.000 aan 
achterstallig onderhoud.

Zandvoort; G. van Eck mocht 
een voucher van € 250 van 
Center Parcs Zandvoort in 
ontvangst nemen; de citybike, 
ter beschikking gesteld door 
de Hema, ging naar M. Molijn-
v.d. Hoek en een schilderij van 
kunstenaar Hilly Jansen, aan-
geboden door het Zandvoorts 
Museum, vindt een plaats bij 
M. v.d. Eijkhoff. Dat laatste 
was frappant want de dame 
in kwestie meldde dat zij 
overtuigend boeddhist is en 
het schilderij is een afbeelding 
van Boeddha. Een emotionele 
prijs dus, die geen betere win-
naar had kunnen krijgen.

Zandvoort staat nu dus voor een 
groot dilemma: de politiek wil 
het Wim Gertenbach College 
graag in Zandvoort houden, 
maar tot welke prijs? Er is geen 
financiële dekking. Het bedrag 
van € 800.000 voor achterstal-
lig onderhoud is niet opgeno-
men in de gemeentebegroting, 
laat staan de noodzakelijke  
€ 1.331.000 die de totale reno-
vatie de gemeente zou gaan 
kosten.

Snelheid is geboden, want het 
is niet langer verantwoord om 
leerkrachten en leerlingen in 
dit verouderde gebouw te laten 
zitten. Het antwoord is aan de 
politiek.

De winnaars van de hoofdprijzen

ZANDVOORT SCHOON!? 
en de goede voornemens voor 2015…….

Gemeente Zandvoort

Ook het jaar 2015 is luid en duidelijk ingegaan: het geknal van de 
fleskurken, de klapzoenen en het vuurwerk ijlde nog lang na. De 
meeste goede voornemens strekken zich uit over het jaar; die van 
ZANDVOORT SCHOON!? is al door velen uitgevoerd …… “Samen alle 
vuurwerkresten bij elkaar vegen en de troep in de afvalbak gooien”. 
Een dikke pluim hiervoor! 

Samen houden we Zandvoort Schoon!?

Gratis APK 
voor uw verzekeringen Maak snel een afspraak of kom langs!

Passage 11, Zandvoort • Dorsman.nl of 023-5714534
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JazzaanZee

Reserveren: tel. 023 571 5660
Boulevard Barnaart, strandafgang 18
(5 minuten van het station)
2041 KB Zandvoort aan Zee
www.thalassa18.nl

All-Woman-Band Rumbadama!

Het repertoire van Leticia’s Rumbadama omvat een mix van 
traditionele Cuban Son tot Salsa en Caribbean Styles zoals Cha 
Cha Cha, Guaracha, Son Montuno, Rumba, Plena Bomba en de 
bijzonder dansbare Merengue. Liefhebbers van een Caribbean 
Party weten Jazz aan Zee te vinden op zaterdag 10 januari.

Volgend optreden: zaterdag 14 februari: Valentijns Special!

ZATERDAG 10 JANUARI - AANVANG 16:00 UUR

Café ‘Het juttertje’
De Jazz middagen vinden elk 2e weekend van de maand plaats in het      
gezellige café gedeelte van Strandpaviljoen Thalassa. De toegang is altijd 
Gratis! Uw gastheer in ‘Het Juttertje’: Ton Ariesen. Indien u wenst te eten 
tijdens of na de optredens, reserveer dan via telefoon 023 571 5660.

Foto: Rumbadama

Theorie halen? 
Nieuw in Zandvoort:
 AutoTheorieCursus

Theoriecursus B          € 99
Lessen ter voorbereiding op je theorie examen

8 uren incl. lesmateriaal

Datum: 25/26 januari 2015
Locatie: Korver Sporthal

Meld je aan bij Rijschool PAUL van der Oord / Rijschool Barry Paap

06 - 22 90 79 50
info paulvanderoord.nl
www.paulvanderoord.nl

Dé rijschool voor Haarlem e.o.

06-22907950
info@paulvanderoord.nl

06-22960595 
Barry@rijschoolbarrypaap.nl

ruimte te huur voor creatieve bezigheden, & workshops

per dag(deel)   -   max planckstraat   -   t 0653 231 754

Autobedrijf Zandvoort
Hét APK keurstation

In- en verkoop van jong gebruikte 
auto’s - zie onze website
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TEGEN INLEVERING VAN DEZE ADVERTENTIE

APK-KEURINGEN
Reparatie en onderhoud van alle merken

Kamerlingh Onnesstraat 23 
Tel.: 023-571 45 80

www.autobedrijfzandvoort.nl

APK KEURING 
€ 19,- INCL.
VOOR DIESEL EN BENZINE!

APK KEURING 
€ 10,- INCL.

VOOR DIESEL EN BENZINE

Specialist voor al uw bloemwerken.

P.S. Let op onze aanbiedingen!

BLOEMEN & PLANTEN & 
VOORJAARSBOLLETJES !!!

HALTESTRAAT   13   Zandvoort  T: 023 57 17 523      
www. mmx-zandvoort.nl

mmx 

 ITALIAN  RESTAURANT

OPHALEN  PIZZA EN PASTA!! 

 Stempelkaarten: 
Na 10 x pizza of pasta   1 gratis!

Ook de overige gerechten van de kaart 
kunt u ophalen,

  voor een feestje of etentje thuis!

Hang- en sluitwerk, kluizen, 
veiligheidstrips en advies

www.shslotenservice.nl

Inbraak gehad!! Slot kapot. 11 januari 2015
aanvang 14.30 uur

Martijn van Iterson, gitaar
Karel Boehlee, piano

Eric Timmermans, bas
Joost van Schaik, slagwerk

Entree € 15,- | Gebouw de Krocht

Kunstgebit stuK?

Behandeling volgens afspraak
tand Prothese Zandvoort 
Bakkerstraat 2c
Tel. 023-5766589 of 06-3105 3931
Openingstijden: ma, wo, do, vr 10.30 - 13.00 uur
di, za, zo gesloten (voor noodgevallen bel 06-31053931)

U kunt bij ons terecht voor:
Partiële en frameprotheses | Volledige protheses
Gespecialiseerd in kunstgebitten op implantaten
Reparaties en rebasing | Vergoeding door zorgverzekeringen
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Disco on Ice was weer een klapper 

Tentoonstelling over Holland Casino 
in Zandvoorts Museum

Net als voorgaande jaren, was de Disco on Ice, afgelopen 
zaterdag, weer de klapper van het jaar. Vanaf 17.00 uur liet 
een groot aantal Dj’s de populairste klanken horen voor 
een groot publiek op het Raadhuisplein. Met name de 
Zandvoortse jeugd kon zich daarin vinden.

Vrijdag 9 januari wordt in het Zandvoorts Museum een nieuwe 
tentoonstelling geopend met als thema het eerste tijdsbeeld 
van het Holland Casino in Nederland. Het museumteam heeft 
een mooi overzicht gemaakt over de nostalgische beginda-
gen tot aan de huidige tijd. Casino manager Eric Zwemmer en 
wethouder Toerisme en Economie Gerard Kuipers verrichten 
om 16.00 uur de officiële opening van de tentoonstelling. 

Transportbedrijf Van der Veld 
had opnieuw een truck ter 
beschikking gesteld waarin 

Op dezelfde plek waar de ge-
broeders Eltzbacher hun eer-
ste Kurhaus lieten bouwen, 

Norbert Beijnes van NOP 
Productions al de appara-
tuur kwijt kon en die tevens 

met daarbij een mooie Passage, 
werd na de afbraak in 1913 weer 
een tweede Kurhaus gebouwd. 

Dansen op de schaats tijdens optreden van Loona | Foto: Marco Castien

Het casino in het herbouwde Kurhaus

 Do.  Vr. Za. Zo. 

Max 8-9o 11o 12o 7-8o

Min 5o 5o 11o 4o

Zon 20% 25% 20% 60%

Neerslag 95% 85% 85% 25%

Wind zw. 5 wzw. 6 zw. 6-8 w. 4 

Het weekend weerbericht van zandvoort en omgeving

Opnieuw een golf 
zachte zeelucht aan zet

Een relatief bekend weergezegde luidt als volgt: Driekonin-
gen (6 januari) breekt of maakt de brug. Hiermee wordt de 
winter bedoeld. Op sommige momenten in de winterperi-
ode zijn er een soort omkeermomenten aan te wijzen. Uit 
het verleden bleek niet zelden dat juist rond die bepaalde 
tijdvakken er een weersverandering voordeed. Kennelijk is 
de fase rond 6 januari ook zo’n belangrijk tijdsmoment.

Dit jaar is het wel makkelijk want 
juist deze week komt er een golf 
belangrijk zachtere lucht naar 
ons toe, dus de brug wordt als 
het ware niet gemaakt. Koning 
Winter blijft dus langere tijd bui-
ten spel.

Het punt is dat het in Amerika 
net als vorig jaar weer extreem 
koud is. Veel kou komt terecht 
op de Atlantische oceaan en 
vormt daar boven het milde 
zeewater diepe depressies die 
met de krachtige straalstroom 
richting West-Europa worden 
getransporteerd. Voorlopig blijft 
deze tweedeling Amerika versus 
Europa nog wel even in stand.

Tot en met woensdag bleef 
het zo goed als droog in het 
Zandvoortse, maar vanaf nu re-
gent het regelmatig tot en met 
het aanstaande weekend. De 
zachte subtropenlucht komt 
er ook aan en op donderdag en 
vrijdag kan het kwik alweer in 
de dubbele cijfers geraken met 
een top tot bijna 12 graden. De 
hoogste temperaturen die ooit 
zijn gemeten in West-Nederland 
begin januari lagen rond de 15,5 

graden (onder andere opgete-
kend in 1993). 

De zuidwester neemt verder toe 
de komende dagen kan zo nu en 
dan krachtig tot hard worden. 
Op zaterdag is er zelfs een kansje 
op stormkracht (8-9) uit west op 
de boulevard. Op zondag wordt 
het rustiger, zo goed tot geheel 
droog dan zelfs, maar is het een 
herfstjasje frisser.

Dit onbestendige weerbeeld 
houden we in huis tot pakweg 17-
18 januari, dus nu al kan worden 
geconcludeerd dat deze louw-
maand weer te zacht zal zijn 
verlopen als we de balans op 1 fe-
bruari opmaken. Desalniettemin 
moeten we rekening houden 
met een kouder intermezzo later 
deze maand.

Waarschijnlijk gaat de wind 
dan om naar noordwest of 
noord en komt een portie pool-
koude afzakken richting het 
Noordzeegebied met een reeks 
winterse buien tot gevolg en 
vorst in de nachtperioden. 

weerman Marc Putto

Weerbericht

Goede voornemens voor 2015? 
Kom sporten bij 
Center Parcs 
Park Zandvoort!

als podium gebruikt werd. 
Discolampen, een lasershow, 
flinke speakers, alles was aan-
wezig om er een spetterende 
avond van te maken. Het weer 
zat redelijk goed mee; op een 
klein buitje na was het de hele 
avond droog waardoor de ijs-
baan weer volstond met dan-
sende kinderen.

Het was ook heel gezellig rond-
om de baan door toeschou-
wers die onder het genot van 
een drankje stonden te kijken 
naar de kinderen die met vol 
plezier over het ijs schaatsten. 
De line-up bestond deze editie 
uit: Dj Cajor, Dj Hitro, Dj NOP & 
Dj FLOP. En toen ook nog eens 
de bekende Zandvoortse zan-
geres Loona een optreden ver-
zorgde, kon de avond helemaal 
niet meer stuk. Het was weer 
een goed geslaagde editie van 
Disco on Ice! 

Dat gebouw, waarin onder 
meer een casino was gevestigd, 
werd in 1946 gesloopt. 

Pas in oktober 1976 opende de 
eerste officiële vestiging van 
Holland Casino haar deuren in 
Zandvoort. Kort hierna werden 
vestigingen in Scheveningen 
en Valkenburg geopend. Deze 
drie plekken bleken toeristi-
sche trekpleisters en de casi-
no’s waren meteen een succes. 
Sindsdien zijn er nog 11 vesti-
gingen bijgekomen, verspreid 
over heel Nederland. Tijdens de 
38 jaar in Zandvoort is er veel 
gebeurd en dat wordt in de ten-
toonstelling in het museum ge-
exposeerd. De tentoonstelling 
wordt vrijdag geopend en is tot 
1 maart 2015 in het Zandvoorts 
Museum aan de Swaluestraat 
te bezichtigen.

De Zandvoortse Courant
zoekt een commerciële partner/medewerker

die zelfstandig en ambitieus onze commerciële activiteiten gaat beheren,
 uitvoeren en uitbouwen.

Benodigde tijd per week ca. 10 – 15 uur

Heb je ervaring in creatief commercieel handelen en mogelijk verkoopervaring, 
dan is dat een groot voordeel.

Bel ons voor een afspraak: 
Gillis Kok 06-460 460 26 of mail gillis@zandvoortsecourant.nl
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Trade Ard 
Automobielen 
BOVAG en NAP. 

Max Planckstraat 44, 
tel. 5730519 / 06-53498304 

www.trade-ard.nl 
....................................................
Klussen-Renovatie-Bouw

P.M.K. (in Zandvoort)
 Voor alle klussen 

in en rond het huis! 
Schilderwerk, stucadoren, 

timmerwerk, 
badkamers en keukens. 

Winteractie
19,50 p.u./p.p.

Kunststof kozijnen VEKA. 
Poolse kwaliteit!

Ook voor schoonmaak-
werk voor bij u thuis. 

Tel. 06-44875212
....................................................

Pedicure 
Beata Visser

Gespecialiseerd in:
diabetische voet*,
reumatische voet*,

schimmeldiagnostieken
nagelcorrectie. 

Tel. 06-52461796 / 5715921
Bilderdijkstraat 22, 

Zandvoort. 
Lid van ProVoet 
(*vergoed door 

zorgverzekering)
....................................................
Hoveniersbedrijf Parosa. 

Boomverwijdering, 
tuinaanleg en onderhoud. 

Tevens reparatie 
straatwerk. 

023-5353591 of 
06-22209568

Voor een pedicure 
behande ling waarin u de 

baas blijft over uw 
voeten en die gespeci-
aliseerd is in het ver-
wijderen van pijnlijke 
likdoorns, eeltpitten 

en/of ingegroeide nagels 
gaat u naar 

Pedicure Carla.
Tevens hot-stone 

massage en / of Reiki 
behandelingen. 

Pro-voet lid.
16 jaar ervaring. 

Tel. 06-46098919. 
www. pedicurezandvoort.nl
....................................................

KRUA SURIN
Thaifood restaurant

Passage 12
023-5746604 / 
06-30681325

Elke week 
ander weekmenu

voor € 10,- ipv € 11,50
Bij volle klantenkaart
op laatste bestelling

€ 10,- korting
....................................................

Garage te huur
Van Galenstraat 

€ 120,- per maand
06-53256274

....................................................
Huurders Platform 

Zandvoort
Telefonisch spreekuur: 

Maandagavond 
Tijd: 19.00- 21.00 uur

Tel. 06-4943 8954
Het HPZ gaat door waar 

de Key stopt

Kinderopvang nodig? 
En nieuwsgierig 

naar ons idee achter 
‘SKiP-natuurlijk’? 

Loop eens binnen bij 
een van onze locaties 
(Pippeloentje of Pluk), 
kijk op onze website
 www.pippeloentje- 

pluk.nl, 
of maak gewoon 

een afspraak.
 Tel. 023-5713665 

....................................................
023 schilderwerken
Mob: 06-23452946

Voor al uw binnen en 
buiten schilderwerk. 

www.023schilderwerken.
wordpress.com

....................................................
Super-de-luxe 

zonnebank
bij Slender You!

20 minuten voor € 10,-
€ 0,50 per minuut. 
Bel voor afspraak 
tel. 06-19413733

Open van ma. tot vr. 
08.30-15.00 uur

Ma. tot do. avond 
vanaf 18.30 uur

Za. 09.15-14.00 uur
Hogeweg 56A

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

studio met terras in 
centrum Zandvoort.

 1-2 personen. 
Periode:

 heden tot 1 juni 2015. 
Huur is incl. alles.

 Info: 5719541

Particuliere zandkorrel 
Een particuliere zandkorrel wordt geplaatst onder de 
volgende voorwaarden: 
• Geen onroerend goed of auto’s 
• Geen goederen met een waarde boven de € 500,- 

Zakelijke zandkorrel 
Indien uw advertentie niet voldoet aan de particuliere 
voorwaarden kunt u een zakelijke Zandkorrel plaatsen. 

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. 

Deze bon in gesloten envelop (met gepast contant geld) 
afgeven bij: 
1)  De redactie van de krant, Hogeweg 30 
2)  Bruna Balkenende, Grote Krocht 18 

Inlevering vóór maandag 11.00 uur betekent plaatsing 
dezelfde week. 

Tevens door u in te vullen:

Uw (bedrijfs)naam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

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

Gespecialiseerd in 
Porsche en 4x4 Drives 
Autobedrijf Molenaar 

Zandvoort. 
Voor uw APK, alle 

onderhoud, reparaties 
en onderdelen 

 Kochstraat 10, Zandvoort 
023-5713919 

of 0653231754
....................................................

PC-problemen? 
Rep-it lost het op! 

Ook voor aanleg van 
een (draadloos) 

netwerk of advies 
bij aanschaf 

nieuwe computer. 
Ook ’s avonds/weekend.

Bel 023-571 9 666 
of 06-44 696 001.  

www.rep-it.nl 
Met garantie.

....................................................
 Behang- en 

schildersbedrijf 
Arnold Nijkamp
Tel/Fax 571 31 72 

Mobiel 06-54 264 259 
Voor al uw behang-, 

wit- en schilders-
werkzaamheden 

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

Rijschool Barry Paap
Dé rijschool van 
Zandvoort e.o. 

Scherpe tarieven, 
vaste instructeur, 

innoverend 
en enthousiast.

www.rijschoolbarrypaap.nl
of bel: 06-22960595

Zandkorrels invulbon

Zandkorrels
JWL Bouw 

en onderhoud
Uw Zandvoortse 
bedrijf voor al uw 

nieuwbouw, verbouw 
en onderhouds-

werkzaamheden.
Tel. 06-37236786 

(Jan-Willem)
....................................................

Ideaal Wellness
Schoonheidsspecialiste, 

pedicure 
(ook aan huis), 
en massages

T: 06 - 239 56 482
E: info@ideaal-wellness.nl
www.ideaal-wellness.nl

....................................................
Klusser 

heeft tijd over voor 
o.a. schilder- 

stuc- tegelwerk, 
parket en 

laminaat leggen. 
Nu tijdelijk 12,50 p/u 

(stucwerk vanaf € 7 m2). 
Tel. 06-27048739

Te koop: bruin oud 
teak houten eettafel 

200 x 90 cm. 
Prijs € 300. 

Keesomstraat 55, 
tel. 06-45064767

....................................................
Te huur 

vanaf 04-02-2015 
een 2-kamerap-

partement met lift op 
4e etage in Zandvoort. 

Vanaf balkon direct 
uitzicht op boulevard,

zee en strand. 
Huurprijs n.o.t.k.

Voor contact: 
bellen met 0621831903

....................................................
Bijles Wiskunde, 

Economie of M&O 
op za, zo, ma of 

dinsdag in Zandvoort.
Ook voor kinderen met 

dyslectici. Ruime ervaring 
en zeer goede resultaten.
jose-kremer@kpnmail.nl 

06-13002004

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 particulier zakelijk

7,50

8,00

9,00

10,00

11,00

8,50

9,50

10,50

10,00

10,50

12,50

13,50

14,50

11,00

13,00

14,00

Administratie en belastingaangiften
voor particulieren en ondernemers kleinbedrijf

  Witte Veld 56  2041 GB te Zandvoort  
  T 023 573 92 72  M 06 45 30 45 31  

  E kitty@kantoorwillemse.nl  

R E G I S T E R  
B E L A S T I N G
A D V I S E U R S



Bedrijvengids pagina
U vindt wat u zoekt op de Bedrijvengids pagina!

Formaat: 85x40 (dubbele blokjes mogelijk) • Vaste advertentie • Automatische incasso

Contactpersonen: 
Ingrid Muller: 06 – 24530167 • Ingrid@zandvoortsecourant.nl   en   Gillis Kok: 06 – 46046026 • gillis@zandvoortsecourant.nl

Plaatsing Wekelijks (totale investering) Om de week  (totale investering)
3 maanden vast € 25 (13x = €    325) € 35 (7x = €  245)
6 maanden vast € 22,50 (26x = €    585) € 30 (13x = € 390)
12 maanden vast € 20 (52x = € 1.040) € 25 (26x = € 650)
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Hogeweg 39F1 | Tel. 5732752

www.zandVOOrTSecOuranT.nL

Al 10 jaar lang 
“De best gelezen krant van Zandvoort”

Visventer Arlan Berg weer op boulevard Het Cafeetje wint 
Fluitketel Curling toernooi ‘Luctor et emergo’ (‘Ik worstel en kom boven’), zou zomaar van toepassing kunnen zijn op 

Arlan Berg. Daags voor oudjaar brandde zijn ‘boulevardkar’ volledig uit en nu, zondag 4 
januari, staat hij weer op zijn plaats op de boulevard Barnaart.

Afgelopen vrijdag werd de finaledag van de Fit at The Beach 
Fluitketel Curling gespeeld. Eerst de halve finale gevolgd 
door de finale. In de voorronden hadden zich vier teams 
hiervoor geplaatst: Beachhim, café Buitenspel, Grandcafé 
XL en Het Cafeetje. 

“Ik heb nog een kar waarmee ik 
in Haarlem en op het circuit een 
standplaats heb. Die heb ik nu, 
noodgedwongen, op de boule-
vard ingezet. Het is alleen een 
veel kleinere kar waarmee ik niet 
die dingen kan doen die in de af-
gebrande kar wel mogelijk waren. 
Ik moet dus kiezen en dat heeft 
ertoe geleid dat ik de snacks en 
patat uit het assortiment heb 
moeten halen”, zegt hij.

De ijsbaan ging om 19.00 uur 
dicht zodat de ijsmeesters de 
baan goed konden prepare-
ren voor de wedstrijd. Zo werd 
het ‘curling veld’ glad gemaakt 
en werd er extra omheining 
geplaatst om eventueel ver-
dwaalde fluitketels op de baan 
te houden.

Er hing de hele avond een opper-
beste stemming met Apres Ski 
muziek vanuit de Koek en Zopie 

Gelukkig bleek hij goed verzekerd 
te zijn. “Ik heb al dertien jaar lang 
een uitgebreide verzekering. Ook 
kostenderving en eventueel een 
huurkar zijn meeverzekerd. Als 
ik namelijk een nieuwe kar moet 
laten bouwen, praten we zomaar 
over een periode van twaalf maan-
den en er zullen toch zaken ge-
daan moeten worden”, aldus Berg. 

Geluk bij een ongeluk is dat de och-

tent. De halve finales werden 
gewonnen door café Buitenspel 
en Het Cafeetje, die beide dus 
doorgingen naar de finale. Na 
een spannende strijd ging de 
beker uiteindelijk naar Het 
Cafeetje dat zich dus winnaar 
mag noemen van de Fluitketel 
Curling 2014-2015. Organisator 
Maarten Mulder van Fit at the 
Beach heeft al toegezegd vol-
gend jaar zeker weer de organi-
satie op zich te nemen.

Gedupeerde Arlan Berg staat weer op de boulevard

Opperste concentratie bij de spelers van het Cafeetje | Foto: Marco Castien

tend na de brand om 08.30 uur de 
Technische Recherche al in de kar 
aan het onderzoek is begonnen. 
Daaruit blijkt zonneklaar, volgens 
Berg, dat er absoluut geen sprake 
is van brandstichting. De brand is 
van binnenuit ontstaan, moge-
lijk door kortsluiting. “Ik ben echt 
heel blij dat ik zo goed verzekerd 
ben. Het kost wel wat maar nu 
ben ik ontzettend blij dat ik het 
gedaan heb”, sluit hij af.

Het Pakhuis
De leukste kringloopwinkel in de regio!

Wij halen ook bruikbare spullen op.
 

Open: do/vrij/za 10-17 uur
Noorderduinweg 48 Zandvoort - 06-53693409

Zaterdag 13.00 - 17.00 uur
kom GRATIS proeven

Wilt u meer klanten, meer omzet?
Vraag dan de gratis marketingscan aan!

www.coolxperts.nl - info@coolxperts.nl - T. 06-109 20 500

Hier uw bedrijf promoten?

Neem contact op met Ingrid Muller
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De dames van Rumbadama | Foto: PR

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

Centraal telefoonnummer 
Alle afdelingen zijn bereikbaar via 14023, 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 
U kunt ‘s ochtends zonder afspraak terecht van 8.30 uur tot 
12.30 uur. Ook op donderdagavond bent u zonder afspraak 
van harte welkom vanaf 17.00 uur tot 20.00 uur. ’s Middags 
werken wij alleen nog op afspraak!

 U kunt zelf uw afspraak inplannen 
op www.zandvoort.nl. U herkent de digitale agenda van de 
gemeente aan de oranje button met het kalendertje erop. 
Uiteraard kunt u in de ochtenduren ook gewoon een af-
spraak maken aan de balie of bij de receptie. Tijdens de 
donderdagavond openstelling kunt u maar voor een beperkt 
aantal zaken terecht: paspoorten en rijbewijzen e.d. 

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

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

Voor vragen over concrete of gewenste bouwplannen 
aan de werkeenheid OB-OV (Vergunningverlening): 
Telefonisch op maandag t/m donderdag tussen 09.00 uur 
en 11.00 uur (telefoonnummer: 14023). Persoonlijk spreekuur 
(via agendabeheer telefo onnummer: 14023) op maan-
dag- en woensdagochtend op de tijden 10.00 uur- 10.45 
uur - 11.30 uur.

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

Verzonden omgevingsvergunningen
Omgevingsvergunning verleend 
(Reguliere voorbereidingsprocedure)

Zandvoort:
- Grote Krocht 19, vergroten woning, verzonden 05 januari 
2015, 2014-VV-144.

Omgevingsvergunning geweigerd 
(Reguliere voorbereidingsprocedure)

Zandvoort:
- Burg. Nawijnlaan 10, legaliseren schoonheidssalon, ver-
zonden 05 januari 2015, 2014-VV-198.

Bezwaarschriften
De hierboven genoemde verleende vergunningen/ geno-
men besluiten liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt 
ze inzien tijdens openingstijden. Belanghebbenden kunnen 
gedurende een termijn van zes weken na bekendmaking 
een gemotiveerd bezwaarschrift 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 Bur-
gemeester en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort. 
Burgers van de gemeente Zandvoort kunnen bij het in het 
besluit genoemde bestuursorgaan ook digitaal een be-
zwaarschrift indienen, via het Digitaal loket Zandvoort op de 
website van de gemeente Zandvoort. Daarvoor moet u wel 
beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). 
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. U kunt ook met een DigiD een verzoek om 
voorlopige voorziening digitaal indienen bij genoemde 
rechtbank via http://loket.rechtspraak.nI/bestuursrecht. 
Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Gemeentelijke publicatie week 2 - 2015

Ingekomen vergunningsaanvragen
Omgevingsvergunning aangevraagd 
(Reguliere voorbereidingsprocedure)

Zandvoort:
- Strandafgang Paulus  Loot 7, plaatsen overkapping deel ter-
ras en verwijderen overkapping kussenopslag, ingekomen 
30 december 2014, 2014-VV-201.

Bentveld:
- Zandvoortselaan 303, uitbreiden woning, ingekomen 30 
december 2014, 2014-VV-202.

Omgevingsvergunning aangevraagd 
(Uitgebreide voorbereidingsprocedure)

Zandvoort:
- Thorbeckestraat 30, verzoek afwijken van bepalingen van 
bestemmingsplan ivm verhuur woning, ingekomen 24 
december 2014, 2014-VV-200.

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

Indien wel zienswijzen kunnen worden ingediend, zal dit bij 
de publicatie voor de ter inzagenlegging van het concept - 
besluit vermeld worden. In die gevallen kan alleen beroep 
worden ingesteld als zienswijzen zijn ingediend.

Jazz aan Zee gaat Caribisch
Bij een Caribbean Party denk je snel aan tropische temperaturen op een hagelwit strand 
met wuivende palmbomen en een mooie zee. Welnu, dat van die zee klopt wel, de andere 
aspecten komen door de muziek van de band Rumbadama. Want deze dames nemen u ko-
mende zaterdag bij strandpaviljoen Thalassa mee naar een sfeer van een Caribisch eiland.

Het eerste optreden voor Jazz 
aan Zee in het nieuwe jaar 
wordt verzorgd door Leticia 

Vaste bezorg(st)er 
gezocht
Diverse wijken in Zandvoort
Ben jij onze bezorger die 2 keer per week (op maandag en donderdag) 
de brievenbus van de buren wil laten klepperen? 
Ben je 13 jaar of ouder en op zoek naar goede bijverdiensten?

Jij weet van aanpakken, bent bekend in jouw buurt en gaat 
door weer en wind op pad om de kranten en/of folders te bezorgen. 
Ook ben je flexibel, je denkt graag mee, je respecteert de 
NEE/NEE sticker op een brievenbus en laat je niet uit het veld 
slaan door een blaffende hond!

Spreekt bovenstaande tekst je wel aan?  
Meld je dan! Bel nu: 06-1139 1478
of surf naar www.zvo-verspreiders.nl

Leuke verdiensten!

• De bezorger krijgt een fietstas gratis in bruikleen 
• De bezorger krijgt de kranten thuis aangeleverd
• Verspreiding op donderdag, tevens folders bezorging op maandag

ZVO Verspreiders verspreidt o.a.

Bal en haar Rumbadama. 
Zandvoorters hebben de band 
nog kunnen beluisteren op het 

Jazz Behind the Beach festival 
van een aantal jaren geleden. 
Het repertoire omvat een mix 
van traditionele Cuban Son 
tot Salsa en Caribbean Styles 
zoals Cha Cha Cha, Guaracha, 
Son Montuno, Rumba, Plena 
Bomba en de bijzonder dans-
bare Merengue. Speciaal voor 
de gelegenheid zal een grote 
dansvloer gerealiseerd worden 
in Thalassa, want het ritme van 
de band nodigt zeker uit om de 
voetjes van de vloer te krijgen. 
Vanaf 16.00 uur is het dus ge-
nieten van een Caribische sfeer 
in de koude Hollandse winter! 
De entree is gratis.
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Administratiekantoor 
K. Willemse

Amsterdam Beach Hotel

Autobedrijf KariMo

Autobedrijf Zandvoort 

Beter Mobiel

Bloemsierkunst  
Jef & Henk Bluijs

Centerparcs Park Zandvoort

Circus Zandvoort

Club Nautique 

CoolXperts

Dorsman Assurantiën

Fysiotherapie Instituut 
Zandvoort

Grand Café Restaurant XL

Miss Hollie’s Knutselkluppie

MMX Italiaans Restaurant

Monuta Westerveld

Pakhuis, Het

Pluspunt Ladder

Rijschool Barry Paap

Goodnight

Rosier Coaching

SH Slotenservice

Stichting Classic Concerts

Stichting Jazz  
in Zandvoort

Tand Prothese Zandvoort

Thalassa Strandpaviljoen 18

Transportbedrijf 
 Van der Veld 

Tromp, Kaashuis

Uitvaartverzorging Erika

Dankzij onze adverteerders kunnen wij u op de 
hoogte houden van alles wat in Zandvoort leeft. 

Adverteerders

De Heus en Van Splunteren heersen 
in Nieuwjaarsrace

Internationale 
topprestaties 

Eerste winst in 2015 voor ZSC

Tijdens de Zandvoort 500 in november van het afgelopen jaar moesten ze de zege nog laten 
aan Pieter van Soelen en Koen Bogaerts. Afgelopen zaterdag tijdens de Nieuwjaarsrace kon-
den Bert de Heus en Joey van Splunteren alsnog de bloemen en de bekers ophalen. Met de 
Wolf GB08 domineerde het tweetal de hele wedstrijd, die na vier uur eindigde in het donker.

Tussen kerst en oud & nieuw vond voor de 38e keer het gro-
te internationale jeugdbadmintontoernooi plaatst met ruim 
600 deelnemers uit 17 landen, waaronder de top van Europa. 
De Nederlandse selectie was ook vertegenwoordigd waar-
van plaatsgenoot Imke van der Aar deel uitmaakt.

De handbalsters van ZSC moesten afgelopen zondag alweer aan de bak in de Korver Sport-
hal. Tegenstander was Vido uit Purmerend. Het zou de wedstrijd worden van een sterk 
collectief en van Manon van Duijn, die 13 doelpunten liet aantekenen.

Start van de Nieuwjaarsrace 2015 | Foto: PR/ Essay Produkties

Autosport Badminton

Handbal

Het was direct in de eerste ronde 
al raak toen Jeroen Bleekemolen, 
met de Renault Clio van zijn 
vader Michael, spinde in de 
Hugenholtzbocht. De wed-
strijdleiding neutraliseerde di-
rect de wedstrijd met een ‘code 
60’ waarbij de rijders niet snel-
ler dan 60 km/u over het as-
falt mogen rijden. De uitglijder 
deerde Bleekemolen niet, want 
samen met René Steenmetz en 
Bleekemolen senior sneed de Clio 
als een mes door de boter door 
het veld heen om na vier uur toch 
gewoon als tweede te eindigen 
achter het duo Melvin de Groot 
en Sebastiaan Bleekemolen, dat 
met een ouder model Renault 
Clio de race in de Divisie III wist 
te winnen.

Opvallend was het rijden van 
Bas van de Ven en Simon Knap, 
die met de BMW 320D WTCC 

In de categorie onder 15 de-
den haar broer en zus Wessel 
en Bregje mee. Bregje kon na 
lang blessureleed eindelijk 
weer eens voluit spelen, maar 
kwam tekort voor het podium. 
Ook Wessel speelde een sterk 
toernooi, maar was net niet 
goed genoeg voor de prijzen. 
Wat zeker een verrassing was, 
is zijn dubbel met partner Ties 
van der Lecq. Dit in Nederland 
sterkste koppel, dat dagelijks 
samen traint, was als 8e ge-
plaatst op het internationale 
toernooi. Met geduchte te-
genstanders als onder andere 
de op 1 geplaatste Denen, en 
de halve finale met een top 
koppel uit Frankrijk (3/4) en 
in de finale de 2e geplaatste 
Zwitsers, was het van te vo-
ren een zware opgave. Met 
heel veel inzet en een gewel-
dige drive lukt het ze als enige 
Nederlanders in deze catego-
rie om op het hoogste podium 
te eindigen!

dubbele winst
Imke die deelnam vanuit de 
Nederlandse Jeugd Selectie, 
had begin dit jaar nieuwe 

Het was een spannende wed-
strijd die vanaf het begin gelijk 
opging. “Wij begonnen wel ma-
tig aan de wedstrijd, hadden 
regelmatig slordig balverlies 
en ook verdedigend konden we 
veel beter”, analyseert Martina 
Balk. Met de rust was het Vido 
dat de leiding had genomen: 
8-10. De tweede helft gingen de 
Zandvoortse dames veel beter 

de hand wisten te leggen op de 
winst in de Divisie II, maar wel als 
derde van het totale veld onder 
het zwart wit geblokt doorreden. 
In de slotfase leek het BMW-duo 
de Marcos equipe van Cor en 
Pieter Euser voor te moeten laten 
gaan, maar de Eusers moesten in 
de slotfase met de rappe Divisie I 
wagen nog een bezoekje brengen 
aan de pits. 

Leiders in het klassement zijn 
Pieter van Soelen en Koen 
Bogaerts. Zij reden met de BMW 
M4 Silhouette voortdurend bij 
de beste drie. De snelheid had-
den de klassementsleiders wel, 
maar de Wolf reed gewoonweg 
nog sneller. De Nieuwjaarsrace 
van 2015 had weinig spanning 
en kende na vier uur een logische 
winnaar omdat De Heus en Van 
Splunteren, in tegenstelling tot 
de Zandvoort 500, gevrijwaard 

partners gekregen met wie zij 
nu ook dagelijks traint in Den 
Haag. Opnieuw was de druk 
groot, in 2 onderdelen was ze 
ingeschreven: de dubbel met 
Deborah Jille en de mix met 
Joran Kweekel. Met beiden was 
ze als 1e geplaatst. Voor Imke 
was het nu van belang om de 
focus erbij te houden en er vol 
voor gaan. Met geen set ver-
lies, het gehele toernooi, werd 
de eerste titel van Imke en 
Deborah toch wel vrij simpel 
binnen gehaald. De mix ging 
ook prima, hierbij maar 1 par-
tij die in 3 sets werd gespeeld 
en in die 3e set lieten ze hun 
echte klasse zien. Er werd sim-
pel met 6 gewonnen. Verder 
op hun pad waren koppels van 
andere buitenlandse selecties, 
maar Imke en Joran zijn verder 
niet in de problemen gekomen 
en na alle partijen te hebben 
gespeeld was ook de 1e plaatst 
van dit koppel een feit.

Imke is nu nog in de race om zich 
te plaatsen voor het Europees 
Jeugd Kampioenschap onder 
19 jaar dat dit jaar in Polen ge-
speeld zal gaan worden.

spelen. Manon van Duijn was 
op dreef en scoorde maar liefst 
13 doelpunten. Dit kwam mede 
door het goede samenspel; ze 
werd goed vrij gespeeld en er 
werden goede blokken in de ver-
dediging gezet. Hierdoor hebben 
we de wedstrijd uiteindelijk met 
23-19 kunnen winnen”, aldus Balk. 
Doelpunten ZSC: Manon van 
Duijn: 13; Romena Daniëls: 3; 

bleven van pech.

In de Divisie IV ging het drietal 
Maurice Bol, Dick van Voskuilen 
en Kevin Veltman jr. met de zege 
aan de haal. Bas van de Ven en 
Simon Knap namen de leiding in 
het algemene klassement over 
doordat het ook al de Zandvoort 
500 wist te winnen. De andere 
divisiewinnaars behaalden met 
hun overwinning hun eerste zege 
van dit winterseizoen.

Klassenwinnaars Divisie I: De 
Heus/Van Splunteren; Divisie II: 
Van de Ven/Knap; Divisie III: De 
Groot/S. Bleekemolen; Divisie IV: 
Bol/Van Voskuilen/Veltman.

De volgende en laatste winter-
race is op 7 maart als met de 
Final 4 het Winter Endurace 
Kampioenschap wordt afgeslo-
ten.

Laura Koning en Maaike Paap: 2 
en Annelot Kaspers, Noëlle Vos 
en Martina Balk: ieder 1 doel-
punt.

Door deze overwinning passeert 
ZSC Vido op de ranglijst en staat 
nu op een mooie vierde plaats. 
Komende zaterdag speelt ZSC 
om 21.20 uur tegen het derde 
team van Zeeburg in Diemen. 




